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หาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และ2)ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรีย นกลับด้าน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน  3  คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมิน  
จิตวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) หาค่าทีแบบไม่อิสระ(t-test for dependent samples)และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีชื่อว่า “SCIENCE 
Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ การที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมขึ้นเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ 
ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่
แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน 2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
จิตวิทยาศาสตร์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ (1) ขั้นกระตุ้นผู้เรียน(Stimulation: S) (2)พิจารณาสาเหตุ
(Consideration and Cause: S) (3) สืบเสาะแสวงหา(Inquiry: I) (4) ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine: E)  
(5)บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion: N) และ(6) สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration: CE) 4)การวัดและ
ประเมินผล 3 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และด้านจิตวิทยาศาสตร์  และ5) เงื่อนไข
ส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี  
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดยพบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.21  

2.ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 2.1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียน
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2)ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับสูง  
2.3)จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และ2.4)ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในภาพรวมพบว่าขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆของตนเองเนื่องจากกิจกรรมในห้องเรียน 
เป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีสื่อให้ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถแก้ปัญหาการขาดเรียนได้ 
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The purposes of this research were to: 1) develop and determine an efficiency of instructional 
science model by using project-based learning through inquiry-based learning by flipped classroom approach 
to enhance creative innovation ability and scientific minds of ninth grade students, and evaluate the 
efficiency of instructional science model in level 80/80. 2) evaluate the effectiveness by using project-based 
learning through inquiry-based learning by flipped classroom approach the samples comprised of 39 ninth 
grade students in the second semester of the academic year 2015 at Ratanaratbumrung School. Research 
instruments consisted of instructional science model by using project-based learning through inquiry-based 
learning by flipped classroom approach, a handbook for the model, units and lesson plans, 2) evaluate the 
effectiveness of learning outcome test forms “Astrophysics and Space”, creative innovation ability 
assessment forms, scientific minds assessment forms, and questionnaire opinion in model. Statistical 
approaches used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, dependent t-test, and content 
analysis.   

The results were as follows: 
1. The instructional science model by using project-based learning through inquiry-based learning 

by flipped classroom approach, creative innovation ability and scientific minds of ninth grade students called 
“SCIENCE Model” consisted of five elements. There were 1) principle: the student innovators with science-
based knowledge with an inquiry for knowledge. And play an important role in learning through media and 
technology. anytime, anyplace with the teacher acting as coach.; 2) objective: developing learning outcome 
test“Astrophysics and Space”, creative innovation and scientific minds of ninth grade students; 3)the learning 
process which had six steps, (1)Stimulation : S (2)Consideration and Cause : S (3)Inquiry : I (4)Exploration and 
Examine : E (5)Note and Discussion : N and(6)Conclusion and Elaboration : CE); 4)the 3-part assessments on 
learning outcome test, creative innovation and scientific minds; and 5)the important conditions for success of 
SCIENCE Model successfully which consisted of the students must be capable and ready to use and must 
have accesses to technology; must have responsibility, integrity, discipline and commitment to work.;  
The environment is designed to support the learning. As a result, the efficiency of the SCIENCE Model was 
80.00/80.21 

2. The effectiveness of the SCIENCE Model indicated that after using the SCIENCE Model,  
2.1) learning outcome on“Astrophysics and Space” was higher significance than before the instruction at .05 
level, 2.2) the students’ creative innovation ability were at the high level, 2.3) the students learning styles 
had a high level of scientific minds. and 2.4) the opinion of students that, the SCIENCE Model helped 
developing their learning and scientific minds since the class activities were in group and the media can be 
accessed anytime, anywhere, Moreover, it was able to help class absenteeism issues. 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
อย่างรวดเร็วเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างความรู้ ผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมควร
เป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและ  
นับว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นสังคมแห่งความรู้
และสร้างความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขโดยการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน(Project-Based 
Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา โดยใช้ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน
จริง กระตุ้นนักเรียนให้ร่วมมือกันท าโครงงาน เพื่อหาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา ควรจะสอดคล้อง
กับเนื้อหาในหลักสูตรและให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (กรมวิชาการ, 2557: 
49)ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555:6-10) การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้และมี
ความสุขในการด ารงชีวิตให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและมีศักยภาพพร้อมที่
จะแข่งขันและพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่าง สร้างสรรค์ 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้  
มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 13) ก าหนดเป้าประสงค์แผนพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 275) การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการก าหนด
เป้าหมายเน้นทักษะการคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ ค้นหาความรู้ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
เลือกการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาให้ประชาชนคน
ไทยเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยมืออาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา เน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี และมาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาด าเนินการ ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช 2545
ใน หมวดแนวทางการการจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดและน า
ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู้เรียน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็น
ไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
(Flipped Classroom) เน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักการด้วยตนเอง ไม่ท่องจ า หัวใจคือครูเป็นโค้ชท า
หน้าที่แนะน าการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคล (วิจารณ์ พานิช, 2556: 31-33)  
และความส าคัญของห้องเรียนกลับทาง (Jonathan Bergman and Aaron Sams, แปลโดย รุ่งนภา  
นุตราวงศ์ และวิจารณ์  พานิช, 2556: 77-89)ได้กล่าวดังนี้ 1) เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ของครู จากบรรยายหน้าช้ัน หรือเป็นครูสอนไปเป็นครูฝึก ให้การเรียนรู้ของศิษย์เข้าสู่การเรียนรู้  
แบบปลูกปัญญา 2) เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ต้องหาทางใช้ประโยชน์จาก ICT ให้มาก
ที่สุดมีประโยชน์ไม่ยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง 3) ช่วยให้เด็กที่มีงานยุ่ง กิจกรรมมากมีบทสอนด้วยวีดีทัศน์
อยู่บนอินเตอร์เน็ต ช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนล่วงหน้า และเรียนตามเพื่อนในช้ันเรียนได้ง่ายข้ึน 
รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน 4) ช่วยให้เด็กเรียนอ่อนที่ขวนขวาย ได้รับ 
ความเอาใจใส่จากครูมากที่สุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งในห้องเรียนปกติ เด็กเหล่านี้จะถูกทอดทิ้ง เป็นต้น  

นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาการคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู ความสามารถ 
ในการแกปัญหาและสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ  มีข้อมูลหลากหลายประกอบการตัดสินใจและ
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต้องไดรับการพัฒนาให้รู วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้มี
ความรูความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถน าความรูไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  
มีคุณธรรม น าไปสู่การดูแลรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน   
 ในการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 6-7)ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนเป็นคนดีมีปัญญา 
มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้นั้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ โดยยึดผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดทุกคนมี
ความสามารถที่จะเรียนรูพ้ัฒนาตนเองสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้และคุณธรรม สถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 32) ก าหนดแนวทางในการจัดการเรยีนรู้ไว้สรปุได้ดังนี้การจัดการ
เรียนรู้ของครูควรมีความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรรวมถึงปฏิบัติให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับข้ันพื้นฐาน โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น ท้าทายเผชิญกับสถานการณ์หรือแก้ปัญหาร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติและ
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยที่ครูผูส้อนเป็นเพียงผูจ้ดักิจกรรม แนะน า ส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียนให้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเมื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้มี
ทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์มี
คุณธรรมและจริยธรรมใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 8) ได้กล่าวถึงแนวการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองไว้ในคู่มือปฏิบัติการสรา้งหอ้งเรียนแห่งคุณภาพสรุปได้ว่าเป้าหมายที่ส าคัญ
ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบภายในปี 2561 จะส่งผลให้คนยุคใหม่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็นหนึ่งในความสามารถ 5 ประการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ  
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 45-53) ที่ระบุตัว
บ่งช้ีในกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานตัวบ่งช้ีที่ 4 คือ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเยาวชนของ
ประเทศต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาการคิดข้ันสูง
และการพัฒนาผู้เรยีนในด้านอื่นๆด้วย รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาข้ันพื้นฐานที่
ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูงตระหนักและวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาเยาวชนด้านอื่นร่วมด้วย 
ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA โดย
ประเมินเปรียบเทียบกับนานาชาติในการรู้ เรื่องทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ PISA 2012 ของนักเรียนไทยคือ 444 คะแนน เพิ่มสูงข้ึนจาก PISA 2009 (คะแนน 
425) อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับ PISA 2000 ก็พบว่า มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างไรก็ตาม คะแนนยังคง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ส่งผลให้
ต้องเร่งเตรียมนักเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ รักการเรียนรู้และมีคุณลักษณะทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ว 7.1 
เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของครูช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่า การจัดการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีจุดเน้นในเรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์และทักษะการส ารวจ
ตรวจสอบ/ทักษะการทดลอง แต่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและครูบางคนได้
สอนโดยการเน้นความจ ามากกว่าการคิดข้ันสูงในขณะที่ครูบางส่วนได้เน้นกระบวนการคิดในการสอน 
แต่ยังไม่ได้เน้นกระบวนการคิดในการประเมิน และมีข้อเสนอแนะควรลดกิจกรรมการสืบเสาะหา
ความรู้ที่ครู เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการท ากิจกรรมให้กับนักเรียนในทุกข้ันตอน  (Structured 
inquiry) แต่ควรเพิ่มกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่ครูมีการแนะแนวทางให้และเปิดโอกาสให้
นักเรียนออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง (Guided inquiry) และเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: บทคัดย่อ) และ
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์พบว่าผู้เรียนมีผลการทดสอบตามมาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
และพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในตัวช้ีวัด ว 7.1 ม.3/1-3 , ว7.2 ม.3/1 ปีการศึกษา 2555-2557 มีค่าเฉลี่ย 
ลดต่ าลงตามล าดับและมีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555-2557 ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
ดังนี้ 45.14,45.66,49.63 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด (โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง, 2557: 
45-60) ซึ่งเป็นสาระทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552: 100-101) ได้ก าหนด
มาตรฐาน ว 8.1 มีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสบืเสาะหาความรู้การ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรูซ้ึ่งผู้เรยีนต้องได้รบัการพัฒนาและสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
เป็นศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2555: 2-7)  
ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการ
พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนปฏิบัตตินอย่างมีเหตุผลดังนั้นการทีค่รูผูส้อนจะสง่เสรมิให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยนักเรียนฝึกฝนการใช้ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์การสืบเสาะ การสร้างสรรค์องค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตไดห้ากพบว่านักเรียนมีลักษณะใฝ่รู้
เพียรพยายามใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบเห็นคุณค่าของตนเองแตม่ผีลการเรียนในระดับต่ าส่งผลให้ยาก
ที่ต่อการจะด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดได้ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและจิตส านึกของผู้เรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จากข้อมูลดังกล่าวการจัดการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ก าลังประสบปัญหาในเรื่อง 
ดาราศาสตร์และอวกาศได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ของครู 2) การผลิตและการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ของครู  3)การ เข้าใจให้ เป็นรูปธรรมของนักเรียนในเรื่ องดาราศาสตร์และอวกาศ  
4)ทั กษะการสืบ เสาะแสวงหา ข้อมูลที่ ถูกต้อ งและเหมาะสม  5)  การสร้ างอง ค์ความรู้ 
ของนักเรียน 6)นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับต่ า ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา(2556: 11)
และพิมพันธ์  เดชะคุปต ์พเยาว์  ยินดีสุขและราเชน มีศรี(2557: 44-48) กล่าวในท านองเดียวกันว่า 
ครูไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (child-centered)เน้นการบูรณาการ 
(integation) โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี กระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้อยากเหน็ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้เปน็กลุม่หรอืเป็นทีม โดยครูเปดิ
โอกาสให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เน้นการสืบค้นและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อ
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พัฒนาการคิดและสร้างสรรค์องค์ความรู้จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ผู้สอนต้องใช้เวลาในการเตรียมการจัดการเรียนรู้มาก 
เนื่องจากเนื้อหาของบทเรียนส่วนใหญ่เป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการที่นักเรียนจะเข้าใจ ดังนั้นจึง
พยายามจัดการเรียนรู้ใหเ้ปน็รูปธรรม และใช้สื่อในการจัดการเรยีนรู้สง่ผลให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการคิดข้ันสูงของผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21 ผู้ วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แนวคิดกลับด้านเพื่อแกปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนและเพื่อให้สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาโดย “ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ” ดังเช่นวรรณ
ทิพา รอดแรงค้า (2544:56) ได้กล่าวถึงการฝึกให้เกิดทักษะว่า ทักษะคือความสามารถในการกระท า 
(คิดหรือปฏิบัติ) ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและแม่นย าสอดคล้องกับที่  ทิศนา  แขมมณี (2552: 51-
52) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทักษะสรุปได้ว่า การฝึกฝนฝึก  ที่สม่ าเสมอบ่อยครั้งจะท าให้
ผู้รับการฝึกเกิดทักษะได้ดีสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
เกี่ยวกับการฝึกหัดของ Thorndike’s ในเรื่องกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ที่พบว่า การ
ฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจส่งผลให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวรน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและตามที่ (Gagne, 1974, อ้างถึงใน     ทิศนา  แขมมณี, 2552: 75) กล่าวว่า 
ในการสอนที่ต้องอาศัยทักษะในการเคลื่อนไหว(MotorSkills) ในทางวิทยาศาสตร์หรือการจัดการ
เรียนรู้โดยมีการปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนมีการแสดงออกมาอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วถูกต้องและ
เหมาะสม 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย โดย
นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึง แบบแผน กระบวนการหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่จัดข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบ
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดต่างๆ โดยครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
หรือตามข้ันตอนในการจัดการเรียนรูโ้ดยอาศัยวิธีและเทคนิคต่างๆ ได้มีการพิสจูน์ หรือทดสอบแล้วว่ามี
ประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Joyce and Weil, 1996: 7; ชนาธิป  พรกุล, 2554: 122; 
ทิศนา แขมมณี, 2556: 222; วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 135) ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้   
ที่หลากหลายทั้งสากลและของไทยที่มีประสิทธิภาพมากมาย โดยผู้สนใจเลือกใช้ตามความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในด้านต่างๆของผู้เรียนได้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบในแบบใด
แบบหนึ่งไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในทุกด้านได ้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดเวลา จึงควรต้องมีการพัฒนารูปแบบหรือประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนานักเรียน สอดคล้องกับ Joyce and Weil (1966: 2-25) กล่าวถึงการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับผู้เรียน หลักสูตร สังคม เนื้อหาวิชาและความสามารถและความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์วิธีใดวิธีหนึ่งไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีต่อ
การสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ดังนั้นครูควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยแนวคิด ทฤษฎีการสร้างด้วยตนเอง(Constructivism) สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยพิจารณาอย่างเป็นระบบแทนที่การได้รับความรู้จากครูทางเดียว  
ซึ่งวัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 71) และชนาธิป  พรกุล (2554: 72) ได้กล่าวท านองเดียวกันถึงการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของความรู้ด้วยตนเอง และ
สร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการคิดอย่างรอบครอบ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น และไม่เป็นผู้รอรับความรู้จากครูเพียงทางเดียว  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน คือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
จิตวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเป็นส าคัญรูปแบบของการเรียนรู้นี้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่าน 
ภาระงาน การท ากิจกรรมกลุม่ซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน การเรียนรู้เกิดจากการ
ปฏิบัติจริงและใช้ค าถามเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้โดยการสืบค้น ส ารวจ ทดลอง 
ตรวจสอบ ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับวิธีทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะมีปัญหาข้อสงสัยแล้วรวบรวมข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อแก้ปัญหาข้อสงสัย โดยนักเรียนจะน าความรู้จากการเรียนรู้ในช้ันเรียนมา
บูรณาการในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ค้นหาค าตอบเป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การที่
นักเรียนจะเกิดทักษะการท างานกับผู้อื่นภายใต้การแนะน าให้ค าปรึกษาของครู อาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน ซึ่งพิมพันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน 
มีศรี(2556: 55-73) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนใช้
ความคิดต่างๆ ในแต่ละข้ันตอนจัดเป็นกระบวนการคิดโดยเปิดโอกาสให้คิดบ่อย ๆ ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดโดยผู้เรียนจะได้ค้นพบความรู้ใหม่ โดยผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนริเริ่ม
วางแผนด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยน าไปสู่กระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบโดยคิดและลงมือท า
แสวงหาความรู้ น ามาวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
แนะน า ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน เช่นในการสืบค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล การสรุปข้อมูลและการอภิปรายข้อมูล โดยมีการท างานร่วมกับผู้อื่น     
(ทิศนา  แขมณี, 2556: 141) องค์ประกอบที่ส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ 1) ตั้งใจในการ
ถามค าถามวิทยาศาสตร์ 2) ให้ความส าคัญประจักษ์พยานที่สอดคล้องกับค าถาม 3) สร้างค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน 4) เช่ือมโยงค าอธิบายกับความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้อื่น ๆ  
5) สื่อสารและน าเสนอค าอธิบายของตนเอง โดยนักเรียนพัฒนาทักษะในการสืบเสาะหาความรู้
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ตลอดเวลา ข้ันตอนในการออกแบบกิจกรรมที่ส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้สู่แผนการจัด        
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 1) สร้างความสนใจ (Engagement) ด้วยค าถามหรือสถานการณ์ แหล่งเรียนรูท้ี่
ผู้เรียนสนใจ ภาพ สื่อดิจิทัลและข่าว 2) ส ารวจค้นหา (Exploration) ด าเนินกิจกรรมส ารวจตรวจสอบ
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเกต ส ารวจ ทดลอง รวบรวมข้อมูลและเหตุผล3) อธิบายและ 
ลง สรุ ป ข้อมู ล  ( Explain)  พิ จ า ร ณา ข้อมู ลแล ะ เ ห ตุ ผ ล ร่ วมกั นกั บ ก าร วิ เ ค ร าะห์ ข้อ มู ล 
4) ขยายความรู้ (Elaboration) โดยนักเรียนพิจารณาค าอธิบายของตนเอง กับความรู้วิทยาศาสตร์ 
และความรู้อื่น ๆ โดยใช้แนวคิดหลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 5) ประเมินผล (Evaluation) 
ผู้เรียนและเพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมิน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555: 20-32) สอดคล้องกับกรุณา  อุสาพรม, (2553: 94-95) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่1โดยใช้กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ เคลื่อนที่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล และความคิดเห็นของนักเรียนที่ เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ห ลั ง เ รี ย น สู ง ก ว่ า ก่ อ น เ รี ย น นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า มส า ม า ร ถ  
ในด้านไอซีทีสูงมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่ า 
และความสามารถในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่ม นักเรียนกลุ่มสูงมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
สูงกว่า กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า ตามล าดับ และความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับดี(สราวุธ  
สุธีรวงศ์, 2554: 97) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ สามารถส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  สร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) เป็นแนวคิดที่ส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์(Video) ด้วยตนเองนอกจากช้ันเรียนปกติโดยการเรียนในช้ันเรียน
ปกติเป็นการสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับร่วมกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน า 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแนวคิดห้องเรียนกลับด้านนี้พัฒนามาจากโจนาธานและแอ
รอนแซม(Jonathan Bergmann และAaronSams) โดยครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุนให้
ค าแนะน าช้ีแจงจากค าถามที่นักเรียนสงสัยเพื่อได้มาซึ่งค าตอบที่เกิดข้ึนด้วยตัวของผู้เรียนเองโดย 
Jeremy F. Strayer(2007: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับทางต่อการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้แบบดั่งเดิมและห้องเรียนกลับทางที่ใช้การสอน
แบบอัจฉริยะ วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมและ
ห้องเรียนกลับทางที่ใช้การสอนแบบอัจฉริยะ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดย
ห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน และมีความพึงพอใจในการเรียนแบบห้องเรียน
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กลับทาง และการเรียนรู้แบบเดิมผู้เรียนไม่ได้มีประสบการณ์ เน้นการจ ามากกว่า แต่การเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับทางผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น มีการน าเสนอผลงานของตนเอง และมีการพัฒนาการ
เรียนรู้มากข้ึน สอดคล้องกับนิชาภา บุรีกาญจน์(2557: บทคัดย่อ) พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจากผลการวิจัยดังนี้ 1)  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยส าหรับการพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Research and 
Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
ในการศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยใน
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เนื่องจากแนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้จากการ
สังเคราะห์แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดวิธีการเชิง
ระบบ (System Approach) ADDIE Model ของ เควินครูส (Kevin Kruse, 2009: 1-2) และดิกส์
คาร์เร่ (Dick and Carey, 2005: 1-8) ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด ในงานวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ก าหนดการวิจัยเป็นข้ันตอน 4 ข้ัน คือ 1) ข้ันศึกษาวิเคราะห์ 
(Analysis) = Research : (R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ข้ันการออกแบบ 
(Design) และการพัฒนา (Development) = Development : (D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 3) ข้ันการน าไปใช้ (Implement) = Research : (R2) เป็น
การทดลองใช้รูปแบบ และ 4 )ข้ันการประเมินผล(Evaluation) = Development : (D2) ประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเสริมด้วยการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)เพื่อตอบค าถามการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยแนวคิดที่ส่งผลให้นักเรียน
ได้ศึกษาและท ากิจกรรมเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แล้วเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ โดยมีครู อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผู้วิจัย ได้
สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานได้ 5 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค าถามและ
ท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับค าถาม ประเด็น หรือปัญหา ข้ันที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูล ข้ันที่ 3 รวบรวมจัดท าข้อมูล แปลผลและอธิบายข้อมูล ข้ันที่ 4 การวิเคราะห์ 
รายงานและเช่ือมโยงข้อมูล และข้ันที่ 5 ประเมินสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานบูรณาการร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ และแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพื่อก าหนดเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

3. แนวคิดเทคนิคเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมาจากพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
“Learning by Doing” เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructive Theory) มี
องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้คือ ค าถาม หรือการถามค าถาม (Asking Questions) ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้ เรียนมีบทบาทในการตั้งค าถาม 
และครูมีบทบาทในการให้ค าแนะน าวิธีการตั้งค าถามแก่ผูเ้รยีน และส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสวงหาค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม และวิธีการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของปัญหาหรือประเด็นนั้น โดยครูเป็นผู้ส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีการสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ไว้ 5 ข้ันตอน คือข้ันที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจน
กับค าถาม ประเด็น หรือปัญหา ข้ันที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ข้ันที่ 3 
รวบรวมจัดท าข้อมูล แปลผลและอธิบายข้อมูล ข้ันที่ 4 การวิเคราะห์ รายงานและเช่ือมโยงข้อมูล 
และข้ันที่ 5 ประเมินสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้วิจัยน าเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้
บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อก าหนดเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน น าสิ่งที่เดิมเคยปฏิบัติในช้ันเรียนไปปฏิบัติ 
ที่บ้าน และน าสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่บ้านมาปฏิบัติในช้ันเรียนแทน โดยมีการใช้สื่อ ICT  
ในการส่งเสริม สนับสนุนในการเรียนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน โดยครูเป็นผู้กระตุ้น 
ให้ผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน อย่างสนุกสนาน โดยครูจัดหาสิ่งที่มีคุณค่าใหม่ๆ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการน าสื่อ Powerpoint Youtube ICT บันทึกในรูปของ CD ที่แจกให้
นักเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนศึกษาที่บ้านล่วงหน้า เมื่อมาเข้าช้ัน
เรียน นักเรียนซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ จากการดูวิดีโอ จากนั้นแล้วท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยมีครูคอยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตอบข้อ
สงสัยขณะท ากิจกรรม  
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5. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลของการสะสมความรู้
ความสามารถทักษะเจตคติทางวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของผู้เรยีนในทุกด้านเปน็สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกผลของการจดัการเรยีนรู้ การพิจารณาความรู้
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบทดสอบที่เปน็รูปแบบเดียวกันหรอืตา่ง
รูปแบบกันก็ได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ข้อค าถามต้องกะทักรัด ชัดเจนได้ใจความต้องระวังไม่ให้เป็น
ค าตอบของข้อใดข้อหนึ่ง ตัวเลือกที่ ถูกเป็นค าตอบที่สมบูรณ์ 2)  ต้องมีความเที่ยง(Validity)  
3) มีความจ าเพาะเจาะจง(Definite) 4) มีความเป็นปรนัย(Objectivity) 5) มีประสิทธิภาพ
(Efficiency) 6) ยากพอเหมาะ(Difficulty) 7) มีอ านาจจ าแนก(Discrimination) และ8) ต้องเช่ือมั่น
ได้(Reliability) 

6. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความสามารถในการคิดใหม่ แนวคิดใหม่ ที่เกิดจาก
ความคิด ความสามารถน ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีมาสรา้งสรรค์ โดยอาศัยความรู้ ความช านาญที่มี
อยู่ในตัวของผู้เรียน เป็นแนวทางที่ปฏิบัติใช้ได้จริงในอนาคตโดยอาศัยความรู้ ในทางทฤษฏี ทักษะ
และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการประเมินนวัตกรรมโดยใช้การ
ประเมินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้จากทุกข้ันตอนของการปฏิบัติโดยสังเกตจาก
การท ากิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติการทดลองของผู้เรียน ซึ่งสมรรถภาพด้านต่างๆ
ที่ประเมินได้จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์โดยใช้แบบประเมนินวัตกรรมซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้
เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย ติดตามและให้การช่วยเหลือในระหว่างท างาน ผลการ
ประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะท ากิจกรรม 
ในข้ันตอน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

7. แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ ความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดเริ่มต้นจากจิตใจของ
ผู้เรียนเจตคติ คุณค่า และน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัย
ของบุคคลในทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นลักษณะส าคัญที่ ช่วยเอื้อให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาหาแนวทางแก้ปัญหา ที่เป็นผลมาจากอารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิดน้ันๆ ที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรียนเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ หรือได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ การกระท า  
หรือพฤติกรรมของผู้เรียนต่อความรู้หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ 10 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. ความอยากรู้อยาก
เห็น 2. ความมีเหตุมีผล 3. ความใจกว้าง 4. ความซื่อสัตย์ 5. ความพยายามมุ่งมั่น 6. ความรอบคอบ 
7. ความรับผิดชอบ 8. ความร่วมมือช่วยเหลือ 9. ความสร้างสรรค์ 10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 10.2 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 10.3 ความเช่ือ
และค่านิยมที่เกี่ยวข้อกับวิทยาศาสตร์ และ10.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ ดังแผนภาพที่ 1
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ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 -หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 -หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนคิการสืบเสาะหาความรู้  

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ศึกษาเน้ือหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียนจัดให้ในแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น You Tube , CD หรือ DVD เป็นต้น จากที่บ้าน 
1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 
2. พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause) 
3. สืบเสาะแสวงหาง(Inquiry) 
4. ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine) 
5. บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) 
6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration)  
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครูกระตุ้นด้วยค าถามที่สอดคล้อง
กับเน้ือหาที่ศึกษาท ากิจกรรมอภิปรายและสรุป ร่วมกันในชั้น
เรียน ท าใบงาน โดยครูเป็นโค้ช(Coach) คอยช่วยเหลือ
แนะน านักเรียน 

แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ 
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

                                              การสร้างนวัตกรรม 
 -เนาวนิตย ์สงคราม2556-มาเรียม นิลพันธุ์2555 -ทิศนา แขมมณี2553-วรากร หงษ์โต2553 -ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์2552  
 -อรนุช ลิมตศิริ 2546    -ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2543   -สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย2ี555 
 -ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ2541  -Hughes, 2004 อ้างถึงใน ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน:์2552 

 

 
ความสามารถ 
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

 
จิตวิทยาศาสตร์ 

 

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project - Based Learning : PBL) 

 -ลัดดา ภู่เกียรต ิ2554 -วัชรา เลา่เรียนด2ี555       - ทิศนา แขมณี 2548 
 -บุษบา  บุญชู 2545   -บูรชัย ศิริมหาสาคร2553  -พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 2556 
 -สุวิทย ์และอรทัย มูลค า2546–Ribe and Vidal1993อ้างถึงในอติกานต์ ทองมา2552 
-สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย2ี555 
 

แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry-BasedLearning : IBL) 

-ภพ เลาหไพบูลย์2537 -ชนาธิป  พรกุล 2554 - พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์2556 
-ทิศนา แขมณี2556    -วัชรา เล่าเรียนดี 2556 -SSCED 2000 
 แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
-เด่นพงษ์ สุดภักด2ี557- วิจารณ์  พานิช 2556-รุ่งนภา นุตราวงศ์ 2556 
-สุรศักดิ์ ปาเฮ2556- Jonathan Bergmann and AronSams 2556 
 

จิตวิทยาศาสตร์ 
-สถาบันสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี2555 
 

แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

11 
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ค าถามการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดค าถามการวิจัยเพื่อออกแบบการวิจัยส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับ เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด  80/80 หรือไม่   

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เรื่องโลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรือไม่ 

2.2 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านอยู่ในระดับใด 

2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี ้

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
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2.2 ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน  

2.3 ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน     
กลับด้าน    

2.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ 

2.2 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านอยู่ในระดับสูง 

2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน  
ม.3/1-8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 รวมทั้งหมด 393 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
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ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 39 คน  

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
2) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3) จิตวิทยาศาสตร์ 
4) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
4. ขอบเขตของเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ประกอบด้วย 

เนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 หน่วยการเรียนรูท้ี ่ 4 ปฏิสมัพนัธ์ในระบบ
สุรยิะหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟ้า และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ 
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ดังนี ้
  มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ 
และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
  ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
  ว 7.1 ม.3/3 ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้และน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต  
และสิ่งแวดล้อม   
  ว 7.2 ม.3/1สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ 
วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสาร 
  มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตามของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ในวิชาวิทยาศาสตร์ 6 
ว 23102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสรุิยะ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟ้า  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ 

5. ระยะเวลาในการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 ใช้ระยะเวลา 

ในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเป็น 15 คาบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 

ตามแนวคิดห้องเ รียนกลับด้าน หมายถึง  กระบวนการจัดการ เ รียนรู้ วิทยาศาสตร์  6 
ว 23102มีล าดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) ข้ันที่ 2 พิจารณา
สาเหตุ(Consideration and Cause) ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา( Inquiry) ข้ันที่  4 ส ารวจและ
ตรวจสอบ(Exploration and Examine) ข้ันที่ 5 บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) ข้ันที่ 
6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) 

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 
ว 23102 โดยผู้เรียนใช้การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โครงงาน 
เป็นกระบวนการเพื่อค้นพบแนวคิดใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า 
เทคโนโลยีอวกาศ โดยน าหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียน  
โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองโดยการใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การเรียนรู้  
ด้วยประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการวางแผนด าเนินการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ อธิบายโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของครู ซึ่งการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปและขยายความรู้ 
 3. เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6  
ว 23102 โดยด าเนินการจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมและจติวิทยาศาสตร์โดยเริ่มต้นจากผูเ้รียนตั้งค าถาม 
แล้วเข้าสู่กระบวนการถาม พิจารณาสาเหตุและศึกษาหาค าตอบ โดยการสืบเสาะหาความรู้และตอบ
ค าถามต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม วางแผน เก็บรวบรวม แปลผล
อธิบายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลรายงานเช่ือมโยงข้อมูล อ้างอิง ประเมินและอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสรุปค าตอบของค าถาม หรือประเด็นสนใจ ปัญหานั้น โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมอ านวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4. แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 ว 23102
โดยการเรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน กลับด้านช้ันเรียนโดยเรียนเนื้อหาที่บ้านผ่านสื่อวิดิทัศน์  
วีดี โอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์ เน็ต CD และในสื่ อ ICT และมาท าการบ้านที่ โ รงเรียน 
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โดยมีครูท าหน้าที่โค้ชช่วยเหลือในการท าภาระงาน นวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  

5. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้หมายถึง ระดับคุณภาพของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบประจ าหน่วย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ 
80/80 (E1/E2) โดยมีความหมายดังนี้ 

80 ตัวแรก (E1) หมายถึงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลผลิตนวัตกรรม 

6. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  หมายถึง ผลที่ ได้จากการใช้รูปแบบ 
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดารา
ศาสตร์และอวกาศ  2) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3) จิตวิทยาศาสตร์ และ4) ความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ หมายถึง ระดับ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า 
เทคโนโลยีอวกาศ โดยวัดพฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถทางสติปัญญา 6 ด้าน ได้แก่ ความจ า 
ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ตอบถูกได้ 1 และตอบผิดได้ 0) จ านวน 
21 ข้อ และอัตนัย 3 ข้อ 

8. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่วัดจาก แนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/
แบบจ าลอง/ออกแบบที่นักเรียนสร้างสรรค์ข้ึนเป็นรายกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมมีรายการประเมิน 4 ด้าน คือ 1. การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และ
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 2. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 3. ด้านการน าเสนอผลงาน 4. ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยมีครูเป็นผู้ประเมิน และมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ ช่วงคะแนน 1-9 
ระดับต่ า 10-18 ระดับกลาง และ19-27 ระดับสูง 

9. จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดเริ่มต้นจากจิตใจของผู้เรียน 
เจตคติ คุณค่า และน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก ที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรียนเป็นผลมา
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งก าหนด
คุณลักษณะไว้ 10 คุณลักษณะ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุมีผล ความใจกว้าง ความ
ซื่อสัตย์ ความพยายามมุ่งมั่น ความรอบคอบความรับผิดชอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ ความสร้างสรรค์ 
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และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยมีเครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบ
บันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบพรรณนาความ (Journal Writing) 
และส่วนที่ 2 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีลักษณะแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

10. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึก นึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ประกอบด้วยความคิดเห็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียน  
การวัดและประเมินผลและประโยชน์ที่ได้รบั 

11. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยเรื่อง  
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 
 2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สูงข้ึนและมีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่สุด 
 3. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 



18 

 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค

การสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
  5. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  6. แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษยท์ี่มีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเปน็พลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต        
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

หลักการ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
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1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม      
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต  
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข    
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์  ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร  
  2. ความสามารถในการคิด  
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
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 สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-5) 
   สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

   มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต  
และสิ่งแวดล้อม 
  สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ     
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อ    
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ บนโลก 
ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
 2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 3. ตั้งค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน
และลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ 
 4. สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษา  
หาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 
 6. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้    
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเช่ือถือได้ 
 7. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ  
การประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 

 จากสาระและมาตรฐานการเรียนข้างต้น ผู้ วิจัยเลือกสาระที่ มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจ
วิวัฒนาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิต
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บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้    
ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 86-101) 
 ว 7.1 ม.3/1  สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และ     
ดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
 ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
 ว 7.1 ม.3/3 ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ว 7.2 ม.3/1 สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร    
 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์       
ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล
และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม        
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
 ว 8.1 ม.1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  
หลาย ๆ วิธี 
 ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้       
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ว 8.1 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1 ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้  
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 ว 8.1 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 
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 จากตัวช้ีวัดข้างต้น ผู้วิจัยเลือกตัวช้ีวัด โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในมาตรฐาน ว 7.1 และ 7.2 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ 
โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ  
และผลทีเ่กิดข้ึนต่อสิง่แวดล้อม
และสิง่มีชีวิตบนโลก 

- ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบได้ภายใต้แรง
โน้มถ่วง 

- แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ท าให้ดวงจันทร์โคจร
รอบโลก แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวาร ท าให้
บริวารเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบสุริยะ 

- แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระท าต่อโลกท าให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ าข้ึน น้ าลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและอธิบาย
องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี 
และระบบสรุิยะ   

- เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมายนับแสนล้านแห่ง แต่ละ
กาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์จ านวนมาก ที่อยู่เป็นระบบด้วย
แรงโน้มถ่วง กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระบบสุริยะอยู่ที่แขนของ
กาแล็กซี่ด้านกลุ่มดาวนายพราน 

ว 7.1 ม.3/3 ระบุต าแหน่งของ
กลุ่ มดาว และน าความรู้ ไปใ ช้
ประโยชน์ 

- กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายดวงที่ปรากฏอยู่ใน
ขอบเขตแคบๆ และเรียงเป็นรูปต่างๆกันบนทรงกลมฟ้า  
โดยดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กัน
อย่างที่ตาเห็น แต่มีต าแหน่งที่แน่นอนบนทรงกลมฟ้า จึงใช้
บอกทิศและเวลาได้ 

ว 7.2 ม.3/1 สืบค้นและอภิปราย
ความก้ าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศที่ ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุ
ท้ อ ง ฟ้ า  ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร 
และการสื่อสาร 

- มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม ยานอวกาศ    
ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตรและใช้ในการสื่อสาร 

1.2 หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ช่ัวโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม  
ยานอวกาศ ลักษณะของโครโมโซม ความส าคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
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พันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท้ อง ถ่ิน การใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

รหสัตัวช้ีวัด     ว 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
   ว 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4 

ว 2. ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ว 7.2 ม.3/1                                                  รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 

 
 โครงสร้างรายวิชา  

วิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60 ช่ัวโมง คะแนน 100 คะแนน 
ตารางที่ 2 โครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การ
ถ่ายทอด
ลักษณะ
ทาง
พันธุกรรม 

ว 1.2  
ม.3/1- 6 

-  เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะ
เห็นเส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส 
เมื่อเกิดการแบ่ง เซลล์ เส้นใยเหล่าน้ีจะ
ขดสั้นเ ข้าจนมีลักษณะเป็นท่อนสั้น 
เรียกว่า โครโมโซม  

-  โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและ
โปรตีน  
-   ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อยู่บนดีเอ็นเอ 
-  เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรม
หรือดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของการ
แสดงออก 
-  ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วย
ยีนจากพ่อและแม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูก
ผ่านทางเซลล์สืบพันธ์ุและการปฏิสนธิ 

18 15 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

- โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เป็นโรคทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของ
ยีน  

-กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของ
ร่างกาย ซึง่เกิดจากการที่มจี านวน
โครโมโซมเกินมา 
- ความรู้ เกี่ยวกับโรคทางพัน ธุกรรม
สามารถน าไปใช้ในการป้องกันโรค  ดูแล
ผู้ป่วยและวางแผนครอบครัว 
- ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล ข้ึนอยู่กับความ
หลากหลายของระบบนิเวศ  ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

- การตัดไม้ท าลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชี วภาพ  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะท บต่ อ ก า ร
ด ารง ชี วิตของมนุษย์  สัต ว์  พืชและ
สิ่งแวดล้อม 
- การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท้ังมนุษย์ สัตว์
และพืช ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพและส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
- ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์
ต่อมนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร
และอุตสาหกรรม 
- ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์
ต่อมนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์การเกษตร
และอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 ระบบนิเวศ ว 2.1 
ม.3/1-4 
 

- ระบบนิเวศในแต่ละท้องถ่ินประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางชีวภาพเฉพาะถ่ิน  
ซึ่ ง มี ค ว าม เ กี่ ย ว ข้ อ ง สั มพั น ธ์ กั น 
- สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
โดยมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
- น้ าและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
ใ น สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ สิ่ ง ไ ม่ มี ชี วิ ต  
- น้ าและคาร์บอนจะมีการหมุนเวียน
เป็น วัฏจั กรในระบบนิ เวศ ท าให้
สิ่ ง มี ชี วิต  ในระบบนิ เ วศน า ไป ใ ช้
ประโยชน์ได้อัตราการเกิด อัตราการ
ตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการ
อพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

17 
 

 

15 

3 มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

ว 2.2  
ม.3/1-6 

- สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรั พยากร 
ธรรมชาติในท้องถ่ิน เกิดจากการกระท า
ของธรรมชาติและ มนุษย์ 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เกิดข้ึน ควรมีแนวทางใน
การดูแลรักษาและป้องกัน 
- ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการ
ควบ คุมจ านวนผู้ ผ ลิ ต   ผู้ บ ริ โภค   
ผู้ สลายสารอินทรีย์  ให้มีป ริมาณ 
สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
เป็นการรกัษาสมดลุของระบบนิเวศ 

10 5 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

- การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ า น ากลับมาใช้
ใหม่ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเดิมซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้เป็น
วิธีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรค านึง 
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากมลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางดิน 
- แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิ ธี   
เริ่มจากศึกษาแหล่งที่มาของปัญหา 
เสาะหากระบวนการในการแก้ปัญหา 
และทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหานั้น 
- การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้อง ถ่ิน ให้ ยั่ ง ยืน  ควรได้รั บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและต้องเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน 

  

สอบกลางภาค 20 
4 ปฏิสัมพันธ์

ในระบบ
สุริยะ 

ว 7.1 
ม.3/1-2 

-ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทรอ์ยู่
เป็นระบบได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง 
-แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ 
ท าให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้ม
ถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวาร  

8 10 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ต่อ) 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   ท าให้บริวารเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์
กลายเป็นระบบสุริยะ 
- แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
กระท าต่อโลกท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ า
ข้ึน น้ าลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 
- เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมาย
นับแสนล้านแห่ ง  แต่ล ะกาแล็กซี
ประกอบด้วยดาวฤกษ์จ านวนมาก   
ที่ อยู่ เ ป็ นร ะบบด้ วยแร ง โน้ ม ถ่ว ง    
กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระบบสุริยะอยู่
ที่ แขนของกาแล็กซี่ ด้ านกลุ่ มดาว
นายพราน 

  

5 ดวงดาว
บนท้องฟ้า 

ว 7.1  
ม.3/3 

- กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์
หลายดวงที่ปรากฏอยู่ ในขอบเขต
แคบๆ และเรียงเป็นรูปต่างๆกันบน
ทรงกลมฟ้า โดยดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กันอย่าง
ที่ตาเห็น แต่มีต าแหน่งที่แน่นอนบน
ทรงกลมฟ้า จึงใช้บอกทิศและเวลาได้ 

3 10 

6 เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว 7.2  
ม.3/1 

มนุษย์ ใ ช้กล้องโทรทรรศน์  จรวด  
ดาวเทียม ยานอวกาศ ส ารวจอวกาศ   
วัตถุท้องฟ้าสภาวะอากาศ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ การเกษตรและใช้ในการ
สื่อสาร 

4 5 

ปลายภาค 20 
      รวม 60 100 

จากหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ โดยใช้รูปแบบ 
การจัด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
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ห้องเรียนกลับด้าน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - 6 เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า 
เทคโนโลยีอวกาศเวลา 15 คาบ ว 7.1 ม.3/1-3 และ ว 7.2 ม.3/1 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี หลักการ
เรียนรู้ หรือการสอนที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่า 
มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันมิได้จ ากัดว่าต้องเกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งมีความหมาย
สอดคล้องและลักษณะระบบการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน   
รูปแบบการสอน (Teaching Models) หรืออาจเรียกว่า รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional 
Models) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Joyce and Weil, 2004 อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 44)
ความแตกต่างกันอยู่ที่รูปแบบการสอนอาจจะมีวิธีสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู่ ส่วนค าว่า        
วิธีสอน (Teaching Methods) ที่ใช้อยู่เดิมและเป็นที่รู้จักกันก็สามารถน าไปใช้สอนได้เลยโดยไม่ต้อง
ก าหนดข้ันตอนการสอนข้ึนใหม่การจัดการเรียนรู้ที่ทั้งผู้เรียนและครูมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนได้ตลอดกระบวนการ และที่ส าคัญนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่
ใช้กันอย่าแพร่หลายจะใช้ค าว่า วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนและวิธี
จัดการเรียนรู้มีมากมายหลายรปูแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ 
ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 44) ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “รูปแบบการจัดการเรียนรู้”   

1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการสอนนั้นเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจ  

ในปัจจุบัน โดยมีผู้กล่าวถึงดังนี้ 

รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย ปกติการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตามผู้ศึกษาต้องตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบ  
ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมติฐานข้ึนมาซึ่งก็คือค าตอบที่คาดไว้ล่วงหนา้  
สมมติฐานเหล่าน้ีมักจะได้มาจากข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา หรืออาจเกิดจากประสบการหยั่งรู้
(Intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรืออาจจะเกิดจากทฤษฏีหลักการต่าง  ๆ สมมติฐานเป็นข้อความ 
ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ของเรื่อง/สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ  
ซึ่งจะเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาค าตอบเท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบหาก
สมมติฐานเป็นจริง ข้อความนั้นสามารถน าไปใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น  ๆ 
ไดรู้ปแบบ เช่นเดียวเกี่ยวกันกับสมติฐานที่บุคคลอาจสร้างข้ึนจากความคิด ประสบการณ์การใช้อุปมา
อุปมัย หรือจากทฤษฏีและหลักการต่าง ๆ ได้ แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎีคีฟส์ (Keeves, 1997: 386-387, 
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556: 220)   
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 1.2 ความหมายรูปแบบ (Model) 
 ทิศนา  แขมมณี (2556: 220)และJoyce and Weil(1996: 34)ได้ให้ความหมาย

รูปแบบที่คล้ายคลึงกันว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผัง แผนของการท างาน (Working Plan) ซึ่งใช้ 
ในการอธิบายกระบวนการส าคัญ ๆ ในเชิงปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ท าให้
ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เยาวดี  วิบูลย์ศรี 
(2548: 27) และสุเทพ  อ่วมเจริญ (2557: 13) ได้ให้ความหมายในท านองเดียวกันว่า เป็นวิธีการ
ด าเนินงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

 1.3 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้โดย “การ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ท า (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556: 115) จัดการ หมายถึง สั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 298)  
เรียน หมายถึง เข้ารับรู้จากผู้สอน รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หรือความช านาญ 
เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้ ฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความช านาญ  
พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2557: 44) กล่าวว่า การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวรหรือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ สามารถถ่ายโยงความรู้ 
สู่ชีวิตจริงได้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 23) กล่าวถึงค าว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  

 บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 140) กล่าวว่า รูปแบบการสอน มีความหมาย 2 แนว คือ แนวแรก 
มองรูปแบบการสอนเป็นกิจกรรมหรือวิธีสอน ส่วนแนวที่ 2 มองรูปแบบการสอนกว้างโดยมองว่า   
เป็นโครงสร้างทีแ่สดงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอนที่จะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อให้ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน
ตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 ชนาธิป  พรกุล (2554: 122) และทิศนา  แขมมณี (2556: 222)  รูปแบบการสอน หมายถึง  
แบบแผนการด าเนินการสอนที่เป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา มีความสอดคล้องกับทฤษฏี หรือ
หลักการเรียนรู้ ได้มีการพิสูจน์ รวมทั้งวิธีสอน และเทคนิค การสอนต่าง  ๆ หรือทดสอบแล้วว่า            
มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่ งมาย เฉพาะของรูปแบบนั้น  ๆ  
สุรางค์  โค้วตระกูล (2556: 22) กล่าวว่า รูปแบบการสอน – การเรียนรู้ (Instructional Model) หมายถึง 
การสอนของครูทุกคนต้องเตรียมการสอน ประกอบกับการทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียน  
โดยครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอด วิธีสอนและกระบวนการเรียนรู้  
การเตรียมการสอน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการสอนการเรียนรู้ และประเมินผลนักเรียน 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สอดคล้องกับจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 25) 
ที่กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง การน าแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และทฤษฎี   
การสอนมาจัดระบบโดยแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ 1) ล าดับข้ันของการสอน (Syntax) 2) ปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างครูกับนักเรียน (Social System) 3) ปฏิกิริยาของครูต่อพฤติกรรมของนักเรียน (Principles of 
Reaction) และ 4) สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) 

 จากความหมายของนักการศึกษาข้างต้น จากค าว่า “รูปแบบ” และ “การจัดการเรียนรู้” 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่าง ๆ โดยครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
มีวิธีการจัดการเรยีนรู ้เทคนิคการสอนและแนวคิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรยีนและสิง่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

 1.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้คือ การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับผูเ้รยีน 

หลักสูตร และสังคม โดยสามารถเน้นเนื้อหาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
สังคม และความต้องการของผู้เรียนหรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจอยซ์ และเวลล์ (Joyce 
and Weil, 1996: 2-25) เสนอหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีทฤษฏีรองรับ เช่น ทฤษฏีด้านจิตวิทยา 
   2. เมื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ต้องมีการวิจัย  
เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบ  
มาปรับปรุง แก้ไขรูปแบบ 
   3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาจออกแบบได้กว้างขวาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง 
   4. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายหลักในการพิจารณาการเลือกใช้
รูปแบบไปใช้โดยถ้าผู้ใช้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใช้ตรงกับจุดมุ่งมายหลักก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด 
แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกต์ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และก็อาจ
ได้ผลส าเร็จน้อยลง 

 1.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  มีนักการศึกษาได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนไว้ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ กัน ดังนี้ 
  Joyce and Weil, (2009: 25)ได้จัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็น 4 กลุ่ม  
โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตวิทยาทางการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ได้แก่  
   1 . รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น พุ ท ธิ พิ สั ย  
(The Information-Processing Models) ส่งเสริมการได้รับข้อมูล การระบุปัญหาและการจัดการ
ข้อมูล (Information Processing Models) การรู้ปัญหา การหาข้อสรุป การสร้างมโนทัศน์และภาษา
ของบุคคล เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้มโนทัศน์ของ Bruner (Bruner’s Concept Attainment 
Model) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฝึกการคิดสืบค้นของ Suchaman (Suchaman’s Inquiry 
Training Model) เป็นต้น 
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   2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสังคม (The Social Models) เป็น
รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการท างานร่วมกัน การร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โดยการท างานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในช้ันเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ ได้แก่ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มของ Dewey (Dewey’s group Investigation Model) การจัด 
การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติของ Shaftel (Shaftel’s Role Playing Model) เป็นตน้ 
   3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ (The Personal 
Models) รูปแบบนี้เริ่มจากทัศนคติของแต่ละคน เพื่อให้เข้าใจตนเองได้ดีข้ึน มีความรับผิดชอบ 
ต่อการศึกษา และเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง มีการรับรู้มากข้ึน และมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
คุณภาพของชีวิตดีข้ึน และความเป็นอิสระซึ่งท าให้บุคคลเพิ่มความตระหนักในตนเองและรับผิดชอบ 
ในตนเอง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบไม่ช้ีน าของ Rogers (Rogers’ Nondirective Teaching Model) 
และการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมให้รู้คุณค่าของตนเองของ Maslow (Maslow’s Enhancing Self-
esteem Model) เป็นต้น 
   4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรม (The Behavioral Models)  
เป็นรูปแบบที่เน้นความรู้ที่เกิดจากบุคคลตอบสนองต่อภาระงานและการป้อนกลับ รูปแบบนี้เน้นการ
สังเกตพฤติกรรมก าหนดภาระงาน และวิธีการ เรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้า เช่น  
การเรียนแบบรอบรู้ของ Bloom (Bloom’s Mastery Learning Model) และการจัดการเรียนรู้โดยตรง
ของ Good et.al. (Good’s Direct Instruction Model) เป็นต้น  
  ทิศนา แขมมณี (2556: 224-272) ได้จัดหมวดหมู่ของรูปแบบการสอนตามลักษณะของ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
   1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ ง พัฒนาให้ผู้ เรียน 
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆโดยเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรปูของข้อมูลข้อเท็จจริง มโนทัศน์ 
หรือความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกานเย รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า  รูปแบบการเรียนการ
สอนเน้นความจ า  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 
   2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็นเรื่องที่ยาก 
แก่การพัฒนา หรือปลูกฝังเป็นเพียงการช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการให้ผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีได้ จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของฺบลูม รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นต้น 
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   3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor 
Domain)รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือด้านการแสดงออกต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้
หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสยัหรอืพุทธิพิสยั  เช่น รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของทักษะ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดฟ  
   4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) 
ทักษะกระบวนการ เป็นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ  
ทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิ การคิด
วิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม  การท างานร่วมกัน ถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด ารงชีวิต เช่น รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้ 
เป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  
   5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) รูปแบบการเรียน
การสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้  
การบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการมีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน หรือการพัฒนาเป็นองค์รวม เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง   
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบย่อยได้แก่ รูปแบบจิ๊กซอร์ 
(JIGSAW) รูปแบบเอส.ที.เอ.ดี. (STAD) รูปแบบ ที.เอ.ไอ.(TAI) รูปแบบ ที.จี.ที. (TGT) รูปแบบ แอล.
ที. (LT) รูปแบบ    จี.ไอ.(GI) รูปแบบ ซี.ไอ.อาร์.ซี (CTRC) รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex 
Instruction) เป็นต้น 

  1.6 ทฤษฎีหลักในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 

หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยน าแนวคิด ทฤษฎีของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 
2009: 1-20) เป็นหลักในการสร้างรูปแบบโดยมี 5 ข้ันตอนที่เรียกกันทั่วไปว่า ADDIE Model ซึ่งเป็น
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้  

  1. ข้ันวิเคราะห์ (Analyze phase) วิเคราะห์และประเมินความต้องการจ าเป็น
(Assement and Analyze Needs ) 

  2. ข้ันออกแบบ (Design phase) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และน าเสนอ (Design 
Instruction and Presentations)  
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  3.  ข้ันพัฒนา (Develop phase) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (Develop 
Material) 

  4. ข้ันน าไปใช้ (Implement phase) น าสาระและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วย 
การวางแผนในการบริหารจัดการในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

  5. ข้ันประเมิน (Evaluation phase) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และ
ประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ผู้วิจัยได้น าข้ันตอนทั้ง 5 มาสังเคราะห์ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา (Reseach and 
development) ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่ อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทางการศึกษา เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มาเรียม  นิลพันธ์ุ (2555: 230-245) กล่าวถึงข้ันตอนการวิจัยและพัฒนามีข้ันตอน
ส าคัญ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 (Research: R1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบัติจริง 
ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือการประเมินความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจัยการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ  แล้วน าผลที่ได้ไปสังเคราะหส์ู่ข้ันตอน
ที่ 2 ข้ันการออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Develop :D1) คือ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาโดยน าผลจากข้ันตอนที่ 1 (R1) มาพัฒนานวัตกรรม ท าให้นวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและในข้ันพัฒนา (D1) นี ้ต้องพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพ
และหาประสิทธิภาพ ก่อนแล้วไปข้ันตอนที่ 3 วิจัย (R2) คือ น านวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ในข้ันตอนนี้ มีการประเมินระหว่างใช้และเมื่อใช้แล้วด าเนินการในข้ันตอนที่ 4 พัฒนา  (D2)  
โดยประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือบางกรณีอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป             
ตามวัตถุประสงค์ ก็สามารถปรับปรุงนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่ง 

 จากการสังเคราะห์แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
และแนวคิดวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ADDIE Model ของเควิน  ครูส (Kevin Kruse: 
2009; Dick and Carey: 2005; มาเรียม  นิลพันธ์ุ, 2555: 230-245) และรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) ทิศนา  แขมมณี (2556: 224-272) ผู้วิจัยได้
น ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดและกรอบด าเนินงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านช้ันเรียน โดย
ก าหนดการวิจัยเป็นข้ันตอน 4 ข้ัน คือ 1) ข้ันศึกษาวิเคราะห์ (Analysis) = Research : (R1) เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพจริงที่ปรากฏจาก  ข้อมูล หลักการแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง 2) ข้ันการออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development)  
= Development : (D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ  
3) ข้ันการน า ไปใช้ (Implement) = Research : (R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ข้ันการ
ประเมินผล (Evaluation) = Development : (D2) เป็นการประสิทธิผลของรูปแบบ 

 จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการสอนตามแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น  
ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  
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2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มักมีการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นกระบวนการ 
ที่ส่งผลให้นกัเรียนฝึกกระบวนการคิด ประกอบด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
ใช้การสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีคอนสตรักติวิสม์ (Constructivism)  
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่องปัญหา ค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ (Inquiry 
method) การท าโครงงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาความคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติเอง เรียนรู้เอง 
ส่งผลให้เข้าใจและมีความรูอ้ย่างลกึซึ้ง (พิมพ์พนัธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2548: 
62) สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 406) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ (Project based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน
มีการแก้ปัญหาที่ท้าทายและการสร้างสรรค์ช้ินงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากการได้
ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้าทาย ตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่สามารถให้ผูเ้รียน
เกิดการสืบเสาะอย่างกระตือรือร้นน าไปสู่การใช้ทักษะการคิดข้ันสูง  

  2.1 หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีดังน้ี 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553: 2) ก าหนดหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดังนี้  
  หน้าที่ของครู  
   1. ช้ีแนวทางในการเรียน ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิดโดยการแทรกค าถามเพื่อให้
นักเรียนคิด ฝึกให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนด้วยตนเองก่อนได้ข้อสรุปของกลุ่ม  
   2. กระตุ้นให้นักเรียนสนใจบทเรียนโดยการอ่านเนื้อหามาล่วงหน้า ท าความเข้าใจ
กับวิธีท าการทดลอง การทดลองบางตอนอาจต้องให้นักเรียนท าหรือจัดเตรียมสารมาล่วงหน้า  
   3. แบ่งกลุ่มนักเรียนตั้งแต่เริ่มเรียน แต่ละกลุ่มควรมีนักเรียนประมาณ 3 คน  
โดยสมาชิกในกลุ่มอาจหมุนเวียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกับเพื่อนหลายกลุ่ม  
   4. จัดหรือให้นักเรียนช่วยจัดอุปกรณ์เป็นชุด ๆ ส าหรับแต่ละกลุ่ม เน้นให้นักเรียน
ท าความสะอาดตรวจเช็ค และเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้ว  
   จากหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า ครูมีหน้าที่
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหน้าที่หลักของครูไม่ใช่ผู้บรรยาย แต่เป็นผู้ที่     ท าหน้าที่
อ านวยความสะดวก จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยลักษณะของการ
จัดการ เ รียนการรู้ วิทยาศาสตร์ ควร เน้นกระบวนการกลุ่ ม  เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นัก เ รียน 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

   2.2 การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 1-45) เสนอผลที่ได้
จากการประเมิน จะช่วยให้ครูได้ทราบถึงความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ การใช้หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเสนอหลักการวัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาและในช้ันเรียนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิด การจัดการ           
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การประยุกต์ความรู้ การมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งต้องประเมิน 
ให้คลอบคลุมตามเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 7 ประการ  ดังต่อไปนี้  1. เพื่อให้
เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจ ากัด
ทางวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ       
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสมัพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกัน
และกัน 6. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการด ารงชีวิต 7. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยจุดประสงค์ของการวัดประเมินผลวิทยาศาสตร์        
ที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 1. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลระหว่าง
การเรียนรู้ที่ต้องประเมินเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเนื้อหาพฤติกรรม หรือรายการที่ต้องการประเมิน 
และต้องบันทึกผลหรือบันทึกคะแนนที่ได้จากการประเมินไว้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินที่ได้จะใช้
เพื่อตรวจสอบการเรยีนรู้ในสว่นที่ยังบกพรอ่งไม่ถูกต้อง หรือยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในการเรียนรู้นั้น ๆ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงท ี2. การประเมินเพื่อสรปุผลการเรียนรู ้
เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ หรือการท าคะแนนที่ได้มาสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
เน้นการสรุปในภาพรวมเพื่อเกิดผลการเรียนรู้ หรือน าผลการประเมินนั้นมาจัดท ารายกา รสรุป
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในทุก ๆ ปลายภาคหรือเมื่อจบปีการศึกษา   
   จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ คือ การจัดการเรียนรู้บนทฤษฎีคอนสตรักติวิสม์ (Constructivism)     
ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีปฏิสัมพันธ์ความรู้ เดิมกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้โดยที่ผู้สอนเป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์และเจตคติที่ดี โดยมีการประเมินเพื่อเป็นการปรับปรุงและ
สรุปผลการเรียนรู้ ทักษะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ความรู้            
จิตวิทยาศาสตร์ การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ประกอบด้วยการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
และประเมินเพื่อสรุป 

   2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกผลของการจัดการเรียนรู้  
โดยการพิจารณาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนและยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร  
การจัดการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ 
   กู๊ด (Good. 1973: 7) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง     
ผลของการสะสมความรู้ความสามรถในการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้ความสามรถของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดความ
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เข้าใจในหลักการและทฤษฎีข้ันพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขอบเขตและ
ข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 5) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ 6) เพื่อ
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555: 24-38)กล่าวถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยแบบทดสอบเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะการประเมินเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางสติปัญญา จากแบบทดสอบ       แต่ละฉบับ
จะมีหลายข้อที่เป็นรปูแบบเดียวกันหรอืต่างรปูแบบกันกไ็ด้ เช่น ข้อสอบแบบที่มีตัวเลือก ข้อสอบแบบ
เขียนตอบ โดยข้อสอบแบบที่มีตัวเลือก ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบถูกผิดและข้อสอบ
แบบจับคู่ โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ค าถามและตัวเลือก แต่ในบางกรณีอาจ      มี
สถานการณ์เพิ่มข้ึนมาเพื่อใช้เป็นข้อสอบที่วัดพฤติกรรมระดับสูง  โดยคุณลักษณะของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ที่ดีควรมีลักษณะดังที่  (มาเรียม  นิลพันธ์, 2555: 155-189; สมนึก 
ภัททิยธนี, 2551: 67-71; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 24-38) กล่าว
ในท านองเดียวกันดังนี้ 1) ข้อค าถามต้องกะทักรัด ชัดเจนได้ใจความต้องระวังไม่ให้เป็นค าตอบของ 
ข้อใดข้อหนึ่ง ตัวเลือกที่ถูกเป็นค าตอบที่สมบูรณ์ 2) ต้องมีความเที่ยง (Validity) 3) มีความจ าเพาะ
เจาะจง (Definite) 4) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) 5) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 6) ยากพอเหมาะ 
(Difficulty) 7) มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) และ 8) ต้องเช่ือมั่นได้ (Reliability) 
   ข้อดีและข้อจ ากัดของข้อสอบแบบเลือกตอบมาเรียม  นิลพันธ์ (2555: 155-189) 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 24-38) มีดังนี ้
    ข้อดี 
    1. สามารถใช้วัดพฤติกรรมที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนได้ครบทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ  
การน าความรู้ไปใช้ 
    2. ใช้วัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3. สามารถพัฒนาเป็นข้อสอบมาตรฐานได้ โดยการน าไปทดลองใช้วิเคราะห์
หาคุณภาพข้อสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพสูงข้ึนจนเป็นข้อสอบมาตรฐาน 
    4. มีความเป็นปรนัยสูง สามารถตรวจให้คะแนนและแปลผลคะแนนได้ตรงกัน 
    5. ใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ 
    6. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ภายในเวลารวดเร็ว  

ข้อจ ากัด 
    1. มีความยืดหยุ่นน้อย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดได้อย่างอิสระ  
จึงไม่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน 
    2. สร้างให้มีคุณภาพได้ยาก และใช้เวลานานในการพัฒนาให้ได้ข้อสอบที่ดี 
    3. ไม่สามารถวัดเนื้อหาและพฤติกรรมได้ครบถ้วน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
    4. ผู้เรียนไม่มีความรู้ สามารถเดาค าตอบได้ 
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    5. อาจเกิดตัวแปรสอดแทรกกับผู้ เรียนในระหว่างท าแบบทดสอบ เช่น 
ความเครียด ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น ซึ่งมีผลต่อคะแนน 
   แนวคิดและทฤษฏีที่ เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ 
ทาง     การเรียนวิทยาศาสตร์ คือแนวคิดการเขียนแบบทดสอบวัดตามประเภทของจุดประสงค์ทาง
การศึกษาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) ของบลูม (Benjamin S. Bloom(1956: 147-150) และลูกศิษย์
ของบลูม ได้ร่วมกันปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในส่วนโครงสร้างและล าดับของ
กระบวนการทางปัญญา 
    1. จ า (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยความจ าระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  
     1.1 จ าได ้(Recognizing)  
     1.2 ระลึกได ้(Recalling)  
    2. เข้าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมาย
ของค าพูด ตัวอักษร และการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้         
7 ลักษณะ คือ  
     2.1 ตีความ (Interpreting)  
     2.2 ยกตัวอย่าง (Exemplifying)  
     2.3 จ าแนกประเภท (Classifying)  
     2.4 สรุป (Summarizing) 
     2.5 อนุมาน (Inferring)  
     2.6 เปรียบเทียบ (Comparing) 
     2.7 อธิบาย (Explaining)  
    3. ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการหรือใช้
ระเบียบวิธีการภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  
     3.1 ด าเนินงาน (Executing)  
     3.2 ใช้เป็นเครื่องมือ (Implementing)  
    4. วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบ 
ของข้อมูลสิ่งต่าง ๆ และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของ
ส่วนประกอบกับโครงสร้างรวมหรือส่วนประกอบเฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ  
     4.1 บอกความแตกต่าง (Differentiating)  
     4.2 จัดโครงสร้าง (Organizing)  
     4.3 ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  
    5. ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจโดยอาศัย
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์หรือมาตรฐานแบ่งประเภทย่อยได ้2 ลักษณะ คือ  
     5.1 ตรวจสอบ (Checking)  
     5.2 วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  
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    6. สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกันอย่างมี เหตุผล หรือสร้างให้ได้สิ่ งใหม่ 
ที่เป็นต้นแบบ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะ คือ  
     6.1 สร้าง (Generating)  
     6.2 วางแผน (Planning)  
     6.3 ผลิต (Producing)  
   จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ระดับคะแนนที่วัดพฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถทางสติปัญญา 6 ด้าน 
ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ ที่ได้จากการจัด        
การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงง านร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ครอบคลุมทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้และกระบวนการเป็นแบบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์  พบว่ามีแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีรายละเอียดดังนี้  

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
หลักการหรือการอ้างอิงหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยที่โครงสร้างและมุมมองเป็นผลมาจาก 
ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี     
การสร้างความรู้คอนตรัคติวิสท์ มุ่งเตรียมผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่คลุ่มเครือ 
โดยให้ความสนใจศึกษากระบวนการเรียนรูด้้วยการกระท าของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแยง้
ทางปัญญาข้ึน บุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ที่มีอยู่เดิมท าปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อน ๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง 
(Reflection) อันเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนสมมติฐานทางความคิดด้วยเหตุ   
และผล ซึ่งน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป (สุเทพ  อ่วมเจริญ, 2557: 61) 
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มีหลักการที่ส าคัญว่า ในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า (Active) และสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยาการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivist) มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ว่าเกิดข้ึน    
ได้อย่างไร ทั้งนี้เนื่องมาจากความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีรากฐาน       
ที่ส าคัญมาจาก 2 แหล่ง คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และไวกอตสกี มีสาระส าคัญ
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โดยสรุปได้ดังนี้ 1. ทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของเพียเจต์แนวความคิดของเพียเจต์เป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการสรา้งความรู ้(Cognitive Development Constructivism) เพียเจตเ์ช่ือว่า คนเราทกุคน
ตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมที่จะมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อย่างตอ่เนื่องมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้
ระดับสติปัญญา ของบุคคลนั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพียเจต์มีแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทาง      
เชาว์ปัญญาของบุคคลว่า 
 มนุษย์มีสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ     
  1. การจัดและรวบรวม (Organization) เป็นการจัดและรวบรวมกระบวนต่างๆ ภายใน 
เข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่องกันเป็นระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตราบที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
  2. การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่ออยู่ในสภาพสมดุล เพียเจต์ เช่ือว่าการปรับตัวของบุคคล
ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ  
   2.1 การดูดซับหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึน
เมื่อบุคคลมี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและตีความข้อมูลที่รับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิม
ของตนเอง  
   2.2 การปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการที่
เกิดข้ึนเมื่อบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างเชาว์ปัญญาเดิม
ของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รับรู้ใหม่ซึ่งขัดแย้งกับความรู้เดิมนั้น (สุรางค์  โคว้ตระกลู, 2556: 
47-59) 
  องค์ประกอบที่มีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. วุฒิภาวะ (Muturation)  
   2. ประสบการณ์ (Experience) ประกอบด้วย 
    2.1) ประสบการณ์ที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
(Physical Environment) 
    2.2) ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ (Logico-
Mathematical Experience) 
   3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) 
   4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) 
  ข้ันพัฒนาการเชาว์ปัญญา 4 ข้ัน ได้แก่ 
   1. ข้ันที่ 1 Sensorimotor (แรกเกิด ถึง 2 ขวบ) เป็นวัยที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
โดยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และพัฒนาการทางสติปัญญา
ความคิดก่อนระยะเวลาที่เด็กอ่อนจะพูดได้ใช้ภาษาได้ โดยแสดงออกโดยทางการกระท า (Actions) 
โดยเด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ 
   2. ข้ันที่ 2 Preoperationl (18 เดือน – 7 ขวบ) ได้แก่ เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน 
และวัยอนุบาล โดยมีโครงสร้างของสติปัญญา (Structure) ซึ่งความคิดของเด็กข้ึนอยู่กับการรับรู้ 
เป็นส่วนใหญ่ไม่อาจให้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่สามารถรับรู้โดยใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว
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ไดพ้ัฒนาการทางภาษาโดยจะเริ่มพดูด้วยเป็นประโยคและเรยีนรู้ค าต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เด็กจะรู้จักคิดในใจ 
โดยมีข้อจ ากัด เช่น ตอนต้นของวัยมีข้อจ ากัดในการท าได้ไม่เหมือนเด็กวัยประถมหลายอย่าง        
เด็กมักจะเล่นสมมติ มักมีความตั้งใจทีละอย่างและยังไม่สามารถที่จะเข้า ใจว่าสิ่ งที่ เท่ากัน 
แม้ว่าจะเปลี่ยนรูปรา่งหรือแปรสภาพหรือเปลี่ยนที่วาง และยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งของมาก
และน้อย ยาวและสั้น ได้อย่างแท้จริงและมีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
   3. ข้ันที่ 3 Concrete Operation (อายุ 7-11 ปี) พัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ความคิด สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้ง เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้   
สร้างภาพในใจ ความคงตัวของสาร การคิดเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ การคิดย้อนกลับ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธ์ของตัวเลข 
   4. ข้ันที่ 4 Formal Operations (12 ปี ถึงวัยผู้ใหญ่) พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา
และความคิด เด็กในวัยนี้ เริ่มเป็นผู้ ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง สามารถหาเหตุผล
นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ สนใจที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) แนวคิดของไวกอตสกี  
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทางสังคม (Social Constructivism) และ
พัฒนาการเชาว์ปัญญา ไวกอตสกี มีแนวคิดว่าองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของใน   
แต่ละบุคคล คือ การสร้างสื่อกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของวัฒนธรรม
และทางสังคมระหว่างของเด็กและผู้ใหญ่ และเพื่อน แนวคิดของไวกอตสกี ในแต่ละบุคคลสามารถ
สร้างกระบวนการจ าสิ่งที่ตนรับรู้ได้ โดยใช้สิ่งเร้า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เป็นข้อตกลงทางสังคม
และถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมโดยมสีื่อกลาง เช่น ภาษา กิริยาท่าทางสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ 
ส่งผลให้ระลึกถึงสิ่งนั้น ๆ ได้ ซึ่งความจ า ของในแต่ละบุคคลจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและ
กระบวนการคิดของเขาเมื่อไดร้ับรู้สิ่งเร้าใหม่ 

 จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจต์ และไวกอตสกี พบว่า ทั้ง 2 ท่าน มีแนวคิดเกี่ยวกับ        
การเรียนรู้แตกต่างกัน คือ เพียเจต์ กล่าวถึง กระบวนการซึ่งเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลที่มปีฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิดการเรียนรู้อย่าง เป็นระบบ การพัฒนากระบวนการทางปัญญา
ความคิดของบุคคลเกิดข้ึนและมีการปรับปรุงตลอดเวลา โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของ
ประสบการณ์ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่  ขณะที่ไวกอตสกี มีแนวคิดการเรียนรู้ ว่า เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมและสังคมเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน การช่วยเหลือ     
ในตัวเอง เพื่อนและผู้ใหญ่ เพียเจต์ และไวกอตสกี มีความเห็นที่คล้ายกันว่า ประสบการณ์หรือความรู้
และประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญาของนักเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความรู้ ความพร้อมและประสบการณ์
เดิมของนักเรียนและสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะให้นักเรียน 
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แนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

1. ความหมายของโครงงาน  
 ทิศนา  แขมมณี (2548: 139) พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2556: 
1) ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 33) วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 113)และฮาร์แวน คูมาร์ กุพตา(Gupta, 
1984: 28, อ้างถึงใน ลัดดา ภู่เกียรติ: 2544) กล่าวในท านองเดียวกันว่า โครงงานเป็นการศึกษา 
และกิจกรรมเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ความคิดต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แล้วเสนอผลการศึกษา  
ในรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้โดยมีครู อาจารย์ และผู้เ ช่ียวชาญ  
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา   

2. การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน (Project Based Learning) 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 113-114) การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ด้วยการให้ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ วิธีการ และผลของงาน ซึ่งการท าโครงงานอาจให้
ปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มใช้เวลาในการปฏิบัติตามความยากง่ายซับซ้อนของกิจกรรมและ
เนื้อหา ผลของการเรียนรู้ด้วยโครงงานก็คือ ผลลัพธ์ ผลผลิต การน าเสนอผลงานและการปฏิบัติงาน 
การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกับการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) โดยที่การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานนั้น ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมโครงงาน 
ที่จะปฏิบัติและสิ่งที่เขาจะปฏิบัติตามโครงงาน และโครงงานนั้นอาจจะไม่ตอบสนองต่อปัญหาใด  
ปัญหาหนึ่งก็ได้ ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานน้ัน ต้องมีปัญหาน าไปสู่การเรียนรู้
เป็นปัญหาเฉพาะที่ต้องหาค าตอบหรือแก้ปัญหาน้ันด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 
 การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานยังมีบางส่วนคล้ายกับกระบวนการเขียน Process Writing ซึ่ง
ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ คือ 
  1. การระดมสมอง 
  2. การจัดการเก็บข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง 
  3. การพัฒนาโครงร่างการเขียน 
  4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  5. การทบทวนซึ่งอาจต้องกลับไปข้ันตอนต้นๆ 
  6. การน าเสนอรายงานและพิมพ์ 
 แนวคิดทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
  1. การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมี
บทบาทส าคัญในการเลือกเนื้อหาสาระ และลักษณะโครงงานที่ตนเองสนใจ 
  2. ผู้เรียนจะต้องรับรู้และเข้าใจว่าเขาก าลังท าอะไร มีความส าคัญอย่างไร และจะท า
อย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ นั่นคือ ครูต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
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 3. กระตุ้นการร่วมมือกันเรียนรู้ให้มีการร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้และปฏิบัติ 
  4. นักเรียนจะต้องได้ช้ินงาน สามารถเสนอผลงานหรือการปฏิบัติโครงงาน จึงเป็นที่   
การกระท า (Doing Things) มากกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง 
  5. โครงงานต้องประกอบด้วยเนื้อหาและจดุประสงค์ที่เปน็จรงิ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษา 
  6. โครงงานมีพื้นฐานจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้  ครูเป็น
ผู้เรียนมากกว่าผู้สอน 
  7. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง เช่น ใช้รูบริกซ์ (Rubrics) วิธีประเมินผล คือ ผู้เรียนประเมินผลตนเอง 
เพื่อนประเมินครู หรือผู้รู้จากภายนอก 
  8. จากมุมมองของการวิจัยการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานมีทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ เป็น
พื้นฐานและแนวทางการจัดการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือกัน   
การแก้ปัญหา การสอนโดยเพื่อนช่วยสอนและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 1. ครูให้ความรู้ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสาระใดสาระหนึ่งที่เหมาะสมที่จะให้นักเรียน ศึกษา 

ค้นคว้า และท าโครงงาน 
  2. ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดนักเรียนที่สนใจเรื่องเดียวกัน
เข้ากลุ่มเดียวกัน 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดด้วยการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูล ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
  4. แต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอทั้งช้ันเรียน 
  5. ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทั้งช้ัน 
  6. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทั่วไป หรือสาระส าคัญของเรื่องที่เรียนรู้  
  7. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือโครงงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การร่วมมือกันปฏิบัติและการน าเสนอรายงาน ซึ่งแต่ละประเด็นที่ประเมินควรมีการ
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินระหว่างครูและนักเรียน เช่น โครงงานต้องวัดและ
ประเมินองค์ประกอบใดบ้าง การน าเสนองานควรประเมินอย่างไร การปฏิบัติงานระหว่างท าโครงงาน
และในช้ันเรียนประเมินอย่างไร เป็นต้น 

จากความหมายที่บุคคลและสถาบันให้ไว้ข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงงานเป็น
กระบวนการเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองโดยการใช้วิธีการ    
สืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้  
ด้วยตนเอง และวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าดูแลและให้ค าปรึกษาของครู อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล จนได้ข้อค้นพบหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดค้น 
และสรุปผลการเรียนรู้ 
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3.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 Ribe and Vidal (1993: 45, อ้างถึงใน อติกานต์  ทองมาก, 2552: 16) ได้เสนอข้ันตอน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
  1. ข้ันสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน เป็นข้ันเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน โดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
  2. ข้ันกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นข้ันการสร้างความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียน อาจใช้การ
ระดมสมอง 
  3. ข้ันเลือกหัวข้อ เป็นข้ันการอภิปรายและสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประมวลหัวข้อ
โครงงาน 
  4. ข้ันสร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นข้ันการวางแผนและก าหนดขอบเขตข้ันตอน  
การท างาน จัดเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น 
  5. ข้ันลงมือปฏิบัติตามหัวข้อเรื่อง เป็นข้ันตอนด าเนินการตามโครงร่างของโครงงาน  
ตามหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม 
  6. ข้ันรายงานผลปฏิบัติงานสู่ช้ันเรียน อาจรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน 
  7. ข้ันกระบวนการย้อนกลับ เป็นข้ันของการทบทวนงานที่ได้ผ่านมาตั้งแต่ต้น 

 บุษบา  บุญชู (2545: 14) ไดเ้สนอข้ันตอนการสอนแบบโครงงาน 5 ข้ันตอนดังนี ้
  1. ข้ันน าเสนอ (Presenting) เป็นข้ันที่ครูเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือกรณีตัวอย่าง 
ให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะวางโครงงานในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มีการแบ่งหน้าที่กัน เช่น 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เลขานุการ และผู้รายงาน 
  2. ข้ันก าหนดจุดมุ่งหมาย (Purposing) เป็นข้ันที่นักเรียนท าการเลือกปัญหาและน ามา
ตั้งจุดมุ่งหมายว่าต้องการท าเรื่องใด เพื่ออะไร 
  3. ข้ันวางแผน (Planning) นักเรียนวางแผนเขียนโครงงานตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ซึ่ง
การวางแผนจะเป็นลักษณะเขียนเค้าโครงงานของโครงงาน ประกอบด้วย 
   3.1 ช่ือโครงงาน 
   3.2 ช่ือผู้จัดท า 
   3.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
   3.4 ระยะเวลาในการท าโครงงาน 
   3.5 เหตุผลในการท าโครงงาน 
   3.6 จุดประสงค์ของการท าโครงงาน 
   3.7 ข้ันตอนการท าโครงงาน 
   3.8 วัสดุอุปกรณ์ 
  4. ข้ันด าเนินการวางแผน (Executiing) เป็นข้ันที่ปฏิบัติตามโครงงานที่วางแผนไว้
รวมทั้งการเขียนรายงาน เมื่อด าเนินโครงงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 
  5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) เป็นข้ันรายงานผลการด าเนินงานและปฏิบัติตาม
โครงงาน การอภิปรายและการประเมินผลโครงงานที่เสร็จสิ้นไป โดยให้ประเมินตนเอง ประเมิน    
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โดยเพื่อน และประเมินโดยครูว่าโครงงานที่จัดท าข้ึนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
มีปัญหาอะไรบ้าง และในการการจัดท าโครงงาน ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 

 สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2546: 86-90) ได้เสนอข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงงานไว้
ดังต่อไปนี ้
  1. การเลอืกหัวข้อหรือปัญหาทีจ่ะศึกษา 
  2. การวางแผน ประกอบด้วย การก าหนดจุดประสงค์ การตัง้สมมติฐาน การก าหนดวิธี
การศึกษา 
  3. การลงมือปฏิบัต ิ
  4. การเขียนรายงาน 
  5. การน าเสนอ 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 101) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานไว้ดังนี้ 
  1. ครูมีความรู้ทั่ว ๆ ไปในสาระใดสารระหนึ่งที่เหมาะสมทีจ่ะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
และท าโครงงาน 
  2. ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  จัดนักเรียนที่สนใจเรื่อง
เดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกัน 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวคิด มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดด้วยการศึกษาค้นคว้าและแหล่งข้อมูล ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
  4. นักเรียนแต่ละกลุม่เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอทั้งช้ันเรียน 
  5. ร่วมกันอภิปรายโครงงานของแต่ละกลุ่มทัง้ช้ัน 
  6. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการทั่วไป หรือสาระส าคัญของเรื่องที่เรียนรู้ 
  7. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือโครงงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การร่วมมือกันปฏิบัติและการน าเสนอรายงาน ซึ่งแต่ละประเด็นที่ประเมินควรมีการ
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินระหว่างครูและนักเรียน เช่น โครงงานต้องวัดและ
ประเมินอะไรบ้าง การน าเสนองานควรประเมินอย่างไร การปฏิบัติงานระหว่างท างานโครงงานและ  
ในช้ันเรียนประเมินอย่างไร เป็นต้น 

3.2 รูปแบบของโครงงาน 
 การก าหนดรูปแบบของโครงงานมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดโดย
นักวิชาการได้แบ่งรูปแบบโครงงานไว้หลายรูปแบบ เช่น Stotter (1997) อ้างถึงใน บูรชัย  ศิริมหาสาคร 
(2553: 44) ได้จัดรูปแบบของโครงงานไว้ 3 รูปแบบ คือ 
  1. โครงงานแบบก าหนดโครงสร้าง (Structure Project) โดยครูเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ
กิจกรรม วิธีการ และการน าเสนอให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 
  2. โครงงานแบบไม่ก าหนดโครงสร้าง (Unstructure Project) โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนด
หัวข้อกิจกรรม วิธีการ และการน าเสนอตามความสนใจของผู้เรียน 
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  3. โครงงานแบบกึ่งก าหนดโครงสร้าง (Semi-Structure Project) โดยครูและผู้เรียน
ร่วมกันก าหนดหัวข้อกิจกรรม วิธีการและการน าเสนอ 

3.3 ประเภทของโครงงาน 
 กรมวิชาการ (2544: 1-4) แบ่งรูปแบบโครงงาน โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร และโครงงานตาม
ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับพันธ์  ทองชุมนุม (2547: 257) ที่กล่าวว่า 1) โครงงานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่หลักสูตรหรือผู้สอน
ก าหนด ลักษณะของกิจกรรมเป็นการบูรณาการความรู้  ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการก าหนดโครงงานและการปฏิบัติ 2) โครงงานตามความสนใจ เป็น
โครงงานที่ผู้เรียนก าหนดข้ึนตามความต้องการ ความสนใจและความถนัด ที่หลากหลาย ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหลักสูตรที่ก าลังเรียนอยู่หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามการท าโครงงานนี้ต้องอาศัย
ความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนมีมาก่อนมา
บูรณาการเพื่อก าหนดเป็นโครงงานและการปฏิบัติตามความสนใจ ลัดดา  ภู่เกียรติ (2544: 30) 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) โครงงานวิทยาศาสตร์ 2) โครงงานทั่ว ๆ ไป 
 แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (2555: 77) และกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, ธาริดา สริยาภรณ์, สุริยา บังใบ และสุคนธ์  
สินธพานนท์ (2550: 24-27) และลัดดา  ภู่เกียรติ (2552 : 22-28) กล่าวในท านองเดียวกันว่า 
โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี ้
  1. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูล (Survey  project) เป็นโครงงานที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องก าหนดตัวแปร มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูล มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ 
เพื่อ ให้ เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ ศึกษา โดยใช้ เครื่องมือ  เ ช่น แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ หรือแบบบันทึกในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา รวมถึงการบันทึกภาพ 
  2. โครงงานประเภทการทดลอง (Experimental project) เป็นโครงงานที่ต้องมีการ
ออกแบบโครงงานในรูปของการทดลองอย่างเปน็ระบบ ท าการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผล
ของตัวแปรเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา
อย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาเกิดการคลาดเคลื่อน  
  3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Developmental project) เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับ
การประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการ เช่น การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ 
โดยที่ยังไม่มีใครท า หรืออาจเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมไปถึงการสร้างแบบจ าลองต่างๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่องต่างๆ 
ด้วยมีวัตถุประสงค์น าความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้โดยการประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การท างาน หรือการใช้สอยอื่น ๆ  
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  4. โครงงานประเภท ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ (Theoretical project) เป็น
โครงงานที่มีการเสนอทฤษฏี หลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นการขยาย
ทฤษฎี ในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมา หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ โดยผ่านการพิสูจน์อย่างเป็น
ระบบและมีหลกัการ หรอืวิธีการที่น่าเช่ือถือตามข้อตกลงที่ก าหนด หรืออาจใช้ข้อตกลงเดิม มาอธิบาย
ข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ก็ได้  

3.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบโครงงาน (บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2553: 16-17) 
 ข้อด ี
  1. ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง/ประเด็น/ปัญหา ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง 

   2. ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการ ตลอดจนแหล่งของข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
   3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ(เรียนรู้) ด้วยตนเอง ทุกข้ันตอน 
   4. ผู้เรียนได้บูรณาการเช่ือมโยงทักษะ/ประสบการณ์/ความรู้/สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตามสภาพจริง 
   5. ผู้เรียนเป็นผู้สรุป(สร้างองค์ความรู้)ด้วยตนเอง 
   6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
   7. ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง 
   8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา หรือส ารวจสิ่งที่สนใจในเชิงลึก 
   9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   10. ส่งเสริมทักษะการจัดการเวลา และการจัดการโครงงาน 
   11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   12. ส่งเสริมเรื่องการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
  ข้อจ ากัด 
   1. ใช้เวลามากในการจัดท าโครงงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
   2. เสียค่าใช้จ่ายสูง 
   3. มีความยากต่อการให้ความยุติธรรมในการประเมินโครงงาน 
   4. ผู้สอนอาจให้ค าปรึกษา และดูแลไม่ทั่วถึง 
   5. ถ้าผู้เรียนวางแผนท างานไม่ดี อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 
   6. ถ้าผู้สอนขาดความเอาใจใส่ หรือขาดความอดทน อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 

  ข้อดีของการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ (พันธ์  ทองชุมนุม, 2547: 258) 
  ช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สัมฤทธ์ิผล   
โดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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   1. ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
   2. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 
และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
   3. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีย่ิงข้ึน 
   4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษได้อย่าง
ลึกซึ้งกว่าการเรียนปกติ 
   5. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับนักเรียน 
   6. ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   7. ช่วยพัฒนาให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได ้
   8. ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเองให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
   9. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้ใกล้ชิดย่ิงข้ึน 

3.5 ขั้นตอนการท าโครงงาน 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์,พเยาว์  ยินดีสุข และราเชน  มีศรี (2556: 25-26) กล่าวว่าวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นข้ันตอนด าเนินการท าโครงงานเพื่อหาค าตอบของปัญหา ประกอบด้วยข้ันตอน
ต่อไปนี ้
  1. ระบุปัญหา : สังเกต สรุปอ้างอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สื่อสารและก าหนด
ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 
  2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล : ตั้งสมมติฐาน คิดเชิงเหตุผล การพิสูจน์สมมติฐาน  
การระบุตัวแปร การนิยามเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเพื่อวิธีเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือ และ
วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล : การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวัด การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ การใช้ตัวเลข การบันทึกผล 
  4. วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล : การสังเกต การแยกแยะ การจัดกลุ่ม  
การจ าแนกประเภท การเรียงล าดับ การจัดระบบ การใช้ตัวเลข รวมทั้งการสื่อความหมายข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภาพ เป็นต้น 
  5. สรุปผล : การแปลผลข้อมูล การอุปนัย การนิรนัย การสรุปผลจากข้อมูล 

 ข้ันตอนการเรียนแบบท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของบูรชัย  ศิริมหาสาคร (2553: 
106-108) ได้กล่าวถึงข้ันตอนที่ส าคัญในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  ข้ันที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน  
  ข้ันที่ 2 การวางแผนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการโครงงาน 
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  ข้ันที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
  ข้ันที่ 5 การน าเสนอโครงงาน 
  ข้ันที่ 6 การพัฒนาโครงงาน 

ตารางที่ 3 ข้ันตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ข้ันตอนการท าโครงงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ข้ันที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อ
เรื่องโครงงาน 

สังเกตปัญหาต่างๆ รอบตัว เลือกปัญหาที่ตนเองสนใจ และ
พิจารณาความเป็นไปได้ เพื่อก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท า
โครงงาน 

ข้ันที่ 2 การวางแผนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

วางแผนการท าโครงงาน ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. พิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เขียนโครงร่างของโครงงาน 
4. ขออนุมัติท าโครงงาน 

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการโครงงาน ด าเนินงามตามแผนที่วางไว้ เช่น ท าการส ารวจ ท าการทดลอง 
ท าสิ่งประดิษฐ์(ตามประเภทของโครงงานที่เลือก) โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของโครงงาน 
โดยใช้ทักษะต่อไปนี้ 
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
2. ทักษะการบันทึกข้อมลู 
3. ทักษะการปฏิบัติงาน 

ข้ันที่ 4 การเขียนรายงาน
โครงงาน 

ประมวลผลการท าโครงงาน สรุป เป็นเอกสารรายงาน  
มี 5 บท ได้แก่ 
1. บทน า 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
3. วิธีการด าเนินการ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ข้ันที่ 5 การน าเสนอโครงงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงงานต่อสาธารณชน ด้วยการ
บรรยายประกอบ แผงโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ 

ข้ันที่ 6 การพัฒนาโครงงาน 
 

ทบทวนโครงงานที่ท าแล้ว ว่ายังมีประเด็นปัญหาใด ที่ควรท า
โครงงานต่อไป เพื่อให้ได้ความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน แล้วท าเป็น
โครงการต่อเนื่อง หรือโครงการใหม่ 

โครงงานวิทยาศาสตร์มีข้ันตอนที่ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  
หรือท ากิจกรรม ดังนี้(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 78) 
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 1. การวางแผน การก าหนดช่ือของโครงงานหรือปัญหาที่ศึกษา การศึกษาเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการด าเนินงาน และการเลือก
เครื่องมือหรือวัสดุและอุปกรณ์การทดลอง 
  2. การลงมือท าโครงงาน แสดงถึงการมีทักษะปฏิบัติและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เช่น การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือวัสดุ
และอุปกรณ์การทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล  
การลงข้อมูล และการเสนอแนะ 
  3. การเขียนรายงาน โครงงานที่สมบูรณ์แล้วจะต้องมีการน าเสนอด้วยการเขียนรายงาน 
หัวข้อในการเขียนรายงานการท าโครงงาน ประกอบด้วยบทคัดย่อ หลักการและเหตุผล ความส าคัญ
ของปัญหา ทฤษฏีและหลักการหรือแนวคิดหลัก จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  
การสรุปผล การให้ข้อเสนอแนะ 
  4. การจัดแสดงโครงงาน เป็นการแสดงผลของการท าโครงงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้
โดยการน าเสนอด้วยการจัดป้ายนิเทศ การสาธิต การสร้างแบบจ าลอง การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้น 

3.6 บทบาทของครูและนักเรียนในการท าโครงงาน 
 ลัดดา  ภู่เกียรติ (2552: 94-103) ได้เสนอบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าโครงงาน       
จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยที่
บุคคลเหล่าน้ีต้องเรียนรู้และก าหนดบทบาทของตนเองให้ชัดเจนดังนี้ 

 ครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ครูพี่เลี้ยงหรือครูอาจารยท์ี่ปรึกษาจะต้องเป็นมากกว่าการให้ค าปรึกษาต้องมีความเสียสละ
อย่างสูง ในบางครั้งต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ร่วมวางแผนในการท างาน การตัดสินใจหรือกระตุ้นเตือน
เมื่อพบข้อบกพร่องและให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิด เมื่อพบว่านักเรียนเกิดการท้อแท้ ต้องสนับสนุน ให้
ก าลังใจ แนะน า ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท าโครงงานจนกระทั้งประสบความส าเร็จ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง  
1) ก่อนการด าเนินงาน ครูต้องเตรียมความพร้อมของตนเอง และศึกษาให้ลึกซึ้งถึงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าโครงงาน ค้นคว้าหาข้อมูลและส ารวจหาแหล่งความรู้อื่น ๆ เพื่อนักเรียนจะศึกษา
ค้นคว้าได้ง่าย เช่น วิทยากรบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง สถานที่ต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารไป
ศึกษาหาข้อมูลได้ จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งก าหนดงานต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆที่
ต้องใช้ อาจมีการจัดเตรียมแหล่งที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณ 2) ระหว่างด าเนินงานแนะน าการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยเหลือในการท างานในเบื้องต้น ช้ีแนะวิธีการป้องกันตัวในระหว่างปฏิบัติงาน 
ให้ความสะดวก สนับสนุน ติดตามการท างานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดให้นักเรียนมีการอภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ ในการท างานหรือรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้รับรู้รับทราบทันท่วงที 
โดยกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน 3) หลังจากเสร็จสิ้น
โครงงาน จัดให้มีการน าเสนอโครงงานต่อสายตาของเพื่อนร่วมช้ันเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง
ของเด็ก เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกและยอมรับค าวิจารณ์จากคนภายนอกเพื่อการปรับปรุง  ในการ
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น าเสนอผลงานโดยการจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น าเสนอปากเปล่า จัดแผงโครงงาน จัด
นิทรรศการหรืออื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดท าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบ
ประเมิน เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย  เพื่อทราบข้อดี 
ข้อบกพร่องและได้แก้ไข ปรับปรุงให้ดีข้ึนในการท างานครั้งต่อไป 

ครูในโรงเรียน  
 ให้ค าแนะน าความช่วยเหลือ ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูด้วยกัน เพราะบางโครงงาน
อาจต้องขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากตัวครูในโรงเรียนหรือจากเอกสารที่ครูมีอยู่หรือนักเรียน
ที่อยู่ในความดูแลของครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียนรวมทั้งความรู้เฉพาะทางของครูอีกด้วย 

 ผู้บริหาร 
 มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ ด้านสถานที่ภายในโรงเรียน ห้องสมุด  
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (เทป วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์และอื่น ๆ) ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ในโรงเรียน รวมทั้งการจัดท าเอกสารแบบประเมิน แบบสอบถาม แบบบันทึก เป็นต้น มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ขวัญก าลังใจ สนับสนุนครูที่ปรึกษาในการท าผลงานทางวิชาการ สนับสนุนเผยแพร่
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  

บ้าน/ครอบครัว 
 บุคคลในครอบครัวต้องเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนก าลังท าอยู่ ถึงแม้จะไม่สามารถช่วยเหลือได ้      
คอยสอบถามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของการท าโครงงาน หรือหากบุคคลในครอบครัวมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องของโครงงานท าโครงงานของนักเรียนควรได้รับค าปรึกษาหรือแนะน า 
การสนับสนุนต่อยอดการท าโครงงาน 

 ชุมชน 
 การท าโครงงานบางเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือ   ความรู้จากชุมชน ครูและนักเรียน 
ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อเกิดการประสานงานอย่างราบรื่ นและได้รับความช่วยเหลือ
อนุเคราะห์ เช่น อาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ เช่น วัดวาอาราม ตลาด 
สวนสาธารณะ โรงพยาบาล ภูมปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 ตัวนักเรียน 
 นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองในสิ่งที่ก าลังท านั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ  
อยากค้นหาค าตอบจริง เมื่อตนเองมีความพร้อมแล้วร่วมกันกับเพื่อนที่มีความคิดเห็นตรงกัน โดยมี
การวางแผนการท างานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นกันและกัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  
สรุปความคิดเห็นตามความเห็นชอบของทุกคน มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงการ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตลอดการท างาน  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
 การท าโครงงานบางครั้งมีขอบเขตที่กว้างและลึก หรือทฤษฏี เนื้อหาสาระ เทคนิค ที่ครู 
ที่ปรึกษาอาจให้ค าปรึกษาได้ไม่ครอบคลุม จึงจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ อาจารย์ในระดับ
มหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักภาษาศาสตร์ หรือแม้แต่กระทั้งผู้ปกครอง
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นต้น มาเป็นที่ปรึกษาร่วมของโครงงาน รวมถึงการให้ยืม
เครื่องมือในการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล ปฏิบัติการหรือเอกสารเป็นต้น 
 พิมพันธ์  เดชะคุปต์, พเยาว์  ยินดีสุข และราเชน  มีศรี (2556: 38) บทบาทหน้าที่ของครู
และนักเรียนในแต่ละข้ันตอนของการท าโครงงาน 
 
 
 
 
 
  
 
  

  

 
แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนและบทบาทของครูและนกัเรียนในแต่ละข้ันตอนของการท าโครงงาน 

3.7 การประเมินผลการท าโครงงาน 
บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2553: 318) การประเมินผลโครงงานตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม 

การท าโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพ ตามทฤษฏี การเรียนรู้
ของ เบนจามินเอส. บลูม การเรียนรู้ที่ดีต้องพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน หากไม่ครบส่งผลท าให้ขาดความ
สมดุลในการพัฒนา และเป็นผลเสียแก่ผู้เรียนในที่สุด ครูควรเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ความสามารถทางสมอง ได้แก่ ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน โดยความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน (ทฤษฏีค่าคะแนน 20%) ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
โครงงาน และความรู้ความเข้าใจที่ได้จากเรื่องที่มาโครงงาน วิธีประเมิน ประเมินจากการสังเกต    
การสัมภาษณ์ สอบถาม การตรวจผลงานที่ท า และการใช้แบบทดสอบความรู้ (อัตนัย/ปรนัย) 
เกี่ยวกับวิธีการท าโครงงาน และความรู้ที่ได้จาการท าโครงงาน 

สังเกต
55:101) 
ได้เสนอ
กระบวน

การ
จัดการ
เรียนรู้
ด้วย

โครงงาน
ไว้ดังนี ้

 
1.ครุให้
ความรู้
ทั่วๆ ไป
เกี่ยว
สาระใด
สารระ
หนึ่งที่
เหมาะสม
ที่จะให้
นักเรียน
ศึกษา
ค้นคว้า 
และท า
โครงงาน 
 
2.ให้
นักเรียน
เลือกเรื่อง
ที่สนใจที่
จะศึกษา

ข้อมูลทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ
101) ได้เสนอกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงงานไว้ดังนี้ 
 1.ครุให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยว
สาระใดสารระหนึง่ทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และท า
โครงงาน 
 2.ให้นักเรียนเลือกเรือ่งที่
สนใจทีจ่ะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจัด
นักเรียนที่สนใจเรื่องเดียวกันเข้ากลุ่ม
เดียวกัน 
 3.นักเรียนแตล่ะกลุ่มอภิ
ปราบและแลกเปลี่ยนแนวคิด 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดด้วย
การศึกษาค้นคว้าและแหลง่ข้อมลู 
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 4.นักเรียนแตล่ะกลุ่มเก็บ
รวบรวมข้อมูล สรุป เตรียมเสนอทั้ง
ช้ันเรียน 
 5.ร่วมกันอภิปรายโครงงาน
ของแต่ละกลุ่มทั้งช้ัน 
 6.ครูกับนักเรียนร่วมกันสรปุ
หลักการทั่วไป หรือสาระส าคัญของ
เรื่องที่เรียนรู ้
 7.วัดแลประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยการประเมินช้ินงานหรือ
โครงงาน และประเมินผลการ

1.ระบปุัญหา
55:101) ได้

เสนอ
กระบวนการ

จัดการ
เรียนรู้ด้วย
โครงงานไว้

ดังนี ้
 1.
ครุให้ความรู้
ทั่วๆ ไป
เกี่ยวสาระใด
สารระหนึง่ที่
เหมาะสมที่
จะให้
นักเรียน
ศึกษา
ค้นคว้า และ
ท าโครงงาน 
 2.
ให้นักเรียน
เลือกเรื่องที่
สนใจทีจ่ะ
ศึกษา
ค้นคว้า

4.วิเคราะห์และ 
สื่อความหมายข้อมูล 
ได้เสนอกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานไว้ดังนี ้

 1.ครุให้
ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยว
สาระใดสารระหนึง่ที่
เหมาะสมที่จะให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
และท าโครงงาน 
 2.ให้
นักเรียนเลอืกเรื่องที่
สนใจทีจ่ะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจัด
นักเรียนที่สนใจเรื่อง
เดียวกันเข้ากลุม่
เดียวกัน 
 3.นักเรียน
แต่ละกลุม่อภิปราบ
และแลกเปลี่ยน
แนวคิด มอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ร่วมกัน
วางแผน ก าหนดด้วย
การศึกษาค้นคว้าและ
แหล่งข้อมูล ด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า 
 4.นักเรียน

5.สรปุผล
55:101) 
ได้เสนอ
กระบวน

การ
จัดการ
เรียนรู้
ด้วย

โครงงาน
ไว้ดังนี ้

 
1.ครุให้
ความรู้
ทั่วๆ ไป
เกี่ยว
สาระใด
สารระ
หนึ่งที่
เหมาะสม
ที่จะให้
นักเรียน
ศึกษา
ค้นคว้า 
และท า
โครงงาน 
 
2.ให้
นักเรียน
เลือกเรื่อง
ที่สนใจที่
จะศึกษา
ค้นคว้า

2.ออกแบบรวบรวม
55:101) ได้เสนอ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน

ไว้ดังนี้ 
 1.ครุให้
ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยว
สาระใดสารระหนึง่
ที่เหมาะสมทีจ่ะให้
นักเรียนศึกษา
ค้นคว้า และท า
โครงงาน 
 2.ให้
นักเรียนเลอืกเรื่องที่
สนใจทีจ่ะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจัด
นักเรียนที่สนใจ
เรื่องเดียวกันเข้า
กลุ่มเดียวกัน 
 3.นักเรียน
แต่ละกลุม่อภิปราบ
และแลกเปลี่ยน
แนวคิด มอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ร่วมกัน

3.ปฏิบัติการรวบรวม
55:101) ได้เสนอ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน

ไว้ดงันี ้
 1.ครุให้
ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยว
สาระใดสารระหนึง่ที่
เหมาะสมที่จะให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
และท าโครงงาน 
 2.ให้
นักเรียนเลอืกเรื่องที่
สนใจทีจ่ะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจัด
นักเรียนที่สนใจเรื่อง
เดียวกันเข้ากลุม่
เดียวกัน 
 3.นักเรียน
แต่ละกลุม่อภิปราบ
และแลกเปลี่ยน
แนวคิด มอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ร่วมกัน
วางแผน ก าหนดด้วย

นักเรียนปฏิบัต ิ

นักเรียนปฏิบัต ิ

บทบาทคร ู บทบาทครู+นักเรียน บทบาทนักเรียน  นักเรียนปฏิบัต ิ
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 2. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของ
ร่างกายเพื่อปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะกระบวนการต่าง  ๆ ที่ เน้นการปฏิบัติงานจริงของผู้ เรียน  
วิธีประเมิน ประเมินจากการสังเกต การสัมภาษณ์ สอบถามและการตรวจผลงาน 

 3. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดี วิธีประเมิน ประเมินจากการสังเกต การสัมภาษณ์ สอบถาม 

 ค่าน้ าหนักของคะแนน (%) ในแต่ละด้าน และหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลโครงงาน  
ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน ผู้ เขียนเพียงน าเสนอเป็นตัวอย่าง ซึ่งครูผู้สอนสามารถเปลี่ยนได้  
ตามความเหมาะสม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 78) การประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติ โดยการสังเกตจากการท ากิจกรรมใน
กระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติการทดลองของผู้เรียน ซึ่งสมรรถภาพด้านต่าง  ๆ ที่ประเมินได้จาก    
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินผลการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การให้คะแนนการประเมินผลการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์การให้คะแนน 2 แบบคือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม  
และเกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย ซึ่งมีลักษณะดังนี้  1) เกณฑ์การประเมินแบบ
ภาพรวม เป็นเกณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสรุปผลเป็นช่วง เช่น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน 
หรือประเมินเมื่อท าโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ เ ช่นการประเมินการวางแผน การปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและการจัดการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์  2) เกณฑ์การประเมินแบบแยก
องค์ประกอบย่อย เป็นการประเมินเพื่อใช้ติดตามและให้การช่วยเหลือในระหว่างท างาน              
ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะ      
ท ากิจกรรมในข้ันตอนต่อไป ดังรายการประเมินจึงมีรายละเอียดแยกเป็นองค์ประกอบย่อย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้โครงงานจากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน (Project - Based Learning : PBL) ของนักการศึกษา ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Based Learning : PBL) 

บุษบา  บุญชู  
(2545: 14-15) 

สุวิทย์  มูลค า และ 
อรทัย  มูลค า 

(2546: 86-90) 

Ribe and Vidal 
1993, อ้างถึงใน 

อติกานต์  ทองมาก 
(2552: 45) 

วัชรา  เล่าเรียนดี 
(2556: 105) 

ผลการสังเคราะห์
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

โดยใช้โครงงาน 
ขั้นน าเสนอ
(Presenting)ครูเสนอ
เหตุการณ์ 
สถานการณ์ หรือกรณี
ตัวอย่างให้นักเรียน 

การเลือกหัวข้อหรือ
ปัญหาที่จะศึกษา 

ขั้นสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน 

ครูให้ความรู้ทั่วไปใน
สาระใดสาระหน่ึงที่
เหมาะสมที่จะให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า
และท าโครงงาน 

สร้างสถานการณ์
และกระตุ้นผู้เรียน 

ขั้นกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ 

ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมาย
(Purposing)นักเรียน
เลือกปัญหาและน ามา
ตั้งจุดมุ่งหมาย 

ขั้นเลือกหัวข้อ ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่
สนใจที่จะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจัด
นักเรียนที่สนใจเรื่อง
เดี่ยวกันเข้ากลุ่ม
เดียวกัน 

เลือกเรื่องและ
น ามาตั้ง
จุดมุ่งหมาย 

ขั้นวางแผน
(Planning)นักเรียน
วางแผนเขียนเค้าโครง
ของโครงงาน 

การวางแผน
ประกอบด้วยการ
ก าหนดจุดประสงค์
การตั้งสมมติฐาน
ก าหนดวิธีการศึกษา 

ขั้นสร้างโครงร่าง
ของโครงงาน 

นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ก าหนดมอบหมาย
หน้าที่ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดด้วยการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
ด าเนินการค้นคว้า 

วางแผนและ
ด าเนินการค้นคว้า 

ขั้นด าเนินการวางแผน
(Executiing) ปฏิบัติ
ตามโครงงานที่
วางแผนไว้รวมทั้ง
เขียนรายงาน  

การลงมือปฏิบัติ ขั้นลงมือปฏิบัติตาม
หัวข้อเรื่อง 

 ขั้นประเมินผล
(Evaluation) รายงาน
ผลการด าเนินงานและ
ปฏิบัติโครงงาน 
อภิปรายและ
ประเมินผล 

การเขียนรายงาน ขั้นรายงานผล
ปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน 

นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เก็บรวบรวมข้อมูล 
สรุป เตรียมเสนอ 

วิเคราะห์และ
อธิบาย 

ครูกับนักเรียนร่วมกัน
สรุปหลักการทั่วไป
หรือสาระส าคัญ 

การน าเสนองาน ขั้นกระบวนการ
ย้อนกลับ 

วัดและประเมินผล
ด้วยการประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน 
นักเรียนร่วมกัน
น าเสนอ 

ขยายความรู้ 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-
Based Learning : PBL) จากแนวคิดของบุษบา  บุญชู (2545: 14-15), สุวิทย์  มูลค า และอรทัย   
มูลค า (2546: 86-90) Ribe and Vidal, 1993: 45, อ้างถึงใน อติกานต์  ทองมาก (2552: 45) และ 
วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 105) สามารถสรุปเป็นข้ันตอนได้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 สร้างสถานการณ์
และกระตุ้นผู้เรียน ข้ันที่ 2 เลือกเรื่องและน ามาตั้งจุดมุ่งหมาย ข้ันที่ 3 วางแผนและด าเนินการค้นคว้า    
ข้ันที่ 4 วิเคราะห์และอธิบาย และข้ันที่ 5 ขยายความรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะบูรณาการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ และแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้าน 

3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิภาดา  บรรทุมพร (2553: 95-114) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่มีต่อการ
พัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน จ านวน 30 
คน พบว่า เมื่อจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแล้ว นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงข้ึน โดยนักเรียนทั้ง 30 คนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่
พบว่านักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อนเกิดการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า นักเรียนกลุ่ม       
ปานกลาง ดูการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์สูงข้ึน โดยมีนักเรียนจ านวน 26 คน  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีนักเรียนจ านวน 4 คน ที่ไมผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม คิดเป็น ร้อยละ 13.33 และการจัดการเรียนรูแบบโครงงานนี้ช่วย
ให้นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียน
กลุ่มปานกลาง และการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงข้ึนโดยนักเรียนทั้ง 30 คน ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ของคะแนนเต็มทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไวในกรอบการวิจัย  
คือ นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

จรรยา  เจริญรัตน์ (2555: 108-115) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนด้วยวิธีสอน        
แบบโครงงาน ระหว่างการแบ่งกลุ่มคละความสามารถและการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
และ       ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานพบว่า           
ผลการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
ความสามารถในการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี     
นักเรียนที่แบ่งกลุ่มตามความสามารถและการแบ่งกลุ่มตามความสนใจมีความสามารถในการท า
โครงงานแตกต่างกัน ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน      
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

มารียะห์  มะเซ็ง (2555: 99-110) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้มากกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
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หลังเรียนและคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 เจตคติต่อ วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง นักเรียนเกิดพฤติกรรมการ เรียนรู้ในด้าน  
การสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม กล้าคิดกล้าแสดงออกและการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

Stephanie Bell (2010: บทคัดย่อ) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับยุคศตวรรษ 
ที่ 21 : ทักษะส าหรับอนาคต การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นนวัตกรรมหนึ่งส าหรับการเรียนรู้
ด้วยการตั้งค าถาม การคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหา ท าให้เกิดทักษะในการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งการเรียนรู้
จากประสบการณ์จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน  
ด้วยวิธีนี้สามารถบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันได้ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะสามารถท า
ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การวางแผน  
การสร้างงานวิจัย ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ การแก้ปัญหาซึ่งเป็นผลให้สามารถ
สร้างฐานความรู้ที่มั่นคงในยุคโลกเศรษฐกิจในอนาคตภายหน้าได้ 

แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning : IBL) 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 101) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry - Based 
Learning : IBL) เป็นการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมาจากพื้นฐาน
ปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ “Learning by Doing” เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructive Theory) สอดคล้องกับทิศนา  แขมณี (2556: 141) ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ
ของการเรียนรู้คือ ค าถาม หรือการถามค าถาม (Asking Questions) ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ 
แบบ  สืบเสาะหาความรู้ เหมาะสมกับสังคมโลกในปัจจุบนัที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง  ๆ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อวิธีแสวงหาความรู้ 
และจัดการกับความรู้ มีทักษะการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนช่วยอ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งพิมพ์พันธ์  เดชัคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และ
ราเชน มีศรี (2556: 107) กล่าวว่า แบ่งเป็น 3 ระดับ 1) Guided inquiry 2) Less guided inquiry 
3) Un guided inquiry และใช้แนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ และการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาโลกธรรมชาติ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2555: 
405) 

1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) 
การเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ มีพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

“Learning by Doing” ของ John Dewey และวิธีสืบเสาะหาความรู้ นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Study) ได้น าวิธีการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้มาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ และได้เสนอข้ันตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ข้ันตอน  
ซึ่งตรงกับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555)  
ที่ได้กล่าวถึง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า ประกอบด้วยข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้   
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 1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) ครูจะกระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยค าถาม 
หรือสถานการณ์ ใช้ภาพหรือสื่อดิจิทัล หรือแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนสนใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเรียนว่า     
มีอะไรบ้างที่รู้แล้ว และสงสัยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นอีก ความสงสัยใคร่รู้ของนักเรียนจะหลั่งไหล
ออกมาเป็นค าถามมากมายที่จะน าไปสู่กิจกรรมล าดับต่อไป 

 2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) ครูจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ท ากจิกรรม ส ารวจ
ตรวจสอบกระบวนการต่าง เพื่อน าไปสู่ค าตอบหรือค าอธิบายของค าถามที่สนใจอยากรู้ ได้แก่ 
กิจกรรมการสังเกต ส ารวจ ทดลองเพื่อรวบรวมใช้ข้อมูล ประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นย าและ
ครบถ้วน 

 3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้พิจารณาข้อมูล
ประจักษ์พยานต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการส ารวจตรวจสอบ ร่วมกันวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ 
ของข้อมูล แปลความหมายของข้อมูลและลงข้อมูล แล้วสร้างค าอธิบายที่สอดคล้องกับข้อมูลนั้นด้วย
ค าพูดของนักเรียน  

 4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) ครูกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาค าอธิบายของนักเรียน 
กับความรู้วิทยาศาสตรแ์ละความรู้อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงค าอธิบายเดิมให้เป็นแนวความคิดหลักวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามระดับช้ันของนักเรียน 

 5. ข้ันประเมิน (Evaluation) ครูพยายามท้าทายให้นักเรียนคิดถึงการน าความรู้ที่ได้ใช้     
ในสถานการณ์อื่น ๆ  หรือยกตัวอย่างการใช้ความรู้นั้นในชีวิตประจ าวัน ในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  นอกจากนี้นักเรยีนอาจจะมีค าถามใหม่ทีส่งสยัอยากรู้เป็นการน าไปสู่การเรียนในหัวข้อต่อ ๆ ไปอีก 
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลควรท าทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดกระบวนการตั้งแต่แรก 
จนถึงข้ันสุดท้ายที่สิ้นสุดบทเรียน 

ดังไดก้ล่าวแล้วว่า หัวใจของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ ค าถาม หรือการก าหนด
ค าถาม จึงเป็นวิธีการที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยการ “ตั้งค าถาม” ครูจึงต้องให้ค าแนะน าวิธี         
ตั้งค าถามแก่ผู้เรียนก่อน (Henry Palmer Walf, 1987, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 101) ได้
จ าแนกค าถาม 4 ประเภท ส าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ 1) ค าถามประเภทที่ให้ลง
ความเห็นหรือสรุปลงความเห็น 2) ค าถามประเภทให้ตีความ 3) ค าถามประเภทให้ถ่ายโยงและคิดโดย
ละเอียด และ 4) ค าถามเกี่ยวกับการให้ตั้งสมมติฐานที่ลึกซึ้งมากข้ึน การเรียนรู้ด้วย วิธีสืบเสาะหา
ความรู้นั้น เป็นกระบวนการหรือวิธีคิด หรือวิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องมีการสังเกต รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุป รวมทั้งการใช้ทักษะการถามค าถามเพื่อการสืบเสาะ  
และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว ถ้ามีการฝึกใช้อย่างสม่ าเสมอผู้เรียนสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ เนื่องจากการศึกษาไม่สามารถให้ความรู้ทุกอย่างที่จ าเป็นที่ผู้เรียนต้องการรู้
ได้ทั้งหมด การศึกษาจึงควรให้เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ผู้เรียน (Lift Long 
Learning) 
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สรุปได้ว่า เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากผู้เรียน     
ตั้งค าถาม แล้วเข้าสู่กระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูล   
ที่เกี่ยวข้องกับค าถาม และวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของปัญหานั้น 
โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (SSCED 2000, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนด,ี 
2556: 103) 

  ข้ันที่ 1 นิยามค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับค าถาม ประเด็น หรือปัญหาในข้ันนี ้
นักเรียนสามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนดหรือครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาให้  
  ข้ันที่ 2 ตั้งสมมติฐาน แนะน าแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หรืออธิบายเกี่ยวกับ
ปัญหา หรือค าถาม การก าหนดสมมติฐานจะช่วยให้แนวทางในการสืบเสาะหาความรู้หรือค าตอบ 
  ข้ันที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการด าเนินการแปลความหมายข้อมูล การระบุ
แหล่งข้อมูลและเก็บข้อมลู เป็นเรื่องส าคัญในข้ันน้ีนักเรียนอาจจะเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน 
ประเมินคุณค่าของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลระดับต่าง ๆ จัดด าเนินการแปลความหมายข้อมูล 
จ าแนก หรือจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอ 
  ข้ันที่ 4 การประเมินผลข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล ในข้ันนี้จะใช้ 
หลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏเป็นพื้นฐานในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาหรือค าตอบ อาจมีการให้
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
  ข้ันที่ 5 การสรุปผล การอ้างอิงและการสรุปหลักการทั่วๆไป โดยพิจารณาว่าสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ค าตอบของค าถามคืออะไร ได้ข้อสรุปอะไรบ้างจากการสืบเสาะ        
หาความรู้หรือค าตอบของปัญหา มีค าถามอะไรเพิ่มเติมบ้างจากสาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์  

  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบสอบ(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์  ยินดีสุข และราเชน   
มีศรี, 2556: 105) 
  1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นข้ันที่กระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน โดยการใช้ค าถามของครูและนักเรียนเป็นผู้ระบุปัญหาที่สนใจ ระบุเพื่อท าโครงงาน 
  2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นที่นักเรียนต้องก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งสมมติฐานจินตนาการวิธีแก้ไขปัญหา (Imagine) แล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
เพื่อวางแผน (plan) แนวทางแก้ไข 
  3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นข้ันที่นักเรียนน าข้อมูลจากการส ารวจ
มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิตตามข้ันตอนที่ได้
วางแผนไว้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน 
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  4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) เป็นข้ันที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปเช่ือมโยงกับ
ความรู้เดิม หรือน าแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้ที่กว้างข้ึน  
โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิต (Create) ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ 
  5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) เป็นข้ันสุดท้ายโดยนักเรียนจะประเมินการเรียนของ
ตนเองในด้านกระบวนการปฏิบัติและผลงาน ซึ่งนักเรียนต้องปรับปรุง  (improve) กระบวนการ
ออกแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติจนถึงผลงานของกลุ่มแล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งอาจเกิด
ปัญหาใหม่ หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (วัชรา  เล่าเรียนด,ี 2556: 105) 
  1. ข้ันเตรียมการสอน ครจูะต้องวางแผน เตรียมค าถามทีเ่กีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้
เพื่อให้นกัเรียนร่วมกันสืบเสาะหาความรูห้รือค าตอบ 
  2. ข้ันด าเนินการสอน ครอูธิบายเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องกว้าง ๆ โดยยึดวัตถุประสงค์
การเรียนรูเ้ป็นหลกั รวมทัง้ผลการเรียนที่คาดหวัง 
  3. ข้ันกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนร่วมกันพิจารณาค าถามหรือปัญหา ก าหนดวิธีสืบหา
ความรู้ แหล่งข้อมูลร่วมกัน 
  4. นักเรียนเข้ากลุ่ม เลือกปัญหาหรือประเด็นที่สนใจจะศึกษาและร่วมกันท าความเข้าใจ
กับปัญหา 
  5. ศึกษาค้นคว้าหรือทดลองเพื่อให้ได้ค าตอบ แนวทางการแก้ปัญหาสรุปแนวทางวิธีการ
แก้ปัญหาหรือสรุปข้อมูลความรู้ที่สืบเสาะ อาจใช้แผนผังมโนทัศน์สรุปแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
ข้อมูลที่ได้ 
  6. น าเสนอข้อค้นพบความรู้ วิธีแก้ปญัหา ร่วมกนัสรปุแตล่ะปัญหาเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 

2. ข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 102) 
  1. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
  2. ค าตอบได้มาจากการสบืเสาะและสรุปด้วยตัวผู้เรียนเอง จึงจ าได้นาน เพราะจ าด้วย
ความเข้าใจ 
  3. เป็นการกระตุ้นความคิดแบบสร้างสรรค์และคิดอย่างหลากหลายแนวทาง 
  4. เป็นการเน้นทักษะการคิดระดับสูง (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล)  
  5. มีการบูรณาการทักษะการคิดทั้งความรู้หรือข้อมูลที่ผู้เรียนจะต้องจัดการกับข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้แผนที่ กราฟ และแผนภูมิประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

3. องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 1. การเลอืกหัวเรื่อง ปัญหา กลุม่ผู้ฟงัและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  2. การนิยามปญัหา การระบุค าถามหรือประเด็นส าคัญ 
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  3. ด าเนินการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดลอง สอบถาม สัมภาษณ์ 
หรือสังเกตจากแหล่งเรียนรู้จริง 
  4. สรุปผลการสืบเสาะหาข้อมลูและเตรียมน าเสนอด้วยแผนภูมิกราฟวิธีอื่น ๆ 

  องค์ประกอบของการสืบสอบ (ชนาธิป  พรกุล, 2554: 133) 
  1. สิ่งที่น ามาคิด อาจเป็นตัวเลข ภาษา สัญลักษณ์ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว การหาร
สัมผัส ความรู้สึก และอารมณ์ 
  2. กระบวนการ ใช้เหตุผล (Reasoning) และหยั่งรู้ (Intuition) 
  3. ผลของการคิด คือ ทักษะ หรือนิสัยที่ได้จากการคิด ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ค้นหาประเด็นส าคัญ เข้าใจปัญหา สนใจรายละเอียด คิดได้คล่อง และยืดหยุ่น คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
ออกแบบทดสอบ และการทดลองได้ดี มีแบบแผนการเรียนรู้ ได้ข้อค้นพบ หรือค าตอบที่กลั่นกรอง
เป็นอย่างดี มีวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ กล้าเสี่ยงที่จะศึกษา รู้จักร่วมมือ และช่วยเหลืองานกลุ่ม       
รู้จังหวะที่จะแข่งขัน มีความอดทนในการค้นหา และมีวินัยในตนเอง 

4. บทบาทของครูและนักเรียน 
ภพ  เลาหไพบลูย 124–125) กล่าวถึงการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า 

ครูและนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการส ารวจ  การสร้างรูปแบบแนวคิดการสืบค้นหาความรู 
โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหน้าที่ของครูและนักเรียนในช้ันเรียน ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในแต่ละข้ันตอนมี ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 หน้าที่ของครูและหน้าที่ของนักเรียน 

หน้าที่ของคร ู หนาที่ของนักเรียน 
1.  ข้ันการส ารวจ     
-  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดท าค าแนะน า ใน
การส ารวจอย่างสั้น  ๆ    
-  ถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้แนะน า  
ค าช้ีแจง    
-  ครูต้องฟังและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน    
-  ให้นักเรียนรายงานผล  และครูท าหน้าที่ 
ตรวจสอบรายงาน      
-  ถามค าถามเกี่ ยวกับการตีความหมาย 
ของข้อมูล 
-  ถามค าถามเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไวว่าจะ     
เสนอแนะการทดลอง  และ  ท าการทดสอบ   

 
-  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์  
-  สืบเสาะปรากฏการณที่สังเกตได  
-  รายงานผลการสบืเสาะหาความรู ผลการ
สังเกต    
-  สืบค้นหาหลกัการหรอืค าอธิบายทั่วไปจาก
ข้อมูลและตั้งสมมติฐาน   
- สังเกตและบันทกึข้อมลูที่เกี่ยวของ   
-  อภิปรายมโนมติของรปูแบบทีส่ร้างข้ึนซึ่งการ 
เขียนมโนมติที่สร้างขึ้นในข้ันการส ารวจ  สามารถ
น าไปใช้ในข้ันการส ารวจไดอย่างสมบูรณ 
-  ไดความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติด้วยกันและ   
จัดให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่พัฒนาข้ึนหรือ 
จัดให้ เหมาะสมกับโครงสร้างที่พัฒนาข้ึนหรือ  
โครงสร้างของมโนมติหลักและเมื่อท าเช่นน้ันจะ    
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ตารางที่ 5 หน้าที่ของครูและหน้าที่ของนักเรียน (ต่อ) 
หน้าที่ของคร ู หนาที่ของนักเรียน 

 ท าให้ค้นพบสิ่งที่พลาดไปเกี่ยวกบั  มโนมติที่ยัง
สงสัย  ไม่ชัดเจน  และมีการส ารวจเริ่มต้นใหม่
อีกครั้งกบั 

-  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการขยายมโนมติ  
ถามค าถามเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่าง 
มโนมติด้วยกัน  และความสัมพันธ์กบัวัสดุ   
อุปกรณ์เดิมทีจ่ัดให ้

-  ขยายมโนมติหรือรปูแบบหลักการ โดยผ่าน
หรือหลกัการออกไปข้ันการ  ส ารวจตามข้อ
ช้ีแนะของรูปแบบหลักการหรือมโนมติ     

สมมติฐานอย่างไร 
2.  ข้ันการสร้างรูปแบบแนวคิด    
-  ครูถามหารายงานของการทดสอบสมมติฐาน  
3.  ข้ันการสืบค้นหาความรู  

-  ส่งเสรมิให้ใช้ความคิด  สร้างภาพในใจเพื่อจะ
สร้างรูปแบบส าหรับใช้อธิบาย เป็นหลักการ
ทั่วไป    
-  อภิปรายรูปแบบที่สร้างขึ้นใหเ้ป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้จากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้(Inquiry-Based Learning : IBL) ของนกัการศึกษา ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based     
  Learning : IBL) 

สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
(2555: 32-33) 

วัชรา เล่าเรียนดี 
(2556: 105) 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
พเยาว์  ยินดีสุข  
และราเชน  มีศรี  

(2556: 105) 

SSCED 2000, 
อ้างถึงใน  

วัชรา  เล่าเรียนดี  
(2556: 103) 

ผลการ
สังเคราะห์ 
การสืบเสาะ 
หาความรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
(engagement) 
น าเข้าสู่บทเรียนหรือ
เรื่องที่สนใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนสร้างค าถามและ
ก าหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา 

ขั้นเตรียมการสอน  
โดยครูวางแผน 
เตรียมค าถาม
เก่ียวกับสาระความรู้ 
ให้นักเรียนร่วมกัน
สืบเสาะหาความรู้
หรือค าตอบ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
(engagement) 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจ ใช้ค าถามของ
ครูและผู้เรียนก าหนด
ประเด็นที่จะศึกษา 

ขั้นที่ 1 นิยาม
ค าถาม และท า
ความเข้าใจให้
ชัดเจนกับค าถาม 
ประเด็น หรือ
ปัญหา 

ขั้นที่ 1 กระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้
ค าถามและท า
ความเข้าใจให้
ชัดเจนกับ
ค าถาม ประเด็น 
หรือปัญหา 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
(exploration) 
วางแผนก าหนดแนว
ทางการส ารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
ก าหนดทางเลือกที่
เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นด าเนินการสอน  
โดยครูอธิบาย
เน้ือหาสาระความรู้
ในเรื่องกว้างๆ ตาม
วัตถุประสงค์และผล
การเรียนรู้ 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
(exploration) 
นักเรียนก าหนดแนวทาง
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อตั้งสมมติฐาน
โดยใช้จิตนาการ 

ขั้นที่2 
ตั้งสมมติฐาน  
แนะน าแนวทาง
การแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ 
 

ขั้นที่ 2   
วางแผนการเก็บ
รวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูล  

ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (explanation) 
วิเคราะห์ แปลผล 
สรุปผล และน าเสนอผล
ที่ได้ในรูปต่าง ๆ  

ขั้ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เ รี ย น รู้  นั ก เ รี ย น
ร่ ว ม กั น พิ จ า ร ณ า
ค าถามหรือปัญหา 
ก า ห น ด วิ ธี สื บ ห า
ความรู้ แหล่งข้อมูล
ร่วมกัน 

ขั้นอธิบายและ 
ลงข้อสรุป
(explanation) นักเรียน
น าข้อมูลจากการส ารวจ
มาแปลผลสรุปผล และ
น าเสนอผลที่ได้ ตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
โดยเกิดแลกเปลี่ยน
ระหว่างครูกับนักเรียน
และนักเรียนด้วยกัน 

ขั้นที่ 3 เก็บ
รวบรวมข้อมูล
และจัดการ
ด าเนินการแปล
ความหมายข้อมูล 

ขั้นที่ 3  
รวบรวมจัดท า
ข้อมูล แปลผล
และอธิบาย
ข้อมูล 

ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) เป็นการ
น าความรู้ที่สร้างขึ้นไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้า
เพิ่มเติม 

นั ก เ รี ย น เ ข้ า กลุ่ ม 
เ ลื อ กปั ญ ห า ห รื อ
ประเด็นที่สนใจจะ
ศึกษาและร่วมกันท า
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ปัญหา 
 

ขั้นขยายความรู้
(Elaboration) เป็นขั้นที่
นักเรียนน าความรู้ที่ได้
ไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม หรือน าแนวคิดที่ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติมไป
อธิบายเหตุการณ์ที่ท าให้
เกิด 

ขั้นที่ 4 การ
ประเมินผลข้อมูล 
การวิเคราะห์และ
ตีความหมาย
ข้อมูล ในขั้นน้ีจะ
ใช้หลักฐานและ
ข้อมูลที่ปรากฏ
เป็นพื้นฐานใน 

ขั้นที่ 4  
การวิเคราะห์ 
รายงานและ
เชื่อมโยงข้อมูล 
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ตารางที่ 6 สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการสบืเสาะหาความรู้(Inquiry-Based             
   Learning : IBL) (ต่อ) 

สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
(2555: 32-33) 

วัชรา เล่าเรียนดี 
(2556: 105) 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต ์
พเยาว์  ยินดีสุข  
และราเชน  มีศรี  

(2556: 105) 

SSCED 2000,  
อ้างถึงใน  

วัชรา  เล่าเรียนดี  
(2556: 103) 

ผลการ
สังเคราะห์ 
การสืบเสาะ 
หาความรู้ 

  ความรู้ ที่ ก ว้ างขึ้ น  โด ย
นักเ รี ยนจะสร้ างสรรค์
ผลผลิต(create) 

การเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา
หรือค าตอบอาจมี
การให้การอธิบาย
เพิ่มเติม 

 

ขั้นประเมิน 
(evaluation)  
เป็นการประเมินการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการที่
หลากหลาย 

ขั้นน าเสนอข้อ
ค้นพบความรู้วิธี
แก้ปัญหา ร่วมกัน
สรุปแต่ละปัญหา
เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 

ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล
(Evaluation)  เป็นขั้น
สุดท้ายโดย นักเรี ยนจะ
ประ เ มินการ เ รี ยนของ
ตนเองในด้านกระบวนการ
ปฏิ บั ติ แ ละ ผล ง าน  ซ่ึ ง
นัก เ รี ย นต้ อ งป รั บป รุ ง
(improve) กระบวนการ
ออกแบบ ขั้ นต อนการ
ปฏิบัติจนถึงผลงานของ
ก ลุ่ ม แ ล้ ว อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซ่ึ ง อ าจเ กิ ดปัญห า ให ม่ 
ห รื อ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ได้ 

ขั้นที่ 5  การสรุปผล 
การอ้างอิงและการ
สรุปหลักการทั่วๆไป 

ขั้นที่ 5  
ประเมินสรุป
และอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ (Inquiry-Based Learning : IBL) จากแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555: 32-33), วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 105), พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์  ยินดีสุข  
และราเชน  มีศรี(2556: 105) และ SSCED 2000, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 103) สามารถ
สรุปเป็นข้ันตอนได้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1  กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับ
ค าถาม ประเด็นหรือปัญหา ข้ันที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ข้ันที่ 3 รวบรวม
จัดท าข้อมูล แปลผลและอธิบายข้อมูล  ข้ันที่ 4 การวิเคราะห์ รายงานและเช่ือมโยงข้อมูลและข้ันที่ 5 
ประเมินสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาบูรณาการกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคสืบเสาะหา
ความรู้ และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
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 สรุปได้ว่า เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากผู้เรียนตั้ง
ค าถาม แล้วเข้าสู่กระบวนการถามและศึกษาหาค าตอบ โดยการสืบเสาะหาความรู้และตอบค าถาม
ต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม และวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิงและสรุป
ค าตอบของปัญหานั้น โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
กรุณา  อุสาพรม (2553: 86-93) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้ 
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู
7 ข้ัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศรัญยุทธ  วิริยสถิตกุล (2553: 91-95) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Cycle) หลังจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สมบัติของสารและการจ าแนก
สาร พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.33 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
82.76 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิด
วิทยาศาสตร์คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.52 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจ านวน
นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75.86 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

กรรณิการ์  กวางคีรี  (2554: 123-133) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
ความเข้าใจคงทนและความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้เรื่องสารละลายกรด-เบส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเข้าใจคงทนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมเห็นด้วยทุกด้าน 

ธิดารัตน อินปาตะ (2554: 73-74) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู
โดยเสริมกิจกรรมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 สราวุธ  สุธีรวงศ์ (2554: 74-78) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล และความคิดเห็นของนักเรียนที่ เรียนด้วยอี เ ลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้  
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนที่มีความสามารถในด้านไอซีทีสูง 
มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่ าและความสามารถ 
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ในการสืบค้นข้อมูลระหว่างกลุ่ม นักเรียนกลุ่มสูงมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสูงกว่า  
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า ตามล าดับ และความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับดี 

Youngjin Song และ Richard Schwenz (2013: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะของครูเกี่ยวกับโมเดลของโลกผ่าน Global Positioning System (GPS) ซึ่ง
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยมีเป้าหมายในการเรียนรู้ 4 เรื่อง คือ 

1. ครูมีความรู้เกี่ยวกบัเรื่องโมเดลของโลกมากยิ่งข้ึน 
2. พัฒนาความสามารถของครูในเรื่องการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
3. พัฒนาความเข้าใจของครูในเรือ่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
4. สร้างความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  

โดยบทเรียนจะเป็น 5E model ซึ่งเน้นย้ า 5 ข้ันตอนของกระบวนการสืบเสาะ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้หลายวิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การค านวณ การวาดรูป การสาธิตเกี่ยวกับโมเดล 
ของขนาดและรูปร่างของโลกผ่าน Global Positioning System (GPS) ซึ่งงานวิจัยพบว่า ครูผู้สอน 
มีกระบวนการเรียนรู้สืบเสาะโดยผ่านทั้ง 5 ข้ันตอน ท าให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

1. ความหมายการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 การปฏิรูปการจัดการ เรียนรู้ มุ่ ง เน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้คนไทย 
ได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2557: 8) โดยครู
ในศตวรรษที่ 21 คงไม่อยากให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่ เงียบสงบและไม่สนุก หรือห้องเรียน  
ที่เน้นวิชาการจนมีบรรยากาศที่แสนน่าเบื่อ หรืออึดอัด โดยผู้เรียนกล่าว่า “อยากได้ครูที่สอนสนุก 
มากกว่าครูที่สอนแล้วน่าเบื่อ จนอยากหลับ” การจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนเป็นเรื่องลึกซึ้งมากกว่า 
ความสนุก ครูต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนทุกคนในห้องเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน รับโอกาส 
ในการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน โดยครูต้องสรรหาสิ่งที่มีคุณค่าใหม่ๆ น่าสนใจมาใช้ในการจัดการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556: 21-39) ครูเป็นตัวการของห้องเรียนกลับ
ทางและครูก็ต้องท าแบบกลับทางด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าช้ันเรียน กลับสอนหน้ากล้องวิดีทัศน์  
แล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย์ ท าหน้าที่ครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยุกต์ 
ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นผู้เรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนข้ึนมาในสมองและในหัวใจ  
ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง โดยเรียน 
วิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาน าสร้างความรู้ต่อยอด 
จากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิดทักษะ   
ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย รุ่งนภา นุตราวงศ์(2556: 1-39) และ
วิจารณ์  พานิช (2556: 21) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียนท านอง
เดียวกันคือ น าสิ่งที่เดิมเคยปฏิบัติในช้ันเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน และน าสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่
บ้านมาปฏิบัติในช้ันเรียนแทน โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT ในการช่วยการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ และวิจารณ์  พานิช (2556: 21-23) ได้เพิ่มเติม คือ เรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน 
หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้านโดยผ่านวีดีโอบทเรียนที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต  
แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชี วิตท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ในมิติที่ลึกและเช่ือมโยงมากกว่าการเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ท าได้
สะดวกขึ้น โดยครูมีเวลาในการแนะน ามากขึ้น และเกิดทักษะที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

สุรศักดิ์  ปาเฮ (2556: 2) ได้กล่าวไว้ว่า“ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและ
มุมมองหนึ่งของ ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดข้ึนในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิด
คุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึก ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง 
(Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดข้ึนผ่านสื่อ เทคโนโลยีที่น ามาใช้  

จันทิมา  ปัทมธรรมกุล (2555, อ้างโดย เด่นพงษ์ สุดภักดี 2557: 3) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิด
ทั่วไปของ Flipped Classroom คือการให้นักเรียน ดูเนื้อหาบรรยายจากสื่อที่ใช้นอกห้องเรียนได้  
ในห้องเรียนจะเป็นการฝึกท าโจทย์การบ้าน ซึ่งนับเป็นแนวคิดกว้าง  ๆ ของ Traditional Flipped 
Classroom ขณะเดียวกัน ก็ยังมีความเข้าใจว่า Flipped Classroom คือ การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งเป็น Flipped-mastery classroom  
ใน Flipped Classroom ประเภทนี้นักเรียนแต่ละคนจะมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของตน  
อย่างมาก เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับวิธีการสอนซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการเรียนรู้ 
ที่แตกต่าง หลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้จะช่วยให้ได้แนวทางการสอนที่แตกต่าง
ข้ึนอยู่กับ   ความต้องการ ของนักศึกษาเป็นหลัก ท าให้นักศึกษาสามารถก าหนดสิ่งที่ต้องการเรยีนรู้ได้
ด้วยตนเอง ฟังเนื้อหาส่วนของ บรรยายด้วยตนเอง พวกเขาจะรู้ได้ว่าก าลังเรียนรู้สิ่งใดและก าลังค้นหา
ค าตอบอะไรอยู่ และนักศึกษาแต่ละคน ไม่จ าเป็นต้องท างานช้ินเดียวกันหรือรูปแบบเดียวกัน  
 แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเป็นการกลับด้าน การเรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน กลับด้าน
ช้ันเรียนโดยเรียนเนื้อหาที่บ้านผ่านสื่อวิดิทัศน์ วีดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต และในสื่อ ICT  
และมาท าการบ้านที่โรงเรียนโดยมีครูท าหน้าที่โค้ชช่วยเหลือในการท าภาระงาน นวัตกรรม    

2. บทบาทของครูและนักเรียน 
 วิจารณ์  พานิช (2556: 21) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดกลับด้าน (Flipped Classroom) ดังนี ้

  บทบาทของครู 
   1. การจัดการห้องเรียน จัดสภาพบรรยากาศ ในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมเท่านั้น โดยรูปแบบการเรียนรู้  
น าเทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีเป็นตัวน า 
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   2. ครูมีการท างานที่กลับทางคือ แทนที่สอนวิชาหน้าช้ันเรียน เปลี่ยนการสอนมา
สอนหน้ากล้องวิดิทัศน์แทน เตรียมหรือจัดหาสื่อวีดิทัศน์ โดยสร้างเองหรือจัดหามา เพื่อสาระความรู้ 
แก่นักเรียน 
   3. เวลาที่โรงเรียน ครูท าหน้าที่เป็นครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือ
ประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งนักเรียนต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองข้ึนมา ก่อนจะประยุกต์ใช้ความรู้  
ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ที่แท้จริง ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการเรียนรู้ 

  บทบาทของนักเรียน 
   1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในวิธีการเรียนที่กลับทางคือ ใช้เวลาเรียนเนื้อหาที่
บ้าน มีอัตราเร็วที่เหมาะสมกบัตนเองโดยผา่นการดูวิดีโอ ระหว่างที่ดูวิดีโอ นักเรียนต้องขจัดสิ่งรบกวน
สมาธิ ได้แก่ ปิดโทรศัพท์ ทีวี นักเรียนต้องรู้จักหยุดวิดีโอ หรือดูบางตอนซ้ า จดบันทึกประเด็นที่ส าคัญ 
และสิ่งที่สงสัยไม่เข้าใจมาซักถามครูในเช้าวันรุ่งข้ึน 
   2 .นักเรียนร่วมท ากิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน จะเป็นการท าการทดลอง กิจกรรม
ค้นคว้า โครงงานหรือกิจกรรมแก้ปัญหา หรือการทดสอบ โดยนักเรียนต้องให้ความร่วมมือ  
ในการท ากิจกรรม หากเกิดข้อสงสัยสามารถถามและพูดคุยกับเพื่อนร่วมช้ันได้ทันทีกันอย่างเป็น
ธรรมชาติ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  จากบทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบกลับด้านช้ันเรียน สามารถ
สรุปได้ว่า ครูมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดท าหรือค้นหาสื่อ วิดีโอท าเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้นักเรียนที่บ้าน โดยผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือค้นหาสื่อวีดีโอ และครูมีหน้าที่เป็นโค้ช
ช่วยเหลือนักเรียนในการท าการบ้านหรือกิจกรรมในเวลาที่นักเรียนเกิดข้อสงสัย ภาระงานที่โรงเรียน 
ส่วนนักเรียนมีหน้าที่แสวงหาความรู้ที่บ้านด้วยการเรียนรู้เนื้อหาผ่านทางวิดีโอ และท าการบ้าน 
ที่โรงเรียน หากเกิดข้อสงสัยให้ถามครูทันที  

3. การใช้เวลาในชั้นเรียน 
 Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย รุ่งนภา นุตราวงศ์, 2556: 9-12) และ
วิจารณ์  พานิช (2556: 12-14) ได้กล่าวถึงการใช้เวลาในช้ันเรียน ดังนี้ ในช้ันเรียนที่มีการเรียนการ
สอนรูปแบบนั้นเดิม ครูมักใช้เวลาในการบรรยาย ท าให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยส าหรับการตอบข้อ
สงสัยต่างๆ หรือให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ เกิดความกระจ่างในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ โดยครูเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือ แต่ภายใต้วิธีการกลับด้านช้ันเรียนสัดส่วนการใช้เวลาในช้ันเรียนจะเปลี่ยนไป นักเรียน
มีเวลามากข้ึนส าหรับท ากิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางและลุ่มลึกข้ึน หรือใช้ในการฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้เรียน 
การเรียนการสอนแบบเดิม การกลับด้านการเรียน 

กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 
ข้ันน า (Warm-up) 5 นาท ี ข้ันน า (Warm-up) 5 นาท ี
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านที่นักเรียน
ได้รับมอบหมาย 

20 นาท ี ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิดิโอที่ด ู 10 
นาที 

บรรยายเนื้อหาใหม ่ 30-45 
นาที 

นักเรียนท างาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

75 
นาที 

นักเรียนท างาน/กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 20-35 
นาที 

  

 จากการใช้เวลาในช้ันเรียน สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมจะเน้น 
ที่ตัวครูผู้สอน เน้นการบรรยาย การกลับด้านครูมีปฏิสัมพันธ์สองทางกับนักเรียนและนักเรียนมีเวลา
ท ากิจกรรมมากข้ึน และมีเวลาในการค้นคว้าเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา 
ตามต้องการ โดยครูคอยเป็นผู้ช่วยเหลือ  

4. สื่อการเรียนการสอน 
 Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย รุ่งนภา  นุตราวงศ์ 2556: 25-54)  
ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนการสอนส าคัญที่ใช้ในการกลับด้านช้ันเรียน มีการจัดเตรียมสื่อที่หลากหลาย 
ได้แก่ วีดีโอ หนังสือ ใบงาน อุปกรณ์ทดลอง โดยวิดีโอบันทึกการบรรยายของครู ซึ่งครูผู้สอนอาจ
จัดท าข้ึนเอง หรือใช้วิดีโอที่ผู้อื่นจัดท าไว้แล้วก็ได้ในแต่ละตอนของวีดีโอ ควรมีวัตถุประสงค์เดียวและ 
มีความยาวระหว่าง 10-15นาที หรืออาจแบ่งเป็นตอน ตอนละ 5 นาที โอกาสในการเข้าถึงสื่อ 
ของนักเรียน สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน คือผู้เรียนต้องมีโอกาสอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and 
AronSams) ได้จัดเตรียมวิดีโอไว้ในหลายลักษณะเพื่อให้นักเรียนมีทางเลือก ได้แก่ ไว้ในเว็บไซต์ 
ส าหรับนักเรียนที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้ ไว้ใน Server ของโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แต่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดจาก 
Server โดย Thumb Drive, Ipod โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ สามารถน าแผ่นไปเล่น
ด้วยเครื่องเล่น DVD ดูทางจอโทรทัศน์ 
 การตรวจสอบการดูวิดีโอของนักเรียน ได้แก่ จดบันทึก อาจท าได้ในหลายลักษณะ  
คือจดบนกระดาษ หรือโพสต์ความคิดเห็นลงในบล็อก หรือส่งอีเมล์ ถึงครูตั้งค าถามเป็นค าถาม 
หรือข้อสงสัยจากการดูวิดีโอที่นักเรียนไม่ทราบค าตอบ เพื่อมาถามครูในช้ันเรียน 

ข้ันตอนในการจัดท าวิดีโอ เมื่อจัดท าวีดีโอ มีขั้นตอนอยู่ 4 ข้ันตอนดังนี้ 
  1. วางแผนการสอน เริ่มต้นด้วยการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนและพิจารณา
ดูว่า วิดิโอเป็นสื่อที่เหมาะสมที่จะใช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เหล่าน้ันหรือไม่ ถ้า
เหมาะสมสามารถน ามาใช้ร่วมกับการบรรยายหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออาจใช้สื่อที่มีอยู่เดิมหรือผสม



68 

หลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่น การแทรกคลิปวีดีโอต่าง ๆ Power Point หรือให้มีสไลด์ว่างใน Power 
Point เพื่อเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยปากกาดิจิตอลขณะบรรยาย หรือในกรณีที่ต้องเครื่องคิดเลขใน
การสอน ก็เหลือสไลด์ว่างส าหรับแทรกการสอนด้วยเครื่องคิดเลขดิจิตอล เป็นต้น โดยแทรกสิ่งต่าง ๆ
ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมของสื่อ 
  2. บันทึกวิดีโอในการบันทึกวิดีโอนั้นท่านก็นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีไมโครโฟน กล้อง 
Webcam ที่จอคอมพิวเตอร์ แล้วก็เริ่มบรรยาย โดยขณะบรรยายสามารถหยุดเป็นระยะ เพื่อจะนึกถึง
สิ่งที่จะพูดต่อไป หรือแก้ไขสิ่งที่พูดผิดพลาด ไม่ควรพูดแข็งหรือดูเป็นการเป็นงานมากเกินไป 
  3. ตรวจบรรณาธิการ ท่านสามารถพิจารณาว่าสิ่งที่บันทึกไว้นั้นจะต้องปรับมากน้อย
เพียงใดเพื่อให้วีดีโอมีคุณภาพ ช่วยให้ครูสามารถแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ ช่วยให้ครูเห็นว่า
จะเน้นให้ความส าคัญจุดใด ที่จะท าให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างดี ในระหว่างบรรณาธิการท่าน
สามารถแทรกคลิปวิดีโออื่น ๆ รูปภาพ หรือแทรกตัวหนังสือประกอบหรือใช้เทคนิคการย่อภาพขยาย
ภาพบางส่วน 
  4. ผลิตวิดโีอ ข้ันตอนสุดท้ายคือการผลิตออกมาเป็นวิดิโอที่ส าเรจ็พรอ้มใช้ ค าถามส าคัญ
ที่ครูต้องค านึงในข้ันตอนนี้คือ เราจะน าสิ่งที่ผลิตนี้ไปไว้ที่ไหน ที่นักเรียนน าไปใช้ได้อย่า งสะดวก 
โดยอาจมีค าตอบแตกต่างกัน หรืออาจน าข้ึนเว็บไซด์ จัดท าแบบ DVD ส าหรับนักเรียนที่ไม่สะดวก 
ในการใช้อินเทอร์เน็ตข้ึนกับโอกาสในการเข้าถึงการใช้วีดีโอของนักเรียน 
 หนังสือ Flip Your classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day, 
(ม.ป.ป, อ้างถึงใน วิจารณ์  พานิช, 2556: 21-23) เริ่มจากค าแนะน าว่า ก่อนจะคิดใช้วีดีทัศน์ใน     
การเรียนที่บ้านของนักเรียน ให้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเป็นประโยชน์ โดยมีความคิด 
ที่จะใส่เทคโนโลยีต้องคิดให้รอบครอบไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ช่ือว่าเก่งเทคโนโลยี  
และเมื่อตัดสินใจใช้วีดีทัศน์ ก็ต้องคิดต่อว่าจะใช้ของคนอื่นที่มีอยู่แล้วน ามาใช้ได้ หรือคิดจะท าข้ึน    
ใช้เอง ทั้ง 2 แนวทางต่างก็มี ข้อดีข้อเสีย และแม้จะท าข้ึนใช้เอง ก็ควรส่งเสริมให้นักเรียนค้นทาง
อินเทอร์เน็ต หาบทเรียนของครูคนอื่นมาศึกษาประกอบได้ด้วย คือ  ไม่ควรห้ามนักเรียนดูวีดีทัศน์ 
จากแหล่งอื่น โดยวีดิทัศน์ไม่มากและไม่แพง ส่วนส าคัญที่สุดในการเรียนแบบกลับทางห้องเรียน 
อยู่ที่วีดีทัศน์ ตรงกันข้าม เวลาส าคัญที่สุดของการเรียนแบบนี้อยู่ที่เวลาเรียนในห้องเรียน ครูจะต้อง
ประเมินคุณค่าของเวลาช่วงนี้ และออกแบบแล้วปรับปรุงแล้ว เพื่อให้เป็นเวลาที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้
สูงสุดของเด็กคือเกิดการ เรียนรู้ ในมิติที่ลึกและเ ช่ือมโยงมากกว่าการเรียนแบบเดิมและ 
การกลับห้องเรียน ช่วยให้การเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ท าได้สะดวกมากข้ึน  
โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 

 จากสื่อการเรียนการสอนส าคัญที่ใช้ในการกลบัด้านช้ันเรยีน สามารถสรุปได้ว่า สื่อที่ส าคัญคือ 
วิดโีอ ซึ่งครูผู้สอนอาจจัดท าข้ึนเองหรือค้นหา ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดท าหรือค้นหา หรือใช้วิดีโอที่
ผู้อื่นจัดท าไว้แล้วก็ได้ อาจใช้แค่บันทึกการบรรยายหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออาจใช้สื่อผสมหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน เช่น การแทรกคลิปต่างๆ Power Point หรือให้มีสไลด์ว่างใน Power Point เพื่อ
มอบหมายให้นักเรียนได้ใช้เวลาเรียนที่บ้าน โดยมีการตรวจสอบผู้เรียนโดยตรวจสอบจากการบันทึก 
การจดโน้ต 
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5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย 

รุ่งนภา นุตราวงศ์ 2555: 69-76) ได้กล่าวถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้การกลับด้าน  
มีทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็นฐานส าคัญในการพัฒนา 
และสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยนักเรียนเข้าใจแก่นความรู้หลัก ในขณะที่นักเรียนอยู่ในกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อวางแผนต่อไป และสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาของนักเรียนในแต่ละคนหากเกิดปัญหา 
แก่นักเรียน และการประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment) เพื่อตัดสินผลว่าผู้เรียน 
มีความรู้ความสามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรียนรูท้ี่เปน็เปา้หมายหรือไม่ การวัดและประเมินผล
มีความยืดหยุ่นหลากหลายทั้งรูปแบบ วิธีการและระยะเวลาเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
  1. วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสดงร่องรอยหลักฐาน 
ที่แสดงถึงการเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น การทดสอบ การปฏิบัติทดลอง ช้ินงาน การเขียน การพูด 
เพื่อประเมินนักเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 
  2. มีการจัดท าข้อสอบหลายชุดแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันวัดและประเมินผลซ้ า นักเรียน
บางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบหรือประเมินในครั้งแรก อาจต้องมีการจัดสอบหรือ
ประเมินผลหลายครั้งส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือแม้บางคนที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินแต่ยังไม่พอใจในผลคะแนนของตนเองก็สามารถเข้ารับการประเมินซ้ าได้ เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
  3. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวัดและประเมินผล ด้วยเหตุที่การวัดและประเมินผล 
อาจต้องด าเนินการหลายครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน และแบบทดสอบหลายชุด การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเลือกข้อสอบและตรวจให้คะแนนจะช่วยลดภาระงานของครูเป็นอย่างมาก 
และทราบผลได้อย่างรวดเร็ว 
  4. ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลังการประเมินแต่ละครั้งนักเรียน สนทนา
ซักถามเกี่ ยวกับสิ่ งที่ เ รียนทั้ ง เ ข้าใจและยั ง ไม่ เ ข้าใจ  ถ้าหากนัก เรียนที่ ไม่สามารถบรรล ุ
ตามจุดประสงค์ ครูก็จะพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เขาต้องได้รับการพัฒนาและวางแผนซ่อมเสริมให้ตรงกับ
ผู้เรียนแต่ละคน นักเรียนมีผลการประเมินที่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว ครูก็ช่วยนักเรียน
วางแผนการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ล าดับต่อไป  
 จากการ วัดและประ เมิ นผลการเ รียนรู้ภายใต้การกลับด้าน ช้ันเรี ยน ผู้ วิจัยสรุ ป 
ได้ว่า มีทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็นฐานส าคัญในการพัฒนา
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน หากเกิดปัญหาแก่นักเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้ตามศักยภาพของตนเองได้ทันท่วงทีและการประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment) 
เพื่อตัดสินผลว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่
ของนักเรียนในแต่ละคนเมื่อมีการประเมินผลแล้วนั้นควรมีการสนทนาให้นักเรียนไม่เกิดข้อสงสัย โดย
มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธี เช่น การทดสอบ ช้ินงาน การเขียนและการน าเสนอปาก
เปล่า 
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6. ข้อดีของกลับด้านชั้นเรียน 
 โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย 
รุ่งนภา นุตราวงศ์ 2556: 54) และวิจารณ์  พานิช (2556: 30-35) ได้กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลับด้านช้ันเรียน ดังนี้ 
  1. เหมาะส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน นักเรียนในยุคนี้เติบโตข้ึนมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต 
Youtube , Facebook , และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากมาย และนักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ
เหล่าน้ีเป็นอย่างดี ดังนั้นการน าสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เปิดอิสระและโอกาสทางการเรียนรู้ นักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูวิดีโอ ตั้งประเด็นค าถาม และท างานที่ได้รับมอบหมาย และมีความยืดหยุ่นในการ
เข้าถึง ครูเพียงแต่คอยแนะน าช่วยเหลือนักเรียน และสื่อ วีดีโอเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริงและมีความยืดหยุ่น โดยเนื้อหาความรู้หลักๆ จะเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ ซึ่ง
สามารถเรียนล่วงหน้าหรือดูย้อนหลังได้ จึงช่วยให้นักเรียนเหล่าน้ีไม่พลาดการเรียนเนื้อหาส าคัญเมื่อ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
  3. เป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนในแต่ละช้ันมีความแตกต่าง
กันอย่างหลากหลาย มีทั้งเด็กที่เก่งมาก เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน ช่วยแก้ปัญหาของเด็กที่เรียนไม่
เก่ง ในการเรียนรู้แบบเดิมนั้น ครูมักจะสนใจแต่เด็กเก่ง ซึ่งมักจะเป็นคนที่ยกมือถามในช้ันเรียน 
ในขณะที่นักเรียนส่วนที่เหลือก็นั่งเฉยๆ แต่ในการกลับด้านช้ันเรียน ครูจะเดินไปรอบๆ ห้องเรียนเพื่อ
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ทันเหตุการณ์ให้ความส าคัญไปยังเด็ก
อ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
  4. ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนมีมากข้ึน การจัดการเรียนรู้ แบบกลับด้านช้ันเรียนท าให้ครู
สามารถช่วยเหลือผู้ เรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่าง และเป็นรายบุคคลได้รวมทั้งการวัด
ประเมินผลมีความหลายหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนจึงช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึน  
  5. ช่วยแก้ปัญหาเมื่อครูขาดสอน ในกรณีที่ครูมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอนได้ 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด ครูสามารถบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าส าหรับให้นักเรียนเรียนรู้หรือส าหรับครูที่สอน
แทนใช้ได้ สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างต่อเนื่องตามตารางที่ก าหนดและไม่ต้องมาสอนซ้ า
ภายหลัง 
 จากข้อดีของการกลับด้านช้ันเรียน สามารถสรุปได้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะส าหรับผู้เรียน
ยุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีร่วมในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนมากข้ึนช่วยนักเรียนที่มีภาระงานมากและแก้ปัญหา
เมื่อครูขาดสอนหรือนักเรียนขาดเรียน และนักเรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ตลอดเวลาตามความ
ต้องการของนักเรียน 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุภาพร  สุดบนิด (2556: 164-176) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน  

เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และ 
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ การเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการ
เรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยา
คม อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 100 คน พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง  (Flipped Classroom)  
มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีความ
รับผิดชอบ ต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิที่ระดับ .01 

นิชาภา  บุรีกาญจน์ (2557: 61-85) ไดศึ้กษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิด
แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตาม
แ น ว คิ ด แ บ บ ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น  แ ล ะ ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม ซึ่ ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
วิชาสุขศึกษาแบบปกติจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 8 คาบ รวม  
8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านมีผล
ต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการวิจัยดังนี้   
1) ค่าเฉลี่ยของ คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทิชานนท์  ชุมแวงวาปี (2549: 7-12) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ  
การแก้ปัญหา ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 4 โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ที่ก าลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ ด าเนินการปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 9 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้
จ านวน 9 ช่ัวโมง 2) เครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึกการสอนประจ าวันของครู
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยผู้ช่วยวิจัย แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนและแบบทดสอบย่อยท้าย
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วงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้การ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ประกอบด้วยวงจร ปฏิบัติการ 3 วงจรคือวงจรปฏิบัติการที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1 - 3 วงจรปฏิบัติการที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 - 6 วงจรปฏิบัติการที่ 3 ใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 7 - 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนร้อยละ 82.86 ผ่านเกณฑ์โดยมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 2) ทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนร้อยละ 
74.29 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
 Jeremy F. Stuayer, (2007: 178) ได้ศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับทางโดยเปรียบเทียบ
การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านช้ันเรียนกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมในรายวิชาสถิติ
ข้ันพื้นฐาน ในช้ันเรียนแบบกลับด้านช้ันเรียน นักเรียนได้เรียนเนื้อหานอกช้ันเรียน ส่วนในช้ันเรียน
เป็นกิจกรรมท าโครงงาน โดยเน้นกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนช้ันเรียนปกติเรียนเนื้อหาในช้ันเรียน
ผ่านโปรแกรมน าเสนอ และให้นักเรียนไปท าการบ้านที่บ้านและศึกษาความพึงพอใจจากการใช้
ห้องเรียนกลับทางที่ผ่านคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านการกลับด้านช้ันเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน ข้อสงสัยในภาระงานน้อย กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้แบบกลับ
ด้านช้ันเรียนช่วยลดความสงสัยในปัญหาต่าง ๆ และมีความพอใจในการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง 
มีการน าเสนอผลงานของตนเองและพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น 

จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ตามล าดับ ผู้วิจัยน าข้ันตอนที่สังเคราะห์แล้วนั้นมาสงัเคราะหร์วมกนัอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อส่งเสริมให้รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ได้ดีที่สุด และศึกษาแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย  
ในการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ดังตารางที่ 8   
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ตารางที่ 8 ผลการสังเคราะห์ หลกัการ การจัดการเรียนรู้/เทคนิค/แนวคิดในข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้

ข้ันตอน 
การ

จัดการ
เรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน/แนวคิดการสอนในข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้
Project-
based 

Learning 

Inquiry-based 
Learning Flipped Classroom  

ผลจากการ
สังเคราะห ์

ข้ันเตรียม 

  

นักเรียนศึกษาเนื้อหาจาก
วีดีโอที่ครูและนกัเรียนจัดให้
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
You Tube , CD หรือ DVD 
เป็นต้น จากที่บ้านและครู
กระตุ้นด้วยค าถาม 
ที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่ศึกษา 

กระตุ้นผู้เรียน
(Stimulation) 

ข้ันน า  สร้าง
สถานการณ์
และกระตุ้น
ผู้เรียน 

 กระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้ค าถามและท า
ความเข้าใจให้
ชัดเจนกับค าถาม 
ประเด็น หรือ
ปัญหา 

 

เลือกเร่ือง
และน ามาตัง้
จุดมุ่งหมาย 

ข้ัน
กิจกรรม 

วางแผนและ
ด าเนินการ
ค้นคว้า 

วางแผนการเก็บ
รวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูล 

ท ากิจกรรม อภิปรายและ
สรุ ป  ร่ วม กั น ใน ช้ัน เ รี ยน 
ท าแบบฝึกหัด โดยครูเป็นโค้ช
( Coach) ค อ ย ช่ ว ย เ ห ลื อ
แนะน านักเรียน 

พิจารณาสาเหตุ
(Consideration 
and Cause) 

รวบรวมจัดท า
ข้อมูล แปลผล
และอธิบายข้อมูล 

สืบ เสาะแสวงหา
(Inquiry) 
ส ารวจและ
ตรวจสอบ
(Exploration and 
Examine) 

วิเคราะห์
และอธิบาย 

วิเคราะห์ 
รายงาน และ
เช่ือมโยงข้อมูล 

บันทึกและ
อภิปราย(Note 
and Discussion) 

ข้ันสรุป ขยายความรู้ ประเมินสรปุ
และอภิปราย 
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

 

สรปุและขยาย
ความรู้
(Conclusion and 
Elaboration) 
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 จากตารางที่ 8 พบว่าผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สามารถสรุปเป็นข้ันตอน 
ได้ 6 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้ เรียน(Stimulation) ข้ันที่ 2 พิจารณาสาเหตุ (Consideration 
and Cause) ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา (Inquiry) ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ (Exploration and 
Examine) ข้ันที่ 5 บันทึกและอภิปราย (Note and Discussion) และข้ันที่ 6 สรุปและขยายความรู้
(Conclusion and Elaboration)  

 จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัย        
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีหลักการการเรี ยนรู้โดยใช้โครงงาน  
เน้นการที่ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ 
ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ผ่านสื่อและเทคโนโลยี  
ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ และมีครูท าหน้าที่โค้ชช่วยเหลือ 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม 
1. ความหมายของนวัตกรรม   

ความหมายของนวัตกรรม ค าว่า “นวัตกรรม (Innovation)” นั้น มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินว่า “Innovare” แปลว่า to renew หรือ to modify ซึ่ง หมายถึง ท าสิ่งใหม่ข้ึนมาได้มี 
นักการศึกษาให้ความหมายของ นวัตกรรมไว้หลากหลายดังนี้   

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2541: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า
นวัตกรรมว่า คือการผลิต การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยที่ความคิดใหม่นั้นเป็นของใหม่ส าหรับหน่วยงานหรือหน่วยเศรษฐกิจซึ่ งอาจเป็นบริษัท 
หน่วยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือประเทศก็ได้ นวัตกรรมท าให้เกิด การขยายและ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดที่เกี่ยวข้อง วิธีการผลิตและจ าหน่ายแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารและทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ของนวัตกรรม แต่ในการน ามาใช้จะต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การบริหาร และการ
จ าหน่ายจึงจะได้ผล 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 3) ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552: 61) ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 
(2533) และฮิวช์ (Hughes, 2004, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2552: 62) ให้ความหมายในท านอง
เดียวกันไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ การผลิตการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การจัดการ
ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้ เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการ
สร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่  การคิดค้นและด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  
โดยอาศัยความรู้ ความช านาญที่มีอยู่ในตนเอง การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี 
และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ สร้างเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดและสามารถ
น ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อเกิดการสร้างสรรค์ ทิศนา  แขมมณี (2553: 478) กล่าวถึง
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ท าข้ึน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
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2. ลักษณะของนวัตกรรม   
นวัตกรรม เมื่อน ามาใช้จะช่วยให้การท างานย่อมได้ผลดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูง

กว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้ แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะของนวัตกรรมไว้ดังนี้ 

เนาวนิตย์  สงคราม (2556: 34) ได้กล่าวสรุปลักษณะของนวัตกรรม ได้แก่  
 1. สิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสิ่งที่ดัดแปลงใหม่แตกต่างจาก  

ที่เคยมีในองค์กร หรือจากการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีย่ิงข้ึน  
  2. ความสามารถในการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรสร้างขึ้น  
  3. สามารถน าไปใช้งานได้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

มาเรียม  นิลพันธ์ุ (2555: 237) ได้กล่าวถึงนวัตกรรม ต้องมีลักษณะดังนี้  
  1. ดี มีคุณค่า  
  2. ผลที่ได้ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้  
  3. ใช้งานได้อย่างดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีมาตรฐาน 

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ลักษณะของนวัตกรรม ควรจะต้องประกอบด้วยดังนี้  
  1. เป็นแนวคิด วิธีการ การกระท า  กระบวนการ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์จากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดี 
  2. การพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมนั้นได้กระท า อย่างเป็นระบบ มีการทดลองและ 
ปรับปรุงจนกระทั่งมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ 
  3. สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
ประหยัดเวลาและแรงงาน 

3. การประเมินนวัตกรรม 
 การประเมินผลงานนวัตกรรมถือว่าเป็นข้ันตอนส าคัญเพื่อตอบค าถามถึง ผลงาน 
ที่น าเสนอ นั้นมีความเป็นนวัตกรรมหรือไม่ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคนได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมิน นวัตกรรมไว้ดังนี้   
  อรนุช  ลิมตศิริ (2546: 5) ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาว่า วิธีการ แนวคิด หรือ     
การกระท าใด เป็นนวัตกรรมหรือไม่ โดยให้เกณฑ์ต่อไปนี้   
   1. เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น คิดวิธีการใหม่ได้ หรือน าเอาวิธีการ 
ซึ่งเคยปฏิบัติแต่เดิมมาปรับปรุงบางส่วนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
   2. การประดิษฐ์คิดค้นนั้นใช้วิธีการจัดระบบ (System Approach) โดยพิจารณา
ถึงข้อมูล ที่ป้อนเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์    
   3. มีการพิสูจน์วิจัยเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า สิ่งใหม่นั้นมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือได้   
   4. สิ่งใหม่นั้นยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพียงแต่มีการน าไปใช้ใน
บางกลุ่ม ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปหรือยังไม่แพร่หลาย   
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  วรากร  หงส์โต (2553: 288-293) ได้สร้างแบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน  
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้สร้างข้ึน  
จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
   1. ด้านความเป็นนวัตกรรม มี 1 ตัวบ่งช้ี คือ ความเป็นนวัตกรรม  
   2. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ   
    2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม   
    2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม   
    2.3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม   
    2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
    2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม   
    2.6 ความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม  
   3. ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ   
    3.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
    3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม   
    3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน   
    3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้   
    3.5 การยอมรับ   
    3.6 การน าไปใช้ 

  จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จึงใช้การประเมิ นนวัตกรรม 
ที่ได้จากการใช้รูปแบบ มีพื้นฐานมาจากการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 78) การประเมินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถประเมิน 
ได้จากทุกข้ันตอนของการปฏิบัติโดยสังเกตจากการท ากิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เ รียน  
ซึ่งสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่ ประเมินได้จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี ้
   1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   3. กระบวนการแก้ปัญหา 
   4. การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
  นอกจากนี้ผู้ประเมินสามารถสังเกตการณ์ท ากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่สะท้อนสมรรถภาพของผู้เรียนในด้านการท างานอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  
การปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ การน าเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีเกณฑ์การให้คะแนน 2 แบบคือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม และเกณฑ์การ
ประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อยซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
   1. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมเป็นเกณฑ์การประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อการสรุปผลเป็นช่วงเวลา เช่น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน หรือประเมินเมื่อท าโครงงาน
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วิทยาศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ เช่นการประเมินการวางแผน การปฏิบัติ การเขียนรายงาน และจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร์มีตัวอย่าง ดังนี ้
    1.1 การวางแผน(ก าหนดปัญหา จุดประสงค์หรือวิธีการเรียนรู้) 
    1.2 การปฏิบัต ิ
    1.3 การเขียนรายงาน 
    1.4 การจัดแสดงผลงาน 
   2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย เป็นเกณฑ์การประเมิน 
ที่ใช้เพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือในระหว่างท างาน ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับ 
ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะท ากิจกรรมในข้ันตอนต่อไปดังนั้นรายการ
ประเมินจึงแยกออกเป็นองค์ประกอบย่อย มีตัวอย่างดังนี้ 
    2.1 การก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน และระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร 
    2.2 การศึกษาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
    2.3 การปฏิบัต ิ
    2.4 การบันทึกข้อมูล 
    2.5 การจัดกระท าและแปลความหมายข้อมูล 
    2.6 การสรุปผล 
    2.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาที่กล่ าวมาข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ ว่า นวัตกรรมหมายถึง  แนวคิดใหม่  
ที่เกิดจากความคิด ความสามารถน ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์  โดยอาศัยความรู้  
ความช านาญที่มีอยู่ ในตัวของผู้ เรียน และเป็นแนวทางที่ปฏิบัติใช้ได้จริงได้ในอนาคต และ 
มีการประเมินนวัตกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบประเมินนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการประเมิน
โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย ติดตามและให้การช่วยเหลือในระหว่างท างาน 
ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อน  
ที่จะท ากิจกรรมในข้ันตอนต่อไป 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เนาวนิตย์  สงคราม (2552 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ

ผสมผสาน ด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม
ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
272318 การผลิตวัสดุการสอนส าหรับเครื่องฉายและเครื่องเสียง จ านวน 19 คน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความคิด สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม 2. กลุ่มที่มีคะแนน
นวัตกรรม มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่ม
ผู้ เรียนที่มี คะแนนนวัตกรรมน้อยที่ สุด และ  3.  รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3.ความคิดสร้างสรรค์  
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  5.ทีม 6.แรงจูงใจ และ 7.ภาวะผู้น า โดยมีข้ันตอน
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ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  1. การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็น 3. การทดลองใช้นวัตกรรม และ 4.การน าเสนอนวัตกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2548: 13) ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 
12)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 146-149) ให้ความหมาย 
ของจิตวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดเริ่มต้น 
จากจิตใจของผู้เรียนเจตคติ คุณค่า และน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก  ตลอดจนคุณลักษณะ 
หรือลักษณะนิสัยของบุคคลในทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นลักษณะส าคัญที่ ช่วยเอื้อให้ผู้ เรียน 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ แก้ปัญหาหาแนวทางแก้ปัญหา  ที่เป็นผล 
มาจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดนั้นๆ ที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรียนเป็นผลมาจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิด 
การตัดสินใจ การกระท า หรือพฤติกรรมของผู้ เรียนต่อความรู้หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ 
 จากความหมายของจิต วิทยาศาสตร์ของนักการ ศึกษา ผู้ วิจัย ได้ ให้ ความหมาย 
ของจิตวิทยาศาสตร์ ความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดเริ่มต้นจากจิตใจของผู้เรียนเจตคติ คุณค่า และน ามา  
ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรียนเป็นผลมาจากประสบการณ์และ 
การเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งก าหนดคุณลักษณะ 
ไว้ 10 คุณลักษณะ 

2. วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจ คุณลักษณะ หรือลักษณะนิสัย 
ของบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงแต่แสดงออกมาได้โดยทางอ้อม จากค าพูด   
การแสดงความคิดเห็น หรือด้วยการกระท า การประเมินจิตวิทยาศาสตร์จึงท าได้โดยดูจากพฤติกรรม
การแสดงออกหรือพฤติกรรมบ่งช้ีที่สามารถสังเกตหรือวัดได้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(2555: 152-177) ซึ่งการประเมินท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยตรง 
รูปแบบของ เครื่ อ งมื อจะมี ลั กษณะ เป็นค าถามปลาย เปิ ดที่ มี ข้ อความบ่ ง ช้ี 

ถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบจากความคิดเห็น
หรือความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนเอง การสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยตรงเป็นวิธีการที่ง่ายและ
ตรงไปตรงมาที่สุด เมื่อต้องการทราบว่าบุคคลมีจิตวิทยาศาสตร์ในคุณลักษณะที่ต้องการวัด         
เป็นอย่างไร ก็ใช้วิธีการถามความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์ของบุคคลนั้น ๆ โดยตรง 
แต่วิธีการนี้มีข้อจ ากัดที่ผู้ตอบอาจให้ค าตอบที่ไม่ตรงกับความคิดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง  
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มีลักษณะเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและต้องใช้เวลาในการวัดค่อนข้างมาก วิธีการนี้ 
จึง ไม่เป็นที่นิยมในการใช้วัดผลประเมินผลจิตวิทยาศาสตร์ 

2.2 การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมีหลายรูปแบบ เช่น 
 2.2.1 ระเบียนพฤติการณ์ หรือแบบบรรยายพฤติกรรม  เป็นแบบบันทึกพฤติกรรม

ที่ ผู้ ถูกสั ง เกตแสดงออกในช่วง เวลาที่ สั ง เกต ซึ่ งผู้ สั ง เกตจะจดบันทึก เฉพาะพฤติกรรม  
ที่สังเกตเห็น แล้วจึงค่อยน ามาแปลความหมายภายหลัง 
   2.2.2 แบบบันทึกการสังเกตที่มีรูปแบบเป็นแบบส ารวจรายการ  เป็นแบบบันทึก
การสังเกตที่ประกอบด้วยรายการข้อความที่บ่งช้ีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์  
ที่ต้องการสังเกตว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนหรือไม่ ซึ่งผู้สังเกตจะบันทึกโดยใช้วิธีการขีด
เครื่องหมาย   ในค าตอบที่ก าหนดเพียงค าตอบเดียวจาก 2 ค าตอบ เช่น ใช่ – ไม่ใช่  มี – ไม่มี  
เท่านั้น 
   2.2.3 แบบบันทึกการสังเกตที่มรีูปแบบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า เป็นแบบบันทึก
การสังเกตที่มีลักษณะคล้ายกับแบบส ารวจรายการ เพียงแต่มีการประเมินค่าพฤติกรรมที่สังเกตตาม
ระดับความเข้มของพฤติกรรม เช่น มาก ปานกลาง น้อย หรืออยู่ในระดับดีมาก ดี พอใช้   
ซึ่งการประเมินค่าพฤติกรรมอาจก าหนดเป็นค า ข้อความ หรือเป็นตัวเลขก็ได้ 

2.3 การใช้แบบสอบถาม 
รูปแบบของเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต แต่ในแบบสอบถาม

ผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง โดยการสร้างข้อความ หรือสถานการณ์ค าถามเกี่ยวกับอารมณ์  
ความรู้สึกนึกคิดที่บ่งช้ีพฤติกรรมที่ต้องการวัด แล้วให้ผู้ตอบพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมี
ความรู้สึกนึกคิดต่อข้อความ หรือสถานการณ์นั้น ๆ ในระดับใด 

เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ชนิดแบบสอบถามที่นิยมสร้างกัน ได้แก่ 
   1. แบบสอบถามที่มีรูปแบบเป็นแบบส ารวจรายการ เป็นรูปแบบเครื่องมือ 
ที่ประกอบด้วยรายการข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน 
ที่ต้องการทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนหรือไม่ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเ อง  
ด้วยการเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ค าตอบ ที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความเป็นจริงของตน  
เช่น ใช่-ไม่ใช่  มี-ไม่มี 
   2. แบบสอบถามที่มีรูปแบบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  รูปแบบของเครื่องมือ 
มีลักษณะคล้ายกับแบบส ารวจรายการ  แต่มีการก าหนดระดับความคิดเห็น ความรู้สึ ก หรือความถ่ี 
ในการเกิดเหตุการณ์  ให้ผู้เรียนประเมินเพื่อใช้ตอบค าถามได้ละเอียดมากกว่า เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นต้น 

3. การใช้แบบประเมินเชิงสถานการณ์ 
 เป็นเครื่องมือที่สามารถเร้าให้ผู้เรียนแสดงออกในพฤติกรรมบ่งช้ีบางอย่างที่ต้องการได้ในช่วง
ขณะที่ต้องการวัด แม้ในพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสภาพความเป็นจริงได้ยาก ต้องอาศัยเงื่อนไขหรือ
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิด ซึ่งหากจะกระท าการวัดโดยวิธีการสังเกตในสถานการณ์จริง
ค่อนข้างจะท าได้ยากหรือต้องเสียเวลารอคอยนาน 
 แบบประเมินเชิงสถานการณ์ประกอบด้วย ส่วนที่ส าคัญ 2 ส่วน  คือ 
  1. สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราว ที่มีความคล้ายคลึงหรือเลียนแบบ
สถานการณ์จริง หรือภาพเหตุการณ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกหรือพฤติกรรม
บ่งช้ีของคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ที่ต้องการประเมิน โดยการน าสถานการณ์เหล่านี้มาให้ผู้เรียน
พิจารณา 
  2. ค าถาม เป็นข้อค าถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบด้วยวิธีการเขียนตอบ หรือเลือกตัวเลือก
ค าตอบในลักษณะของการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ต่อการกระท า  
ของบุคคลในสถานการณ์ หรือพิจารณาเลือกปฏิบัติจากการสมมติว่าตนเป็นบุคคลในสถานการณ์  
โดยคาดหวังว่าค าตอบของผู้เรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  

อย่างไรก็ตามในการวัดเจตคติทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พบว่า ส่วนใหญ่วัดด้วยวิธีการ
สังเกต โดยก าหนดเกณฑ์ในการสังเกตพฤติกรรมและการให้รายงานตัวเอง แต่ในงานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านช้ันเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบสอบประเมินคุณลักษณะจิต
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2555: 148-151) ซึ่งก าหนดคุณลักษณะไว้ 10 คุณลักษณะ ได้แก่  
  1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการที่จะรู้หรอืปรารถนาที่จะเสาะแสวงหา
ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจหรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้อยากเห็น  
จะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือมีความสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้ และมีความ
กระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่ตนเองสนใจ 
  2. ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและการยอมรับในค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูลจากการสังเกต  
หรือการทดลองที่ เ ช่ือถือได้มาสนับสนุนอย่างเพียงพอและอย่างมี เหตุผลก่อนที่จะยอมรับ  
หรือให้ค าอธิบายใดๆ 
  3. ความใจกว้าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ข้อเทจ็จริง ยินดีที่จะค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมตามเหตุผลข้อเท็จจรงิ 
โดยไม่ยึดมั่นในแนวความคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ และเต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้
และความคิดเห็นแก่ผู้อื่น 
  4. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การสังเกตและบันทึก
ผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความมั่นคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์  
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ไม่น าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆ  
ทางวิทยาศาสตร์ 
  5. ความพยายามมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้ ไม่ท้อถอย 
เมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ หรือด าเนินการ
แก้ปัญหาจนถึงที่สุด หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบ 
  6. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ 
ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เ ช่ือถือได้ หลีกเลี่ยงการตัดสิน ใจ 
และการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 
  7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ส าเร็จ
ด้วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
  8. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับคนอื่น ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้อื่น เพื่อความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือการท างาน 
ใดงานหนึ่งให้ด าเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
  9. ความสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากความคิดธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอื่ นซึ่งน าไปสู่ 
การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 
  10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่ดีเกี่ยวกับความ
สนใจ ความเช่ือ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดถือในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึง
ผลกระทบในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม หรือตัวนักวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย 
   10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์  หมายถึง ความรู้สึก ช่ืนชอบ พึงพอใจ 
ในวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
   10.2 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การรับรู้ การยอมรับถึงประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
   10.3 ความเช่ือและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลความ
คิดเห็น ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในด้าน 
ของการเล็งเห็นถึงความส าคัญ หรือการน ามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการเลือกการตัดสินใจของบุคคล 
   10.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือและ
การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการที่จะน าวิทยาศาสตร์ไปคิดและปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 รุจิราพร  รามศิริ (2556: 265-364) ได้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ  
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพเทา่กับ 81.36/76.86 ประสิทธิผลของรปูแบบพบว่า2.1) มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ส่งผลร่วมกันต่อทักษะการวิจัย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถพื้นฐาน และแบบการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ร่วมกันส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 2.2) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.3) นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้
ต่างกันที่เรียนตามรูปแบบ มีพัฒนาการด้านทักษะการวิจัยสูงข้ึนจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก 
และมีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึนจากระดับน้อยเป็นระดับปานกลาง  
2.4) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ มีความคงทนของทักษะการวิจัยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
พื้นฐานสูงและต่ า และนักเรียนที่มีแบบการเรยีนรู้แบบรว่มมือและแบบพึง่พา  นักเรียนทุกกลุ่มมคีวาม
คงทนของทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในระยะติดตามผล  และ 2.5) หลังเรียนตามรูปแบบ 
นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้ต่างกัน มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 3. ผล
การขยายผลรูปแบบพบว่า หลังเรียนตามรปูแบบนักเรียนมทีักษะการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการด้านทักษะการวิจัยสูงข้ึนจากระดับ
ปานกลางเป็นระดับมาก ส่วนทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับน้อย
เป็นระดับมาก และมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

พรรณวิภา  รัชตธนกุล (2557: 141-158) ได้พัฒนาชุดการสอนสื่อประสมเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และ          
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 พบว่า 1.ชุดการสอนสื่อประสม เรื่องปฏิกิริยาเคมีมี
ประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เท่ากับ 80.267/82.351 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดการสอนสื่อ
ประสมดังนี้ 2.1 ผลการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสื่อประสม  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียนด้วยชุดการสอน สื่อประสมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
.05 2.2 ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดการสอนสื่อประสมอยู่ในระดับดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน และระบุความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการสรุปผลมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 2.3 จิตวิทยาศาสตร์  
หลังการใช้ชุดการสอนสือ่ประสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรับผดิชอบ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านความมีเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 

 จากการที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่าง  ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
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นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยสรุปได้ศึกษาในหัวข้อ
ต่อไปนี้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี  สามารถพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย 
และจิตใจ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ สมรรถนะส าคัญ 5 ซึ่งเป็นสรรถนะ 
ที่ผู้วิจัยมุ่งพัฒนานักเรียนในครั้งนี้ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นใน   
การจัดการเรียนการรู้ วิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมทักษะที่ส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์   
และสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี   คว รจั ดการ เ รี ยนกา รสอนตามทฤษฎีคอนสตรั กติ วิสม์  ( Constructivism)  
ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู
มีหนา้ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหน้าที่หลักของครู ไม่เป็นผู้บรรยาย แต่เป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ อ านวยความสะดวก จัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยลักษณะ 
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรเน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  แล้วน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ครูควรมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  จากการให้ความรู้ในโรงเรียน เปลี่ยนไปเรียนรู้ที่บ้าน  
และการท าการบ้านที่บ้านหรือแบบฝึกหัด ก็ให้นักเรียนมาท าที่โรงเรียน เรียกแนวคิดนี้ว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และมีการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น วิดีโอ อินเทอร์เน็ต CD VDO เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อดิจิทัลสามารถสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และการประเมินผล
ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคือการประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยสามารถ ประเมิน 
ได้ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
มาเป็นแนวทางในการประเมินนวัตกรรมของนักเรียน โดยประเมินกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการ
เรียนรู้ 1) ด้านการก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 2)  ด้าน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 3) ด้านการน าเสนอผลงาน และ 4) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึนโดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้โดยตัวของนักเรียน  
คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้นี้ผู้เรียน
ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  และครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน ามีสื่อการ
สอนที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการเรยีนรูม้ีการพัฒนาและออกแบบอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้
ข้ันน า ข้ันตอนที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน (Stimulation) 1) ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้
นักเรียนบันทึกสิ่งทีเ่รยีนรู้ในใบงานประกอบการเรยีนรู้ พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสยัจากการดูวีดีโออย่าง
น้อยคนละ 1 ค าถาม (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง) 2) ครูมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้
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ผู้เรียนเกิดการคิดและอธิบายความรู้จากเรื่องที่นักเรียนดูวีดีโอและใบงานประกอบการเรียนรู้ ข้ัน
กิจกรรม ข้ันตอนที่ 2 พิจารณาสาเหตุ (Consideration and Cause) หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจาก
วีดีโอ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานประกอบการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ แล้วนักเรียนน าค าถามที่
แต่ละคนต้ังไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็นแนวทางใน
การตอบค าถามข้อสงสัยของนักเรียน ข้ันตอนที่ 3 สืบเสาะแสวงหา(Inquiry)นักเรียนร่วมกันภายใน
กลุ่มน าข้อค าถามและแนวทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลังและแบ่งงานกันสืบค้นข้อมูล โดย
ออกแบบตารางและบันทึกผลการสืบค้น ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู้ (การสืบค้นข้อมูลเช่นจาก
อินเทอร์ เน็ต ใบความรู้  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  6 ) ข้ันตอนที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ 
(Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกนัวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ร่วมกันภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน ข้ันสรุป ข้ันตอนที่ 5 บันทึกและอภิปราย(Note and 
Discussion) นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้ว
บันทึกในแบบบันทึกใบงาน น าเสนอและร่วมกันอภิปรายระหว่างครูและนักเรียน ข้ันตอนที่ 6 สรุป
และขยายความรู้ (Conclusion and Elaboration) นักเรียนน าเสนอ เผยแผ่ ขยายความรู้ที่ได้จาก
การท ากิจกรรมไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยในข้ัน
น า (กระตุ้นผู้เรียน (Stimulation)) นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียนจัดให้ในแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น YouTube, CD หรือ DVD เป็นต้น  ทั้งนี้จากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์       
     โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

หลักการ 
แนวคิด และ

ทฤษฎี 

กระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับด้าน 
ข้ันเตรียม ข้ันน า ข้ันกิจกรรม ข้ันสรุป 

โครงงาน
ร่วมกับเทคนิค
การสบืเสาะ 
หาความรู ้

1.กระตุ้นผู้เรียน  2.พิจารณาสาเหตุ 5.บันทึกและ
อภิปราย  
6.สรปุและ 
ขยายความรู้ 

3.สืบเสาะแสวงหา 
4.ส ารวจและ
ตรวจสอบ 

Flipped 
classroom 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและ
นักเรียนจัดให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
You Tube , CD หรือ DVD เป็นต้น จากที่
บ้านและครูกระตุ้นด้วยค าถามที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ศึกษา 

ท ากิจกรรม อภิปรายและสรุป ร่วมกัน
ในช้ันเรียน ท าแบบฝึกหัด โดยครูเป็น
โค้ช(Coach)คอยช่วยเหลือแนะน า
นักเรียน 
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ตารางที่ 9 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้    
            โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(ต่อ)  

หลักการ 
แนวคิด และ

ทฤษฎี 

กระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับด้าน 

ข้ันเตรียม ข้ันน า ข้ันกิจกรรม ข้ันสรุป 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์

 

 

ว 7.1 ม.3/17 สืบค้นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก 
ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และ
ผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

 
 

ว 7.1 ม.3/18 สืบค้นและอธิบาย
องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี 
และระบบสรุิยะ 

 
 

ว 7.1 ม.3/19 ระบุต าแหน่งของกลุ่ม
ดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

 

ว 7.2 ม.3/20 สืบค้นและอภิปราย
ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
ที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟา้ สภาวะ
อากาศ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
การเกษตร และการสือ่สาร 

ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

 

1.การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ 
และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม  
2.กระบวนการพฒันานวัตกรรม  
3.การน าเสนอผลงาน 
4.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จิตวิทยาศาสตร ์
(scientific 
minds) 

ความอยากรู้อยากเห็น 
  ความสร้างสรรค์ 
  ความร่วมมือช่วยเหลือ 
  ความมีเหตุมผีล 
  ความรอบคอบ 
  ความใจกว้าง 
ความรับผิดชอบ 
ความพยายามมุ่งมั่น 
ความซื่อสัตย์ 
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์
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บทท่ี 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัย 
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ผสมผสานร่วมกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (System Approach)  “ADDIE Model” ประชากร คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้องเรียน ม.3/1-3/8 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ านวน 393 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  39 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ ซึ่งมีรายละเอียด
คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods) เพื่อตอบ
ค าถามการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 4 
ข้ันตอน  ดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบ หลักสูตร ความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีต่อ
แนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development : D1) 
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
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ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผล (Evaluation : E) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ผู้ วิจัยด าเนินการตามกรอบ
ด าเนินการวิจัย ดังแผนภาพที่ 3 
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    มีการประเมินดังนี้ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
ก่อนและหลั งการใช้ รูปการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน  
2. ประเมินความสามารถในการ
สร้ างน วัตกรรม หลังการใช้
รู ป ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่ วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
ห า ค ว า ม รู้  ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน    
3.ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของ
นัก เรียน หลังการใช้รูปการ
จัดการ เ รียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
ก า ร สื บ เ ส า ะ ห า ค ว า ม รู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
4 . ศึก ษาค วาม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
ก า ร สื บ เ ส า ะ ห า ค ว า ม รู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

ประเมินประสิทธิภาพ 
E1/E2   และใช้เกณฑ์ 80/80 
โดย field tryout  
 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

ผ่าน 

ผลการประเมิน 

แผนภาพที่ 3 กรอบด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงานร่วมกับเทคนคิการสืบเสาะหาความรู้ 

ตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้าน 
 

ทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านมีขั้นตอนดังน้ี 

T1     X   T2 
1.ท าการทดสอบก่อน 
เรียน (pretest) 
2.ทดลองโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 
3.ทดสอบหลังเรียน
(posttest) 
4.น าเสนอนวัตกรรม 
 

ไม่ผ่าน 

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
และงานวิจั ยเกี่ ยวกับการ
พัฒนา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการ
สื บ เ ส า ะ ห า ค ว า ม รู้  ต า ม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2 . วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
แก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น
พื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น 
รั ต น ร า ษ ฎ ร์ บ า รุ ง  วิ ช า
วิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 
3.ศึกษาความต้องการและ
ความคิดเห็นของนัก เ รียน
เกี่ ยวกับการจัดการเ รียน รู้
วิ ทยาศาสต ร์ตาม แนว คิด
ห้ อ ง เ รี ย น ก ลั บ ด้ า น เ พื่ อ
เสริมสร้างความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4.ศึกษาความคิดเห็นของครู
วิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อแนวคิด
ของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความ รู้ โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
5 . ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เ รียน รู้วิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อ
แนวคิดของร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 

พัฒนาร่างของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนคิ
การสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

(ก่อนจัดการเรยีนรู้นักเรยีนศึกษา
เนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียน
จัดให้ในแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ เชน่ 
You Tube , CD หรือ DVD  
เป็นต้น จากที่บ้าน) 
1.กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 
2. พิจารณาสาเหตุ
(Consideration and Cause) 
3.สืบเสาะแสวงหา(Inquiry) 
4.ส ารวจและตรวจสอบ
(Exploration and Examine) 
5. บันทึกและอภิปราย 
(Note and Discussion) 
6. สรุปและขยายความรู้
(Conclusion and 
Elaboration) 
(ขณะจัดการเรียนรูค้รูกระตุ้นด้วย
ค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ศึกษาท ากิจกรรม อภิปรายและสรุป 
ร่วมกันในชั้นเรียน ท าใบงาน โดย
ครเูป็นโค้ช(Coach) คอยช่วยเหลือ
แนะน านักเรียน 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
( Research   : R1) 

ศึกษาและวิเคราะห์ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(Analysis : A) 
 

ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและการพัฒนา 
( Design and Development : D1) 

ออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
(Design and Development  : D&D) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 
( Research : R2) 

ทดลองใช้รูปแบบ 
(Implementation : I) 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 

( Development : D2) 
ประเมินประสิทธิผลรูปแบบ 

 (Evaluation : E) 
 

ตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ  

โดยผู้เชี่ยวชาญ x  , S.D. 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) 
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ หลักสูตร ความต้องการและความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 โดยมีเป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้จากแหลง่ข้อมูลเอกสาร และบุคคลเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเสรมิสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ การสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์  โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผู้ วิจัย 
ได้ด าเนินการเก็บรวบโดยข้อมูลวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) คือศึกษาและ
วิเคราะห์จากแหล่งเอกสาร(Document Analysis) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปี 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102ความ
ต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของครู
วิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี ้

 วัตถุประสงค์   

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 

2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 

3. ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4. ศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 
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5. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงานรว่มกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา

รูปแบบการจัดการ เรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษาโรง เรียนรัต นราษฎร์บ ารุ ง  
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
การสืบเสาะหาความรู้  แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์  

แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย 
  1. นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
จ านวน 12 คน 
  2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 7 คน 
  3. ผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 คน 

วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาและวิเคราะห์

จากเอกสาร และต ารา เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระและตัวช้ีวัด ศึกษาผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการประเมินการสอบ O-NET และผลทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment : PISA) 

3. ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษา 
วิเคราะห์จากเอกสาร  ต ารา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
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3.2 สนทนากลุ่มกับนักเรยีนโดยใช้ประเด็นสนทนากลุม่ความต้องการและความ
คิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสนทนากลุ่มกับนักเรียนห้องเรียน 3/1-3/8 
จ านวน 12 คน โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มและ ใช้
เวลาในการสนทนากลุ่ม 40 นาที  

4. ศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านโดยด าเนินการดังนี้ 

  4.1จัดสนทนากลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (Focus Group Discussion : 
FGD) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 คน  โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
และ ใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม 40 นาที 

5. ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิด
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
  2. ประเด็นสนทนากลุ่มความความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิด 
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มีข้ันตอนการสร้าง 
และหาคุณภาพดังนี้  
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  1. ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  
เอกสารการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ร่างประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียน โดยมีข้อค าถามแบบปลายเปิด(Opened Form) และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  
   1.3 เสนอประเด็นสนทนากลุ่ม ความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)  
ของประเด็นสนทนากลุม่ ความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ในด้านการใช้ภาษา  
และความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ศึกษา ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้ของครู  
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ การสร้างนวัตกรรมการ
วัดและประเมินผล คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งช้ีของนักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
โดยน าประเด็นการสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน   
ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน  วัดและประเมินผลการศึกษา  1 คน เพื่อน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
- 1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

 น าคะแนนที่ ได้มาแทนค่าในสูตรของ Rowinelli and Hambeltom,  1977  
(อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 177)  

    
∑ 

 
 

เม่ือ  

 IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา 
 ∑      แทน     ผลรวมของคะแนนของการตรวจให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญเนื้อหา 

N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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ถ้าค่า IOC มีค่า   0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์หรือกับลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้า  0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์หรือกับลักษณะพฤติกรรม ตัดทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแก้ไข(มาเรียม  นิลพันธ์ุ, 2555 : 
177) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของประเด็น
สนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า ค่าความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นสนทนากลุ่มกับกับรายละเอียดที่ศึกษาอยู่ของประเด็นการประเมินที่ 1 3 
และ4 มีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และประเด็นการประเมินที่ 2 เท่ากับ 0.80 ซึ่งแสดงว่า
ประเด็นสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความเที่ยงตรงทางเนื้อหา สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้
(รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 28 หน้า 227)   

1.5 ปรับปรุง/แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
ก่อนน าไปทดลองใช้ จากผลการประเมินค่าความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการ 
และความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

1.6 น าประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียน ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน 3/1-3/8 โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ ารุง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 คน 
 สรุปข้ันตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียนได้ดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4  ข้ันตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้   
        วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง     
                 นวัตกรรมของนักเรียน  

  2. ประเด็นสนทนากลุ่มความความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ วิชาที่สอน 

2.2 ร่างประเด็นสนทนากลุ่มความความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครู วิทยาศาสตร์โดยมีข้อค าถามแบบปลายเปิด(Opened 
Form) และมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.3 เสนอประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 2.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
ของประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   

 สร้างประเด็นสนทนากลุม่ครอบคลมุและตรงตามเนื้อหา 

 น าประเด็นสนทนากลุ่มเสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรบัปรุงแก้ไข 

 น าประเด็นสนมนากลุ่มเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 

น าประเด็นสนทนากลุม่มาปรับปรงุ แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าประเด็นสนทนากลุม่ไปเก็บข้อมลูกบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จงัหวัดราชบรุี 
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โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับรายละเอียดที่ศึกษา ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้
ของครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
การน าสื่อเทคโนโลยีมาร่วมในการจัดการเรียนรู้  การสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ โดยน า
ประเด็นสนทนากลุ่มให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน  ด้านหลักสูตรและการสอน 
2 คน  ด้านวัดและประเมินผลการศึกษา  1 คน  เพื่อน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเดยีวกับประเด็นสนทนากลุ่มความ
ต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาของประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นสนทนากลุ่มกับรายละเอียดที่ศึกษา
ในประเด็นการประเมินที่ 2.1 2.2 และ 3 มีค่าความเฉลี่ยความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และประเด็น
การประเมินที่ 1 และ4 เท่ากับ 0.80 ซึ่งแสดงว่าประเด็นสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้(รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 29 หน้า 
227)   

2.5 ปรับปรุง/แก้ไขประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญก่อนน าไปใช้ 
   2.6 น าประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ โดยจัดสนทนากลุ่มกับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ ารุง จังหวัดราชบุรี จ านวน 7 คน ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสนทนา
กลุ่ม 40 นาที 
 สรุปข้ันตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับครูดังแผนภาพที่ 5 
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แผนภาพที่ 5 ข้ันตอนการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน ส าหรับครูวิทยาศาสตร์  

  3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความสอดคล้องของแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมและตรงประเด็น 
  3.3 ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยแบ่ง 
เป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่
ท างาน วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา ประสบการณ์การท างาน 

ก าหนดรายละเอียดของข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์  

ร่างประเด็นสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion Guidelines)   

 น าประเด็นสนทนากลุ่มเสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรบัปรุงแก้ไข 

 น าประเด็นสนทนากลุ่ม เสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 

น าประเด็นสนทนากลุม่มาปรับปรงุ/แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าประเด็นสนทนากลุม่เกบ็ข้อมลูการสนทนากลุม่ครูวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนรัตนราษฎรบ์ ารุง จังหวัดราชบุรี 
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   ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องของแนวคิดของร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

  3.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุม 
และตรงประเด็นเนื้อหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
   3.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

3.5 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประเมินความสอดคล้องของประเด็นค าถามกับ
รายละเอียดที่ ศึกษา โดยน าประเด็นค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิด 
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน   
ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน  ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา  1 คน เพื่อน าไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเดี่ยว
กับประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมของนักเรยีน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พบว่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ระหว่างแบบสอบถามในประเด็นการประเมินทุกรายการประเมินมีค่าความเฉลี่ยความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1.00 ยกเว้นประเด็นการประเมินที่  4.3.4 เท่ากับ 0.80 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้(รายละเอียด ภาคผนวก 
ข ตารางที่ 30  หน้า 227-228)   

   3.6 ปรับปรุง/แก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
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ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามค าแนะน า 
ของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้  

  3.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านไปเก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

สรุปข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6 ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องโดยการ 
สนทนากลุ่มกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้องเรียน 3/1 -3/8  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
จ.ราชบุรี จ านวน 12 คน ด าเนินการสนทนากลุ่มครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัด
ราชบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ านวน 7 คน และสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่แนวคิดของร่างรูปแบบให้ครอบคลุมและตรงตามเนือ้หา 

 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรปูแบบเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรบัปรุงแก้ไข 

 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรปูแบบเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบ 
มาปรบัปรุง แก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวคิดของร่างรูปแบบไปเก็บข้อมลูผูเ้ช่ียวชาญ  
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ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านจากผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน  โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
  2. ประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)  
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์สถานภาพ 
และข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
  จากข้ันตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 10 สรุปวิธีด าเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1  การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์  

    ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ 
การวิเคราะห์/

สถิติที่ใช้ 
1 . ศึกษาแนวคิดแล ะ
ทฤ ษ ฎี แล ะ ง า น วิ จั ย
เ กี่ ย วกั บ ก า ร พัฒ น า
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใ ช้ โ ค ร ง ง า นร่ วม กั บ
เทคนิคการสืบเสาะหา
ความ รู้  ตามแนว คิด
ห้องเรียนกลับด้าน 
 

ศึกษาและ
วิเคราะห ์

หนังสือ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

- วิเคราะหเ์นื้อหา
(Content 
analysis) 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีด าเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1  การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์  
    ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์/
สถิติที่ใช้ 

2.วิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ั น พื้ น ฐ า น ปี
พุ ท ธ ศั ก ร าช  2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ ารุง วิชาวิทยาศาสตร์ 
6 ว 23102 

ศึกษาและ
วิเคราะห ์

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย าศาส ตร์ แล ะ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฏร์
บ ารุง  
วิชาวิทยาศาสตร์ 6  
ว 23102 

- วิเคราะหเ์นื้อหา
(Content 
analysis) 

3.ศึกษาความต้องการ
และความคิดเห็นการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
สร้ างนวัตกรรมของ
นักเรียน 

สนทนากลุ่ม นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยม ศึกษาปีที่  3 
ห้องเรียน3/1 -3/8 
โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ า รุ ง  อ .บ้ าน โป่ ง  
จ.ราชบุรี จ านวน 12 
คน 

ประเด็น
สนทนากลุ่ม 
 
 

1.วิเคราะห์
เนื้อหา(Content 
analysis)  
2.ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) 
 

4.ศึกษาความคิดเห็น
ของครูวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่ อ แนว คิดขอ ง ร่ า ง
รูปแบบการจั ดการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้  ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

สนทนากลุ่ม ค รู ผู้ ส อ น วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ า รุ ง  อ .บ้ าน โป่ ง  
ร า ช บุ รี  จ า น ว น  
7 คน 

ประเด็น
สนทนากลุ่ม 
 

1.วิเคราะห์
เนื้อหา(Content 
analysis) 
2.ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีด าเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 1  การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์  
     ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์/
สถิติที่ใช้ 

5.ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ที่ มี ต่ อ
แนวคิดของร่างรูปแบบ
กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ โดยใ ช้
โ ค ร ง ง า น ร่ ว ม กั บ
เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้  ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

สอบถาม ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบั
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 6 คน 

แบบสอบถาม 
 

1.วิเคราะห์
เนื้อหา(Content 
analysis) 
2.ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) 
3.ค่าสถิติที่ใช้เป็น
ร้อยละ(%) 
4.ส่วนเบี่ยงเบณ
มาตรฐาน(S.D.) 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development : D1) 
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนา หาคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านโดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักเรียนที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และ
ประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนน าไปทดลองใช้จริง (Implement) กับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์  แหล่งข้อมูล  วิธีด าเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ในข้ันตอน
ที่ 2 ดังนี้  

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลเอกสาร  ประกอบด้วย 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  

หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 

การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
3. หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  

ได้แก่ ใบงาน แบบทดสอบ และภาระงาน(การน าเสนองาน) 
 4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบ แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 

แหล่งข้อมูลบุคคล 
1. ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน ด้าน

หลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน และด้านเทคโนโลยี 
1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  48 คน  

วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร ความต้องการ

และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ 
และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จากข้ันตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
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ในการสร้างนวัตกรรมและและจิตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ ใบงาน แบบทดสอบ และภาระงาน(การน าเสนองาน) และเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
การใช้รูปแบบ 
 3. หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 

หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 

การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
3. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และ

อวกาศก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

5. แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
6. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
7. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้

โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

วิธีด าเนินการ 
1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนา
ดังนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 เพื่อน ามา
พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

1.2 ออกแบบและพัฒนาร่ างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิ ทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านจากข้อมูล 
ในข้ันตอนที่ 1 

1.3 พัฒนาคู่มือการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งประกอบด้วย ค าน า  แนวทาง
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ในการน ารูปแบบไปใช้ ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นมาและ
ความส าคัญ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ (หลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ)  ตัวอย่างหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้  และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 

1.4 ออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102
โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด เพื่อน าไปจัดการเรียนการเรียนรู้แล้วน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ การสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาสาระเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรูข้องรปูแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 3 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 คาบ จ านวน 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยออกแบบหน่วย 
และแผนการจัดการเรียนรู้  ก าหนดองค์ประกอบของหน่วย ได้แก่  1)มาตรฐานและตัวช้ีวัด    
2)สาระส าคัญ 3)สาระการเรียนรู้ ในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ จิตวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะ
ส าคัญ 4)ช้ินงาน/ภาระงาน 5)กิจกรรมการเรียนรู้ 6)การวัดและประเมินผล 7)สื่อการเรียนรู้ 8)แหล่ง
เรียนรู้ และ9)บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะ 

1.5 น าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และคู่มือที่สร้างข้ึน น าเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการแก้ไข 

1.6 น าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และคู่มือที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน  
2 คน ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน  
และด้านเทคโนโลยี 1 คน ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน แบบRatting Scale จ านวน  
5 Seale  ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย( ̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้(มาเรียม  นิลพันธ์ุ, 2555 : 179)  

  คะแนน 5 คือ  ความเหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน 4 คือ  มีความเหมาะสมมาก 
  คะแนน 3 คือ  มีความเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 2 คือ  มีความเหมาะสมน้อย 
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  คะแนน 1 คือ  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และคู่มือนั้น  
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
และน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง   
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

เมื่อพิจารณาค่าความเหมาะสมที่มีค่าเฉลี่ย( ̅) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และคู่มือมี คุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของร่างรูปแบบ และคู่มือในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก 
และมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมพบว่าร่างรูปแบบมีความเหมาะสม
ในระดับมาก( ̅=4.45, S.D.=0.59) (รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 32 หน้า 230-232) และคู่มือ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด ( ̅=4.56, S.D.=0.50) ซึ่งแสดงว่าร่างรูปแบบ และคู่มือ
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
(รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 33 หน้า 232)   

1.7 ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและคู่มือ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
และคู่มือ 
ตารางที่ 11  ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรงุแก้ไขร่างและคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

ล าดับ สิ่งที่ควรปรบัปรุง/แก้ไข  ผลการปรับปรงุ/แก้ไข 
1 ปรับช่ือโมเดลเพื่อสะดวกในการเรียกช่ือ

โมเดลMAPDRE Model โดยมีความหมาย
ตรงกับข้ันตอน 

ช่ือโมเดล SCIENCE Model 
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ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่างและคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้    
     วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน   
     กลับด้าน(ต่อ) 

ล าดับ สิ่งที่ควรปรบัปรุง/แก้ไข  ผลการปรับปรงุ/แก้ไข 
2 ในหัวข้อเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
ข้อที่ 1 ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความ
พร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลย ี
ข้อที่ 3 สื่อในการจัดการเรียนรู้ต้องพร้อม
และทันสมัยเข้าถึงเทคโนโลยีได ้
มีความหมายคล้ายคลึงกันให้ใช้เพียง 1 ข้อ 

ข้อที่ 1 ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความ
พร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลย ี
 
 
 

3 ควรมีการเช่ือมโยงขององค์ประกอบโมเดล  
โดยใช้ลูกศรหรือสัญลักษณ์ ดังแผนภาพ 
ที่ 15 หน้าที่ 153 
 

แผนภาพที่ 13 หน้าที่ 131 
 

1.8 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและคู่มือ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปด าเนินการหาประสิทธิภาพ 
แบบภาคสนาม(Field Tryout) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2(80/80) กับเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/8 โรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 คน ซึ่งมีลักษณะไม่
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนและท า การ
ประเมินโดยใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
มีการค านวณค่าทางสถิติดังนี้(ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ 2540: 101-102) 

กระบวนการ 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้คิดเป็น 
ร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

สูตรที่ 1    
(
∑ 

 
)

 
     

  E1  หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในรูปแบบ 
  ∑X หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบ 
  A   หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  N   หมายถึง    จ านวนผู้เรียน 
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ประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวนักเรียน  
คิดเป็นร้อยละที่นักเรียนท าได้จาการสอบหลังเรียน  

     
(
∑ 

 
)

 
     

E2  หมายถึง   ประสิทธิภาพของรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 
  ∑F หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
  B   หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N   หมายถึง    จ านวนผู้เรียน 

การค านวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยใช้สูตรดังกล่าว หาได้จากการน าคะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และคะแนนสอบหลังเรียนค านวณด้วยการ 
หาค่า E1/E2 เท่ากับ 80.00/80.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดคือ 80/80(รายละเอียด ภาคผนวก ค 
ตารางที่ 42 หน้า 247-248)   

ค่าประสิทธิภาพที่ค านวณได้แล้วน ามาเทียบเกณฑ์ดังต่อไปนี้(ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ 
2540: 101-102)    

สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกิน 2.5  %    
เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ค่าไม่เกิน 2.5 %    
ต่ ากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

2.5 % ถือว่ายังมีประสิทธิภาพรับได้  
น าผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

และความถูกต้อง ก่อนน าไปทดลองใช้จริง ดังรายละเอียดดังแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และคู่มือ  

2. หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้    
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรโรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง โดยให้ครอบคลุมสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1 ว 7.2 และมาตรฐาน  
ว 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ จ านวน 5 แผน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ 1 คาบที่ 1-2 เรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 คาบที่ 3 
เรื่อง ปรากฏการที่ เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 คาบที่ 4-5  
เรื่องปรากฏการที่เกิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 คาบที่ 6 
เรื่องดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่5 คาบที่ 7-8 เรื่องพัฒนาการของแบบจ าลอง
ระบบสุริยะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงดาวบนท้องฟ้า จ านวน 2 แผน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  

จัดท ารปูแบบและคู่มอืทีส่มบรูณ์ เพื่อน ามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

ร่างรปูแบบและคู่มือโดยน าข้อมลูที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มาใช้ในการพัฒนารูปแบบ 

 พัฒนาร่างรูปแบบและคู่มือทีส่ร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสมเชิงทฤษฎีแล้วน าไปปรับปรงุแก้ไข 

น าร่างรปูแบบและคู่มอืเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปแบบแล้วน าไปปรบัปรงุแก้ไข 

น ารูปแบบและคู่มือหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2(80/80) โดยทดลองใช้(Field Try out)  
กับนักเรียนทีม่ีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุม่ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้

ของรูปแบบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับรปูแบบการจัดการเรียนรู ้
ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
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คาบที่ 9  เรื่องกลุ่มดาว แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 คาบที่ 10-11 เรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบน
ท้องฟ้า หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศจ านวน 3 แผน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คาบที่ 12   
เรื่องดาวเทียม และยานอวกาศ   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 คาบที่ 13-14 เรื่องกล้องโทรทรรศน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  คาบที่ 15 เรื่องการใช้ชีวิตในอวกาศ 

2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุงแก้ไข    

2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5คน 
ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน  ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน  ด้านวัดและประเมินผลการศึกษา  
1 คน และเทคโนโลยี 1 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (  ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนน 
ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาของผู้ เ ช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับแบบประเมินคุณภาพ 
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

2.5 น าข้อมูลที่ รวบรวมจากผู้ เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (  ̅)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
ได้ ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของประเด็นการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
สาระส าคัญ ตัวช้ีวัด เนื้อและสาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 
การเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์
เดยีวกับการตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหา ของแบบประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียน  
กลับด้าน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากผู้เช่ียวชาญพบว่า ค่าความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญพบว่า  
ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้กับรายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นค าถามกับ
รายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ ( ̅=3.80, S.D.=0.45) ถึง ( ̅=5.00, S.D.=0.00) ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได(้รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 34 หน้า 233-334)   

2.6 น าแผนการจัดการ เ รียนรู้  ไปปรับปรุ ง แก้ ไขตามค า แนะน า 
ของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้  
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ข้อเสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ล าดับที่ 1 สิ่งที่ควรปรับปรุง/แก้ไข “ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1
ประกอบด้วยมาตรฐานและตัวช้ีวัดในสาระที่ 8 (ว 8.1 ม.1-3/1-8)มากเกินจากที่ก าหนดจัดการเรียนรู้ 
2 คาบ” 

ผลการปรับปรุง/แก้ไข  “ปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดในสาระที่  8  
จากเดิม 8 ตัวช้ีวัดเหลือ 5 ตัวช้ีวัด(ว 8.1 ม.1-3/1-5,7-8) แล้วน าตัวช้ีวัด(ว 8.1 ม.1-3/6) ประเมิน 
ในการน าเสนอนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ล าดับที่  2 สิ่งที่ควรปรับปรุง/แก้ไข “การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยกี่แผน อะไรบ้าง”  
ตารางที่ 12  ผลการปรับปรุง/แกไ้ข การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู ้แผนการจัดการเรียนรู ้ตัวช้ีวัดและ

จ านวนคาบ 
หน่วยการ

เรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด 

จ านวน
คาบ 

ก่อนใช้รูปแบบ สอบก่อนเรียน(แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 

ว 7.1 ม.3/1-3, 
ว7.2 ม.3/1 

 

ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสรุิยะ 

1.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  ว 7.1 ม.3/1 2 
2.ปรากฏการทีเ่กิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ว 7.1 ม.3/1 1 
3.ปรากฏการทีเ่กิดข้ึนในระบบโลกดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์ 

ว 7.1 ม.3/1 2 

4.พัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ ว 7.1 ม.3/2 1 
5. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ว 7.1 ม.3/2 2 
สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองปฏิสัมพันธ์ใน

ระบบสุริยะ)และประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 
(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์) 

ว 7.1 ม.3/1-2  

ดวงดาวบน
ท้องฟ้า 

6.กลุ่มดาว ว 7.1 ม.3/3 1 
7.การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า ว 7.1 ม.3/3 2 

 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองดวงดาวบน
ท้องฟ้า)  และประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์) 

ว 7.1 ม.3/3 
 

เทคโนโลย ี
อวกาศ 

8.ดาวเทียม และยานอวกาศ ว7.2 ม.3/1 1 
9.กล้องโทรทรรศน ์ ว7.2 ม.3/1 2 
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ตารางที่  12 ผลการปรับปรุง/แก้ไข การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และจ านวนคาบ(ต่อ) 

หน่วยการ
เรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด 
จ านวน
คาบ 

 10.การใช้ชีวิตในอวกาศ ว7.2 ม.3/1 1 
 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วย เร่ืองเทคโนโลยี

อวกาศ)  และประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์) 

ว7.2 ม.3/1  

หลงัใช้รูปแบบ 
สอบหลงัเรียน 

(แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 

ว 7.1ม.3/1-3, 
ว7.2 ม.3/1 

 

รวม 15 

2.7 สรุปผลและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  จากข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 8 
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แผนภาพที่ 8 ข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิทธิผล 
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่  1)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 2)แบบประเมินความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 3)แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ และ4)แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 

เพื่อเปรียบเทียบตัผลสัทฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
ของนักเรียนจากการทดสอบก่อน(Pretest) และหลัง(Posttest)การใช้รูปแบบ โดยใช้แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ จากการวัดพฤติกรรมด้าน

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6  ว23102  
โดยให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ  

มาตรฐาน ว 7.1 ม.3/1-3,ว 7.2 ม.3/1 และมาตรฐาน ว 8.1  
 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรบัปรุงแก้ไข 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้ 

 สรุปผลและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบบัสมบรูณ์  
เพื่อน าไปใช้จริงกบักลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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ความรู้ความสามารถทางสติปัญญา 6 ด้าน ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ 
ประเมินค่าและสร้างสรรค์ ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  โดยผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศได้ครอบคลุม  
ทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้และกระบวนการเปน็แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ตอบถูกได้ 1 และ
ตอบผิดได้ 0) จ านวน 21 ข้อ และอัตนัย 3 ข้อ(มีเกณฑ์ในการประเมิน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัด
และประเมินผล ว 7.1 ม.3/1-3 , ว 7.2 ม.3/1 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาจากข้อมูลวิธีการสร้างแบบทดสอบ หลักการให้คะแนน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  หลักสูตรสถานศึกษา 
วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 จากเอกสารหนังสือและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ ขอบเขตเนื้อหา  
เพื่อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัดผลนักเรียน เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศได้ครอบคลุม 
ทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้และกระบวนการเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ตอบถูกได้ 1  
และตอบผิดได้ 0)จ านวน 21 ข้อ และอัตนัย 3 ข้อ(มีเกณฑ์ในการประเมิน) โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการวัดและประเมินผล ว 7.1 ม.3/1-3 , ว 7.2 ม.3/1 ดังตารางรายละเอียดในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์   
 จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้และใช้ในการวิจัย 

มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัด 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้

จ านวนข้อจ าแนกตามระดับพฤติกรรม
การเรียนรู(้ข้อ) 

รว
ม 

ใช้
ใน

กา
รวิ

จัย
 

จ า
 

เข้
าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้

 

วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค์

 

ว7.1ม3/17สืบค้นและ
อ ธิบ ายความสั มพั น ธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก 
ด ว ง จั น ท ร์ แ ล ะ ด า ว
เคราะห์อื่น ๆ และผลที่
เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก    

ปฏิสัมพันธ์
ในระบบ
สุริยะ 

2 2 4 4 2 2 16 8 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
    จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้และใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัด 

แผนการ
จัดการเรียนรู ้

จ านวนข้อจ าแนกตามระดับพฤติกรรม
การเรียนรู(้ข้อ) 

รว
ม 

ใช้
ใน

กา
รวิ

จัย
 

จ า
 

เข้
าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต
์ใ

ช้ วิเค
รา

ะห
 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค์

 

ว7.1ม3/18 สืบค้นและ
อธิบายองค์ประกอบของ
เอกภพ กาแล็กซี และ
ระบบสุริยะ   

 2 2 2 2 4 2 14 5 

ว 7 . 1  ม 3 / 1 9 ร ะ บุ
ต าแหน่งของกลุ่ มดาว 
แล ะ น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

ดวงดาว 
บนท้องฟ้า 

2 2 - 4 4 2 14 7 

ว7.2 ม3/20สืบค้นและ
อภิปรายความ ก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอวกาศที่
ใ ช้ส ารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ 
ทรั พ ยาก รธร รมชาติ 
การ เกษตร  และการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยี
อวกาศ 

2 2 4 4 2 2 16 4 

รวม 8 8 10 14 12 8 60 24 

  3. น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และน ามาปรับปรุงแก้ไข  
  4. น าแบบทดสอบเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน  
ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน ด้านการวัดและประเมินผล 1 คน  ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของแบบทดสอบแล้ววิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง( Index of Item Objective Congruence:IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีดัชนี 
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ดัชนี 
ความสอดคล้อง(IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 ผ่านการพิจารณาค่าความสอดคล้องจ านวน 60 ข้อ  
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ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องยอมรับได้(รายละเอียด ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 35 หน้า 235-236) 
  5. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วทดลองใช้(Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน 
  6. น าผลการทดลองใช้(Try out) มาวิเคราะห์รายข้อ(Item Analysis) แบบปรนัย 
เพื่อหาคุณภาพ ตรวจสอบความยากง่าย(Difficulty) อ านาจจ าแนก(Discrimination) และความ
เช่ือมั่น(Reliability) 

6.1 ตรวจสอบความยากง่าย(Difficulty) คือ คุณสมบัติของเครื่องมือ
ประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู้(Knowledge) ที่ระบุว่าข้อสอบนั้นยากง่ายเพียงใด ใช้สัญลักษณ์ p 
โดยใช้สูตรดังนี้  

     
 

 
 

  P  แทน ความยากง่ายของแบบทดสอบ 
  R  แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นถูก 
  N  แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้น 
  เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 ถ้าความยากง่าย 0.20 ถือว่าข้อสอบ
นั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย 0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป(มาเรียม นิลพันธ์ุ
,2555:188) 
   6.2 ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) คือคุณสมบัติของ
เครื่องมือที่จ าแนกเด็กเก่ง และเด็กอ่อนได้ มีสูตรดังนี้ 

     
     

 

 

 

  r แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
     แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
     แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
  N แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
  เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป ส าหรับการ
แปลค่าอ านาจจ าแนก แปลผลดังนี้(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 186) 
  0.40-1.00 คือ จ าแนกได้ดี ซึ่งมีค่าระหว่าง 1 ถึง +1 เป็นข้อสอบที่ดี 
  0.30-0.39 คือ จ าแนกได้ เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุง 
  0.20-0.29 คือ จ าแนกได้พอใช้ แต่ต้องปรับปรุง 
  -1.00-0.19 คือ ไม่สามารถจ าแนกได้ ต้องปรับปรุง หรือต้องตัดทิ้ง 

   6.3 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น(Reliability) คือคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่ให้ผลการวัดคงที่ คงเส้นคงวาสม่ าเสมอ ผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ ปรนัยจ านวน 21 ข้อ  
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น ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 20(Kuder Richardson 20 ) ของคูเดอร์- 
ริชาร์ดสัน(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 182) มีสูตรดังนี้ 

    
 

   
{  

∑  

  
} 

rtt แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
n แทน  จ านวนข้อค าถาม 
S2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
p  แทน  สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
q  แทน  สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ 

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach ของข้อสอบอัตนัย 3 
ข้อ(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 183) 

      
 

   
*  

∑  
 

  
 + 

   แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
  แทน จ านวนข้อความ 
  
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 

  
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  จากการน าผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศจ านวน 60 ข้อ ประกอบด้วยปรนัย 52 ข้อและอัตนัย 8 ข้อ โดยน าข้อสอบ
อัตนัย 52 ข้อไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) เป็นรายข้อ ทุกข้อที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43-0.78 ผลการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกพบว่า ข้อที่ 1-7,9-24 และ 
26-60 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.85 แต่ข้อที่ 8 และ25 มีค่าอ านาจจ าแนก 0.05-0.10 
แสดงว่า มีข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 58 ข้อ(รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 36  
หน้า 237) แล้วเลือกแบบทดสอบมาใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ปรนัย 21 ข้อ และอัตนัย 3 ข้อ แล้ว
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย 21 ข้อ โดยใช้สูตร KR 20(Kuder Richardson 20 )ของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน มีค่าเท่ากับ 0.71(รายละเอียด ภาคผนวก ข หน้า 239)และแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ
วิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั่นจากสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.67 (รายละเอียด  ภาคผนวก ข หน้า 239) ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
  7. น าแบบทดสอบที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มตัวอย่าง  
  สามารถสรุปเป็นข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ดังรายละเอียด 
ในภาพที่ 9 
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.  

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 9 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2) แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1. ศึกษาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นน ามาเป็นแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

2. สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการประเมินมีลักษณะการให้คะแนนแบบรูบริคส์(Rubrics 
Score) 3 ระดับ เกณฑ์การประเมิน คือ 1 ต่ า 2 กลาง และ3 สูง โดยประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โดยผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ศึกษาจากข้อมลูวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
หลักการให้คะแนนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา วิชาวิทยาศาสตร ์6 ว 23102  
จากเอกสารหนงัสอืและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งครอบคลมุตัวช้ีวัดและสาระส าคัญ 

น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรบัปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) และปรับปรงุ 

ทดลองใช้(Field Tryout)กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่ายอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่น 

น าแบบทดสอบที่มีความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รปูแบบการ
จัดการเรียนรู้กบักลุม่ตัวอย่าง 
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โดยผู้ประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอน โดยแบ่งรายการประเมินเป็น 4 ด้าน(รายละเอียด ภาคผนวก จ 
หน้า 302) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการประเมิน
นักเรียนแล้วน ามาแปลความหมายโดยการประเมินคะแนนเฉลี่ยรายด้านของความสามารถ  
ในการสร้างนวัตกรรม โดยค านวนจากความกว้างของอัตราภาคช้ันของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.67 ซึ่งได้
ค่ามาจากการค านวณโดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 9)  

    ความกว้างของอัตราภาคช้ัน = 
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
   

   โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินผลที่ก าหนดไว้ 
ตารางที่ 14 เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์การประเมินในการสร้างนวัตกรรมเฉลี่ยรายด้าน 

ช่วงคะแนน แปลความหมาย 
 1.00-167 ต่ า 
 1.68-2.32 กลาง 
2.33-3.00  สูง 

3. น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน ามาแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ  
5 คน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน  ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน  ด้านวัดและประเมินผล
การศึกษา  1 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
ของ Likert (Likert Five Rating Scales) และตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย และเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมเช่นเดียวกับประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งผลการตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าประเด็นการประเมินที่ 1,4.2และ4.3มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ประเด็นการประเมินที่ 2,3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,5และ6 มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่  ̅=3.80, S.D.= 0.84 ถึง  ̅=4.60, S.D.=0.89 ซึ่งแสดงว่า 
แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้( รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 39  
หน้า 240) 

4. ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 15 ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการ 
 จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตาม   
 แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

สิ่งที่ควรปรบัปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรงุ/แก้ไข 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนในแต่ละช่วง
คะแนน 
รายการที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 1 
การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจได้เองแต่ไม่
ชัดเจน โดยเกิดจากความสนใจของผู้ เรียนไม่
สอดคล้องกับความสัมพันธ์กับนวัตกรรมไม่ถูกต้อง 
รายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมิน 1 
ก าหนดวัตถุประสงค์ไม่เป็นข้ันตอนไม่ชัดเจน และ
ไม่เหมาะสม ไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับ
นวัตกรรม 
รายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมิน 2 
ก าหนดวัตถุประสงค์เป็นข้ันตอนแต่บางส่วนไม่
ชัด เ จน และไม่ เหมาะสม ไม่ ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับนวัตกรรมบางส่วน 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 1 
มีการออกแบบแต่ไม่ก าหนดเป็นข้ันตอนการสร้าง
นวัตกรรมและการออกแบบไม่ชัดเจน 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 2 
มีการออกแบบก าหนดข้ันตอนการสร้างนวัตกรรม
ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 3 
มีการออกแบบก าหนดข้ันตอนการสร้างนวัตกรรม
ถูกต้องและชัดเจน 
รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 1 
เขียนรายงานไม่ครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียนเป็น
ข้ันตอน ข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ 
รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 2 
เขียนรายงานครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียนเป็น
ข้ันตอน ข้อมูลชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 
รายการที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 1 
การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ ได้เองและ
ชัดเจน โดยเกิดจากความ สนใจของผู้เรียน แต่
ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของนวัตกรรม 
 รายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมิน 1 
ก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม ไม่
ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับนวัตกรรม 
 
รายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมิน 2 
ก าหนดวัตถุประสงค์เป็นข้ันตอนไม่ชัดเจน ไม่
เหมาะสม ไม่ ครบ ถ้วนแต่ สอดคล้ อ งกั บ
นวัตกรรม 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 1 
มีการออกแบบแต่ไม่ก าหนดเป็นข้ันตอนการ
สร้างนวัตกรรมและการออกแบบไม่ถูกต้อง 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 2 
มีการออกแบบก าหนดข้ันตอนการสร้ า ง
นวัตกรรมถูกต้องระหว่าง 20-80% 
รายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมิน 3 
มีการออกแบบก าหนดข้ันตอนการสร้ า ง
นวัตกรรมถูกต้องมากกว่า80% 
รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 1 
เขียนรายงานไม่ครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียน
เป็นข้ันตอน ข้อมูลถูกต้องน้อยกว่า 20% 
รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 2 
เขียนรายงานไม่ครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียน
เป็นข้ันตอน ข้อมูลถูกต้องระหว่าง 20-80% 
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ตารางที่ 15 ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการ 
    จัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(ต่อ) 
สิ่งที่ควรปรบัปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรงุ/แก้ไข 

รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 3 
เขียนรายงานครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียนเป็น
ข้ันตอน ข้อมูลถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 1 
จัดแสดงผลงานไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
การน าเสนอด้วยจัดป้ายนิเทศเท่านั้น 
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 2 
จัดแสดงผลงานอย่างชัดเจน แต่ ข้อมูลไม่
ครบถ้วนการจัดป้ายนิเทศ การน าเสนอด้วยของ
จริ งหรือแบบจ าลอง การสา ธิต  การน า
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน 
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 3 
จัดแสดงผลงานอย่างชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน
การจัดป้ายนิเทศ การน าเสนอด้วยของจริงหรือ
แบบจ าลอง การสาธิต การน านวัตกรรมมาใช้
ในการจัดแสดงผลงาน 
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 1 
ชัดเจน แต่ไม่รัดกุม ไม่คล่องแคล่ว ภาษาที่ใช้ยัง
ไม่เหมาะสม เข้าใจยาก  
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 2 
ชัดเจน รัดกุม คล่องแคล่ว ถูกต้อง  ภาษาที่ใช้
ยังไม่เหมาะสม เข้าใจยาก 
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 3 
ชัดเจน รัดกุม คล่องแคล่ว ถูกต้อง  ใช้ภาษ
เหมาะสม เข้าใจง่าย 

รายการที่ 3.1 เกณฑ์การประเมิน 3 
เขียนรายงานครบทุกหัวข้อที่ก าหนด เขียนเป็น
ข้ั น ต อ น  ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง ม า ก ก ว่ า  8 0 % 
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 1 
จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น ข้ อ มู ล น้ อ ย ก ว่ า 2 0 % 
การน าเสนอด้วยปากเปล่าเท่านั้น 
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 2 
จัดแสดงผลงานข้อมูลระหว่าง 20-80% 
การน าเสนอด้วยปากเปล่า ร่วมกับการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน 
 
รายการที่ 3.2 เกณฑ์การประเมิน 3 
จัดแสดงผลงานข้อมูลมากกว่า 80% การ
น าเสนอด้วยปากเปล่า ร่วมกับแบบจ าลอง การ
สาธิต การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดแสดงผล
งาน 
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 1 
ให้ข้อมูลและใช้ภาษาที่ถูกต้องน้อยกว่า 20 % 
 
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 2 
ให้ ข้อมู ลและ ใ ช้ภาษาที่ ถู กต้ อ ง ระห ว่า ง 
20-80 % 
รายการที่ 3.3 เกณฑ์การประเมิน 3 
ให้ข้อมูลและใช้ภาษาที่ถูกต้องมากกว่า80% 

5.น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่ผ่านการแก้ไขเป็นเครื่องมือ
ในงานวิจัย 

สามารถสรุปข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ดังแผนภาพที่ 10 ดังนี ้
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แผนภาพที่ 10 ข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถการสร้างนวัตกรรม 

3) แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  

ศึกษาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในขณะใช้และประเมินหลัง 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1  แบบบันทึก
พฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบพรรณนาความ (Journal Writing)  
โดยให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะนิสัยของตนเองลงในตารางบันทึกพฤติกรรม  
จิตวิทยาศาสตร์ในระหว่างการใช้รูปแบบ  ส่วนที่ 2  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยน ารายการ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงให้มีลักษณะเป็นแบบ
มาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) และมีข้อความไปในทางบวก จ านวน 30 ข้อ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั 
การประเมินนวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร ์

สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความตรงตามเนือ้หาและความตรงตามโครงสร้าง  

ปรับปรงุและแก้ไขน าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

ปรับปรงุและแก้ไขน าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าแบบประเมินความสามารถในการสร้านวัตกรรมเสนออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน ามาแก้ไขปรับปรงุ 

น าแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัย 
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ใช้วัดหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 2555) 
ประด้วยคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะ  

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1  แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดย
นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบพรรณนาความ (Journal Writing) โดยให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็น 
ที่มีต่อลักษณะนิสัยของตนเองลงในตารางบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ในระหว่างการใช้รูปแบบ 
 มข้ัีนตอนในการพัฒนา ดังนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้ันตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นคุณลักษณะ  
จิตวิทยาศาสตร์และด าเนินการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน  ประกอบด้วย  
2 ส่วน(รายละเอียด ภาคผนวก จ หน้า 305) 

2. น าข้อค าถาม เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาในคุณลักษณะลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 10 ลักษณะ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

3. น าข้อเสนอแนะที่ ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อแบบสอบถามประเมิน 
จิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน มาปรับปรุงแก้ไข 

4. น าเสนอแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน ด้านวัดและประเมินผล 1 คน โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนการประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert 
Five Rating Scales) และตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย( ̅) และค่าส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน(S.D.) มีเกณฑ์ในการให้คะแนน เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย และ
เกณฑ์การเหมาะสมเช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์จากผู้เช่ียวชาญ พบว่าประเด็น
การประเมินที่ 1-2,5-7,9-11,13-14,1-18,20-25,27,29-31 และ33 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X =4.20 ,S.D.=0.45 ถึง  X =5.00 ,S.D.=0.00  ประเด็นการ
ประเมินที่ 3-4,8,12,15-16,19,26,28 และ32 มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ X =4.20,S.D.=0.45 ถึง X =4.80,S.D.=0.45 ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
(รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่ 40 หน้า 241-244) 

5. ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 16 ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
สิ่งที่ควรปรบัปรุง/แก้ไข ผลการปรับปรงุ/แก้ไข 

ควรให้ประเด็นค าถามไปในทางเดียวกันเพื่อ
ไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสน 
ด้านความมีเหตุมีผล 
“เมื่อเพื่อนที่มผีลการเรียนดีทักท้วงว่า การ
ทดลองของนักเรียนผิดพลาด นักเรียนจะเช่ือ
โดยทันที” 
ด้านความซื่อสัตย์ 
“เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะลอก
ผลการทดลองของเพื่อนสง่ครู” 
“เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงานออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มาส่ง นักเรียนจะ
ประดิษฐ์ตามแบบทีป่รากฏอยู่ในหนังสือ”ด้าน 
ด้านความพยายามมุ่งมั่นอดทน  
“นักเรียนลม้เลิกการทดลองทันที เมื่อผลการ
ทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้เรียนมา” 
“เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นกัเรียนสนใจ
ต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรียนก็
เปลี่ยนไปศึกษาชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อย
กว่า” 
ความใจกว้าง 
“เมื่องานที่นักเรียนตัง้ใจและทุ่มเทท าถูกต าหนิ
หรือโต้แยง้ นักเรียนจะหมดก าลังใจ” 
ด้านความรอบคอบ 
“นักเรียนสรุปผลการทดลองทันทเีมื่อเสรจ็สิ้น
การทดลอง” 

 
 

ด้านความมีเหตุมีผล 
“เมื่อเพื่อนที่มผีลการเรียนดีทักท้วงว่า การ
ทดลองของนักเรียนผิดพลาด นักเรียนจะไมเ่ช่ือ
โดยทันที” 
ด้านความซื่อสัตย์ 
“เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะไม่
ลอกผลการทดลองของเพื่อนสง่คร”ู 
“เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงานออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มาส่ง นักเรียนจะไม่
ประดิษฐ์ตามแบบทีป่รากฏอยู่ในหนังสือ”ด้าน 
ด้านความพยายามมุ่งมั่นอดทน  
“นักเรียนไม่ลม้เลิกการทดลองทันที เมือ่ผลการ
ทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้เรียนมา” 
“เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นกัเรียนสนใจ
ต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรียนก็
ไม่เปลี่ยนไปศึกษาชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อย
กว่า” 
ความใจกว้าง 
“เมื่องานที่นักเรียนตัง้ใจและทุ่มเทท าถูกต าหนิ
หรือโต้แยง้ นักเรียนจะไมห่มดก าลังใจ” 
ด้านความรอบคอบ 
“นักเรียนไม่สรุปผลการทดลองทันทเีมื่อเสรจ็
สิ้นการทดลอง” 

6.น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่ผ่านการแก้ไขเป็นเครื่องมือ  
ในงานวิจัย 
  สามารถสรุป ข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  ส่วนที่  1 
ดังแผนภาพที่ 11 ดังนี ้
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แผนภาพที่ 11 ข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน 

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์สว่นที่ 2  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยน ามา
จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ ปรับให้มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 
5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) และปรับข้อความให้ไปทางบวกเหมือนกันแล้วใช้ประเมินหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน โดยน าแบบประเมินคุณลักษณะ 
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรายการพฤติกรรม
การแสดงออกในการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน และเปลี่ยนจากระดับ
พฤติกรรมการแสดงออกจากเดิม 4 ระดับเป็น 5 ระดับและปรับข้อความให้ไปในทางบวกทุกข้อ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 2555) (รายละเอียด ภาคผนวก จ หน้า 307) 

การแปลผลคะแนน 
  ให้รวมคะแนนค าตอบในรายการข้อความที่ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของ
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ด้านเดียวกันในแบบประเมิน จากนั้นน าผลคะแนนรวมที่ได้จากการวัด
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์แต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ย แล้วน าไปแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์  
การพิจารณา ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาก าหนดจากคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินจิตวิทยาศาสตร์  
เพื่อด าเนินการสร้างข้อค าถามเพื่อใช้ในการประเมินนกัเรียน 

สร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนให้คลอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง  

ปรับปรงุและแก้ไขน าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนตามขอ้เสนอแนะ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียน เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและปรบัปรุงแก้ไข 

น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียน ใช้เป็นเครือ่งมือในงานวิจัย 
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การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับร่างแบบประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคนิคสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านช้ัน
เรียน ใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

4) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

1. ศึกษาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ และแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
    2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้าน มี 3 ตอน (รายละเอียด ภาคผนวก จ หน้า 311) 
  3. เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน าไปปรับปรุง
แก้ไข 

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน  ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน   
และด้านวัดและประเมินผลการศึกษา  1 คน   เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการประเมินพิจารณา
จากค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญและ
การแปลความหมายเช่นเดียวกับแบบประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

5. น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ เหมาะตามความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ  
ได้ ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของประเด็นการประเมินในแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
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การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการตรวจสอบความ
เหมาะสมเชิงเนื้อหา ของแบบประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าทุกประเด็น 
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ ̅=4.60, S.D.= 0.55 ถึง  
 ̅=4.80,S.D.=0.45 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบที่ผู้ วิจัยพัฒนาข้ึนมี
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้( รายละเอียด 
ภาคผนวก ข ตารางที่ 41 หน้า 245) 

6. น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปปรับปรุงแก้ไข
ตามค า แนะน าของ ผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้  
  7.จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อน าไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 12 
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แผนภาพที่ 12 ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

 จากข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสามารถสรุปในตารางที่ 17 

 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัรปูแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับปรงุและแก้ไขน าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน ามาแก้ไขปรบัปรุง 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านใช้เป็นเครื่องมอืในงานวิจัย 
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ตารางที่ 17 สรุปวิธีออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้อง เรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน(Design and 
Development : D&D) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์/

สถิติที่ใช้ 
1. เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ข อ ง รู ป แบบก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน 
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมและ
จิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 

1.ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใน
ข้ันตอนที่  1 เ พื่ อ น า ม า
ก า ห น ด ก ร อ บ แ น ว คิ ด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. อ อกแบบแล ะพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ โ ด ย ใ ช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบ เสาะหาความรู้  ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
3.พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ 
4 . ออ กแบ บห น่ ว ยแล ะ
แผ นการ จั ด กา ร เ รี ยน รู้  
ใ น วิ ช า วิทย าศาส ตร์  6  
ว 23102 

1.ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 
2.นักเรียนช้ัน
มัธยม ศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน 
38 คน 

1.รู ปแบบการ
จั ดการ เ รี ยนรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิค
ก า ร สื บ เ ส า ะ 
ห า ค ว า ม รู้  
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้อง เรียนกลับ
ด้ า น  ส า ห รั บ
นั ก เ รี ย น ช้ั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
ปีที่ 3 
2.แบบประเมิน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
รู ป แ บ บ ก า ร
จั ดการ เ รี ยนรู้
วิทยาศาสตร์โดย
ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหา
ค ว า ม รู้  ต า ม
แนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน 

1 . ค ว า ม
เที่ ย งตร ง เ ชิ ง
เ นื้ อ ห า 
( Content 
Validity) 
2 . ค่ า ส ถิ ติ
ค่ า เ ฉ ลี่ ย (  ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 
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ตารางที่ 17 สรุปวิธีออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ

เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านช้ันเรียน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน(Design and 
Development:D&D)(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห ์

/สถิติที่ใช้ 
2. เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใ ช้
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิท ธิผล ขอ ง
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน  

1 . ออกแบบแล ะ
ตรวจสอบคุณภาพ
คู่มือการใช้รูปแบบ 
หน่วยและแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดผล
สั ม ฤท ธ์ิท า ง ก า ร
เรียนวิทยาศาสตร์ 
1 . 1 ต ร ว จ ส อ บ
ความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(IOC) 
2 . ต ร ว จ ส อ บ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
เครื่องมือ 
2.1ตรวจสอบความ
ยากง่าย(Difficulty) 
2.2การตรวจสอบ
ค่ า คว า ม เ ช่ื อ มั่ น
(Reliability) 

ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
จ านวน 5 คน 

1 . คู่ มื อ กา ร ใ ช้
รูปแบบ 
2.แบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์
3.แบบประเมิน
ความสามารถใน
ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 
4.แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร ์
5.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

1 . ต ร ว จ ส อ บ
ความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(IOC) 
2.ตรวจสอบความ
ยากง่าย
(Difficulty)  
(p) ค่าอ านาจ
จ าแนก(r) 
3.ตรวจสอบค่า
ความเช่ือมั่น
(Reliability) 
ทดสอบด้วยสูตร
แบบKR-20 
4.สัมประสิทธ์ิ
แอลฟา(Alpha 
Coefficient)  
5.ค่าสถิติค่าเฉลี่ย
( ̅)ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (Field 
Tryout) ของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการ 

โดยการหา
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบ แบบ
ภาคสนาม (Field 
Tryout)  
 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3/8 จ านวน  
48 คน 

1.รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงาน
ร่วม กับเทคนิค
การสบืเสาะหา
ความรู้ ตาม
แนวคิด 

1.ค่าเฉลี่ย( ̅) 
2.ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 
3.ประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบตามที่
ก าหนดE1/E2 
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ตารางที่ 17 สรุปวิธีออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ 
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านช้ันเรียน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน(Design and 
Development:D&D)(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห ์

/สถิติที่ใช้ 
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน 

  

ห้ อ ง เ รี ย น 
กลับด้าน 
2.แบบทดสอบวัด
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
3.แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4.แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ 
5.แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
การใช้รูปแบบ 

 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตร ความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญมีต่อแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและน ามาออกแบบ
และพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ในข้ันตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบ 
ไว้ดังแผนภาพที่ 13 
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แผนภาพที่ 13 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(ฉบับสมบูรณ์) 
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ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยน ารูปแบบ คู่มือ หน่วยและแผนการจัดการ
เรียนรู ที่พัฒนาตามล าดับ ข้ันของการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ไปทดลองใช้ในสภาพจริ ง  
สวนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในระหว่างการใช้รูปแบบ เป็นการศึกษาความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนกับหลังการใช้
รูปแบบความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้รูปแบบ ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ แบบแผนการวิจัย แหล่งข้อมูล วิธีด าเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนที่ 3 ดังนี ้

วัตถุประสงค์  
เพื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 

การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปทดลองใช้  

แบบแผนการวิจัย   
การออกแบบการวิจัยแบบ One- Group Pretest Posttest  Design (Tuckman, 

1999: 159-174 อ้างถึงในมาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 144)  ดังแสดงในตาราง  

ตารางที่ 18  แบบแผนการวิจัย 
ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 

T1 X T2 
T1 แทน การทดสอบก่อนการใช้รูปแบบ 
 X แทน การทดลองใช้รูปแบบ 
T2 แทน การทดสอบหลังการใช้รูปแบบ 

 แหล่งข้อมูล 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6  

ว 23102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน โรงเรียนรัตนราษฏร์บ ารุง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย 
ในการสุ่ม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
1. รูปแบบการจัดการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 

การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วย 

2.1 หน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.2 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน

ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2.3 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค  
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 วิธีการด าเนินการ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน  

รัตนราษฎร์บ ารุง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 2. ผู้วิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3 ห้องเรียน ม. 3/1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี สั งกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน     
  3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ  

 4. ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  โดย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  4.1 ข้ันก่อนใช้รูปแบบ ด าเนินการดังนี้  
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  การเตรียมห้องเรียน   การทดลองผู้วิจัยได้ใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ  123  
ซึ่งมีความสะดวก ในการปฏิบัติการ ทดลอง เครื่องคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลและระบบของ 
เครื่องเสียง  

 การเตรียมสื่อ  
 ผู้วิจัยเตรียมพร้อมในการใช้รูปแบบ โดยเตรียม ระบบการยืมสื่อของห้องสมุด

โรงเรียน สร้างกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน เตรียมจัดหาวีดีโอ และCD 
โดยมีบริการนักเรียนในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน   

 วีดีโอประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
 วีดีโอประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า 
 วีดีโอประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 

 การเตรียมนักเรียน  
 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเปน็ 9 กลุ่มๆละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง 

อ่อน หลังจากนั้นผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
การปฏิบัติกิจกรรม แนะน าสิ่งที่จะได้รับหลังจากได้ปฏิบัติ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ การสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line และแนะน าการชมวีดีทัศน์อินเตอร์เน็ต Youtube CD โดยผู้วิจัย 
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง มีความพยายาม และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยเน้น 
ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง และให้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

4.2 ข้ันใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแต่ละแผน 
การเรียนรู้   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยมีล าดับข้ันตอนดังนี้  

ข้ันน า 
1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 1)ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้

นักเรียนบันทึกสิ่งทีเ่รยีนรู้ในใบงานประกอบการเรยีนรู้ พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสยัจากการดูวีดีโออย่าง
น้อยคนละ 1 ค าถาม (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง) 2)ครูมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการคิดและอธิบายความรู้จากเรื่องที่นักเรียนดูวีดีโอและใบงานประกอบการเรียนรู้   

ข้ันกิจกรรม 
2. พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause) หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากวีดีโอที่บ้านโดย
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานประกอบการเรียนรูท้ี่ก าหนดไว้แล้วนักเรียนน าค าถามที่แต่ละคนต้ัง
ไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการตอบ
ค าถามข้อสงสัยของนักเรียน 
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3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry)นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนว
ทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลังแล้วก าหนดหน้าที่และด าเนินการสืบค้นข้อมูล โดยมี
ออกแบบตารางเพื่อเตรียมบันทึกผลการสืบค้น ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู้ (การสืบค้นข้อมูล 
เช่นจากอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ) 

4. ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine)นกัเรียนน าข้อมูลที่ได้
จากการสบืค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน  

ข้ันสรุป 
5. บันทึกและอธิบาย(Note and Discussion)นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมา

ร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้วบันทึกในแบบบันทึกในใบงาน น าเสนอและ
ร่วมกันอภิปรายระหว่างนักเรียนและครู  

6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration)นักเรียนน าเสนอเผย
แผ่ขยายความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

ในข้ันน ากระตุ้นผู้เรียน(Stimulation)นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและ
นักเรียนจัดหาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube , CD หรือ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เป็นต้น 

5. ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ครูมอบหมาย
ช้ินงานหลักของการเรียนรู้ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยการแบ่งกลุ่มให้นักเรียน 
สร้างนวัตกรรมในหัวข้อเรื่องมหัศจรรย์ของโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยแทรกกิจกรรมและภาระ
งานในการสร้างนวัตกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้ และนักเรียนประเมินจิตวิทยาศาสตร์ใน 10 
คุณลักษณะ โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน (ส่วนที่1) 
ตารางที่ 19 กิจกรรมและภาระงานในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการ
เรียนรู ้

แผนการจัดการ
เรียนรู ้

คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสรุิยะ 

1-5 (8คาบ) 1.การก าหนดปัญหา/ประเด็น
ที่สนใจ และความสัมพันธ์กับ
นวัตกรรม 
2.กระบวนการพฒันา
นวัตกรรม 

-ความอยากรู้อยากเห็น 
-ความซื่อสัตย์ 
-ความรอบคอบ 
-ความรับผิดชอบ 
-ความร่วมมือช่วยเหลอื 
-ความมีเหตุมผีล 
-ความสร้างสรรค์ 
-ความใจกว้าง 
-ความพยายามมุ่งมั่น 
-เจตคติทางวิทยาศาสตร ์

ดวงดาวบน
ท้องฟ้า 

6-7 (3คาบ) 

เทคโนโลยี
อวกาศ 

8-10 (4คาบ) 3.การน าเสนอผลงาน 
4.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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6. หลังจากที่ด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสิ้นสุดแล้วจึงท าการทดสอบ 
หลังเรียน (Post-test) และแบบประเมินวิทยาศาสตร์(ส่วนที่2) 

7. น านวัตกรรมหลังจากการจัดเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มาจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นและนักเรียนได้ช่ืนชมผลงานของตน   

8. ครูผู้สอนประเมินนวัตกรรมที่นักเรียนน าเสนอนวัตกรรม   
จากข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน

ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่สร้างข้ึน ผู้วิจัยสรุปวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังแผนภาพที่ 14 
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แผนภาพที่ 14  สรุปวิธีการด าเนินการ
วิจัย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ศึกษาคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้าน 

ทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกบัเทคนคิการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้าน มกีารจดัการเรียนรู้ดังนี้ 

ขั้นเตรีนมและขั้นน า 
 1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 1)ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในใบงาน

ประกอบการเรียนรู้ พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสัยจากการดูวีดีโออย่างน้อยคนละ 1 ค าถาม (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในชั่วโมงจริง) 2)ครูมี การตั้ง
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดและอธิบายความรู้จากเร่ืองที่นักเรียนดูวีดีโอและใบงานประกอบการเรียนรู้ 

ขั้นกิจกรรม 
  2. พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause) หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากวีดีโอที่บ้านโดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงานประกอบการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้วนักเรียนน าค าถามที่แต่ละคนตั้งไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่ วมกันคิดแนวทางของ
ค าตอบเพ่ือเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัยของนักเรียน 

 3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry)นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนวทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลัง
แล้วก าหนดหน้าที่และด าเนินการสืบค้นข้อมูล โดยมีออกแบบตารางเพ่ือเตรียมบันทึกผลการสืบค้น ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู้ (การสืบค้น
ข้อมูลเช่นจากอินเทอร์เน็ต ใบความรู้ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ) 

 4. ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และ
ตรวจสอบภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน  

ขั้นสรุป 
 5. บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายใน

กลุ่มแล้วบันทึกในแบบบันทึกในใบงาน น าเสนอและร่วมกันอภิปรายระหว่างนักเรียนและครู 
 6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) นักเรียนน าเสนอเผยแผ่ขยายความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไป

เช่ือมโยงกับความรู้เดิม และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 
นวัตกรรมและ 
จิตวิทยาศาสตร์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ปรับปรงุ 
ให้สมบูรณ์ 
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ตารางที่ 20 สรุปข้ันตอนการวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการจัดการ    
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียน   
   กลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การ

วิเคราะห ์
/สถิต ิ

เพื่ อน ารู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดย
ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่ วมกั บ เทคนิค 
การสืบ เสาะหา
ค ว า ม รู้  ต า ม
แนวคิดห้องเรียน
ก ลั บ ด้ า น ไ ป
ทดลองใช้ 

1 . ท า ก า รท ดส อ บ ก่ อ น เ รี ย น  
(Pre-test)  
2 .  ด า เนิ น การทดลอง โดยใ ช้
รูปแบบ โดย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
(นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอท่ี
ครูและนัก เ รียนจัดให้ ในแหล่ ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube , CD 
หรือ DVD เป็นต้น จากท่ีบ้านและ
ครูกระตุ้นด้วยค าถามท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหาท่ีศึกษา) 
ข้ันน า 
1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 
ข้ันกิจกรรม 
2.พิจารณาสาเหตุ 
(Consideration and Cause) 
3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry) 
4. ส ารวจและตรวจสอบ
(Exploration and Examine) 
ข้ันสรุป 
5 .  บั น ทึ ก แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย 
(Note and Discussion) 
6 .  ส รุ ป แ ล ะ ข ย า ย ค ว า ม รู้
(Conclusion and Elaboration) 
(ท ากิจกรรม อภิปรายและสรุป 
ร่วมกันในชั้นเรียน ท าแบบฝึกหัด 
โ ด ยค รู เ ป็ น โ ค้ ช ( Coach) ค อ ย
ช่วยเหลือแนะน านักเรียน) 
3.ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
ค รูมอบหมายภ าระงานส ร้า ง
นวัตกรรม ในหัวข้อ  “มหัศจรรย์
ของโลกดาราศาสตร์และอวกาศ” 
แทรกกิจกรรมและภาระงานในการ
สร้างนวัตกรรมในแต่ละแผนการ
เรียนรู้ 

นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปี
ที่  3โรงเรียน
รั ตน ร า ษฎ ร์
บ ารุง จังหวัด
ราชบุรี จ านวน  
39 คน 

1.รูปแบบการ
จัดการ เรี ยนรู้
วิ ท ย า ศา ส ต ร์
โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหา
ค ว า ม รู้  ต า ม
แ น ว คิ ด
ห้ อ ง เ รี ย น 
ก ลั บ ด้ า น 
2.แบบทดสอบ
วัดผ ลสั ม ฤท ธ์ิ
ทางการ เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ 
3.แบบประเมิน
ความสามารถ
ใ น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 
4.แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ 
5.แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
การใช้รูปแบบ 

- 
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ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผล (Evaluation : E) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน

ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  แหล่งข้อมูล 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่   3 ห้องเรียน ม. 3/1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  

จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 39 คน     

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์ 

และอวกาศ 
 2. แบบประเมินนความสามารถในการสร้างวัตกรรม 
 3. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

วิธีด าเนินการ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์ 

และอวกาศของนักเรียน จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ(Pre-test) ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วมดีังนั้นการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ(Post-test) โดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้   

1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ์แล้วไปทดสอบกับ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน     

    1.2 ตรวจให้คะแนน โดยให้เกณฑ์คะแนนจ านวน 21 ข้อ ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 
คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน และอัตนัย 3 ข้อ(มีเกณฑ์ในการประเมิน) 



140 
 

 

  1.3 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่องโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ของนักเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ก่อนและหลัง 
การใช้รูปแบบ   

  1.4 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ( ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent เพื่อหาค่าความต่างของคะแนน
สอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(The Statistical Package for the Social Sciences) 

 2) ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย( ̅) และส่วนเบี่ยงแบนมตราฐาน(S.D.) 

 3) ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย( ̅) และส่วนเบี่ยงแบนมตราฐาน(S.D.) 

  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 
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ตารางที่ 21 สรุปการพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผล (Evaluation : E) รูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด 
   ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
   ของนักเรียน  

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์ 
/สถิติที่ใช้ 

1.เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
เ รื่ อ ง โ ล ก ด า ร า
ศาสตร์และอวกาศ 
ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน  

ท ด ส อ บ
นักเรียนกลุม่
ตัวอย่างท า
ก่ อ น แ ล ะ
หลังเรียน 
 

 

นัก เรียนโรง เรียน 
รัตนราษฏร์บ ารุ ง 
ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
ปีที่ 3 จ านวน 39 คน 

แ บ บ ท ด ส อ บ 
วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ
ท า ง ก า ร เ รี ย น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เ รื่ อง โลกดารา
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
อวกาศ 
 

1.ค่าเฉลี่ย( ̅)  
2.ส่ วน เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน(S.D.)  
3.t-test  
แบบDependent 

2 . เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
หลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้
โคร งง านร่วมกั บ
เ ท ค นิ ค ก า ร สื บ
เ ส า ะ ห า ค ว า ม รู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน  

ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม 
สามารถใน
การ สร้ า ง
นวัตกรรม 

นัก เรียนโรง เรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุ ง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 39 คน 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 

1.วิเคราะหเ์นื้อหา
(Content 
analysis) 
2.ค่าเฉลี่ย( ̅) 
3. ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน(S.D.) 
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ตารางที่ 21 สรุปการพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผล (Evaluation : E) รูปแบบการจัดการ 
   เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด 
   ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
   ของนักเรียน  

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
การวิเคราะห์/

สถิติที่ใช้ 
3 . เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น 
จิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังการใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น
ร่วมกับเทคนิคการ 
สืบ เสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

ป ร ะ เ มิ น 
จิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนโดย
นัก เ รี ยน เป็นผู้
ประเมิน 
 

นักเรียนโรงเรียน 
รัตนราษฏร์บ ารุง 
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  จ า นวน  
39 คน 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
จิตวิทยาศาสตร์  
 

1.วิเคราะห์
เนื้อหา
(Content 
analysis) 
2. ค่าเ ฉลี่ ย (  ̅)  
3 . ส่ ว น เ บี่ ย ง
แบนมาตรฐาน
(S.D.) 

4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน 
หลังการใช้รูปแบบ
การจั ดการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้
โ ค ร ง ง า น ร่ ว ม กั บ
เ ท ค นิ ค ก า ร 
สืบ เสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน 

สอบถามคิดเห็น
ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ห ลั ง จ า ก ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ยน รู้
โดยใ ช้รู ปแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิค
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม  แ น ว คิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน 

นักเรียนโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง 
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  3  จ า นวน  
39 คน 

แบบส อบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการ
ใช้รู ปแบบการ
จั ด ก า ร เ รี ยน รู้
วิทยาศาสตร์โดย
ใ ช้ โ ค ร ง ง า น 
ร่วมกับเทคนิค
สืบเสาะหาความรู้ 
ต า ม แ น ว คิ ด
ห้องเรียน กลับ
ด้าน 

1 . วิ เ ค ร า ะ ห์
เนื้อหา(Content 
analysis) 
2. ค่าเ ฉลี่ ย (  ̅)  
3 . ส่ ว น เ บี่ ย ง
แบนมาตรฐาน
(S.D.) 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การ วิจัย เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการ จัดการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 1)เพื่อพัฒนา 
และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด  80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  ดังนี้  
2.1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค  
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 2.2)เพื่อประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน    2.3)เพื่อประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 2.4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีด าเนินการวิจยั  ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development : R&D)  ผสมผสานร่วมกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (System 
Approach)  “ADDIE Model”โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสาน ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative  Methods) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 ข้ันตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ข้ันตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
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ข้ันตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  

1. ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ดังต่อไปนี ้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การน าแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบโดยแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ 1) ล าดับข้ันของการ
สอน (Syntax) 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Social system) 3) ปฏิกิริยาของครูต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน (Principles of reaction) และ4) สิ่งสนับสนุนการสอน (Support system) Joyce  
และ Weil (2009: 25)สอดคล้องกับทฤษฎีของเควิน ครูส(Kevin Kruse 2009: 1-20)เป็นหลักในการ
สร้างรูปแบบโดยมี 5 ข้ันตอนที่ เรียกกันทั่วไปว่า ADDIE Model  และการจัดการเรียนรู้ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล(มาเรียม นิลพันธ์ุ 2555 : 230-245) กล่าวถึงข้ันตอนการวิจัย 
และพัฒนามีข้ันตอนส าคัญ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1  (Research: R1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพการปฏิบัติจริง ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือการประเมินความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการวิจัยการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ  แล้วน าผล
ที่ได้ไปสังเคราะห์ ไปสู่ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนา (Design and Develop :D1) คือออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยน าผลจากข้ันตอนที่ 1 (R1) มาพัฒนานวัตกรรม ท าให้นวัตกรรม 
ที่พัฒนาข้ึนสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและในข้ันพัฒนา(D1) นี้ต้องพัฒนา
นวัตกรรมให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ก่อนแล้วไปข้ันตอนที่ 3 วิจัย(R2) คือน านวัตกรรมไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในข้ันตอนน้ี มีการประเมินระหว่างใช้และเมื่อใช้แล้วด าเนินการในข้ันตอนที่  4 พัฒนา 
(D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือบางกรณีอาจจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ก็สามารถปรับปรุงนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่ง  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (2553: 2)และ(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2548: 62) 
กล่าวว่าในท านองเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์มักมีการจัดการเรียนรู้โดยการท า
โครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ให้นักเรียนให้กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนเป็นล าดับซึ่งเรียกว่า 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Method) ใช้การสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง  ตาม
ทฤษฎีคอนสตรักติวิสม์ (Constructivism)  ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยมที่เน้นเรื่อง
ปัญหา มุ่งเตรียมผู้เรียนมีสามารถค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ (Inquiry Method) นักเรียนได้ปฏิบัติ
เอง ใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ที่มีอยู่เดิมท าปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมหรือ
เพื่อนๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง ( Reflection)  
ท าให้เป็นผู้เรียนเข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้ง โดยครูมีหน้าที่ช้ีแนวทาง กระตุ้น แบ่งกลุ่ม หน้าที่อ านวย
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ความสะดวกและให้นักเรียนช่วยจัดอุปกรณ์เปน็ชุดๆ เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนได้แลกเปลีย่นความคิด
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 1-45) เสนอการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
โดยจุดประสงค์ของการวัดประเมินผลวิทยาศาสตร์ ที่ส าคัญ 2 ประการดังนี้ 1)การประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ที่ต้องประเมินเป็นระยะๆ ตามกรอบ
เนื้อหาพฤติกรรม หรือรายการที่ต้องการประเมิน และต้องบันทึกผลหรือบันทึกคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินไว้อย่างต่อเนื่อง 2)การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนรู้ หรือการท าคะแนนที่ได้มาสรปุผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีน โดยเน้นการสรุปในภาพรวมเพื่อเกิดผล 
การเรียนรู้ หรือน าผลการประเมินนั้นมาจัดท ารายการสรุปความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้เรียน  
ในทุกๆ ปลายภาคหรือเมื่อจบปีการศึกษา  ที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิด  
การจัดการ การประยุกต์ความรู้ จิตวิทยาศาสตร์ การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  

การ เ รี ยนรู้ โ ดย ใ ช้ โค ร ง ง าน  เป็ นกา ร จั ด การ เ รี ยนรู้ ด้ วยการ ให้ป ฏิบั ติ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ วิธีการ และผลของงานอย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
อันประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเป็นผู้มี
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง 
โดยการใช้ วิ ธีการสืบ เสาะหาความรู้  การ เรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้  
ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของครู 
อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะท าเป็นก ลุ่มหรือรายบุคคล 
แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น ผู้วิจัยสังเคราะห์
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานจากบุษบา บุญชู (2545: 14-15),วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 
105),สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า(2546: 86-90) และRibe and Vidal 1993, อ้างถึงในอติกานต์  
ทองมาก (2552: 45) ได้ 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1สร้างสถานการณ์และกระตุ้นผู้เรียน ข้ันที่ 2 เลือก
เรื่องและน ามาตั้งจุดมุ่งหมาย ข้ันที่ 3 วางแผนและด าเนินการค้นคว้า ข้ันที่ 4 วิเคราะห์และอธิบาย
และข้ันที่ 5 ขยายความรู้  และผลการศึกษาของวิภาดา บรรทุมพร(2553, 95-114),จรรยา เจริญรัตน์ 
(2555: 108-115),มารียะห์  มะเซ็ง(2555: 99-110)และStephanie Bell (2010: บทคัดย่อ) กล่าวใน
ท านองเดียวกันพบว่าการจัดการเรียนรู แบบโครงงานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ การคิด ทักษะกระบวนการและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาได้  

การสืบเสาะหาความรู้  เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น เป็นการจัดการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructive Theory) ส าคัญที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยค าถาม 
มีการแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้ ข้อมูล วิธีแสวงหาความรู้และมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม 
และวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของปัญหานั้น มีทักษะการคิด
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ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวก ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้จากวัชรา เล่าเรียนดี (2555: 105),พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี(2556: 105),สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2555: 32-33)และนักการศึกษาจากกลุ่ม SSCED 2000, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี (2556: 103) ได้ 
5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับค าถาม ประเด็น 
หรือปัญหา ข้ันที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ข้ันที่ 3 รวบรวมจัดท าข้อมูล แปล
ผลและอธิบายข้อมูล ข้ันที่ 4 การวิเคราะห์รายงานและเช่ือมโยงข้อมูล และข้ันที่ 5 ประเมินสรุปและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้วิจัยน ามาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน และผล
การศึกษาของกรุณา  อุสาพรม (2553: 86-93),ศรัญยุทธ วิริยสถิตกุล (2553: 91-95),กรรณิการ์  
กวางคีรี (2554: 123-133), ธิดารัตน อินปาตะ (2554: 73-74) และสราวุธ  สุธีรวงศ์ (2554: 74-78) 
กล่าวในท านองเดียวกันพบว่าการจัดการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาได้ รวมทั้งการที่ Youngjin Song
และ Richard Schwenz (2013: บทคัดย่อ) พบว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะของครูส่งผลให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

ผลการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ 6 ข้ันตอนได้แก่ ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน ข้ัน
ที่ 2 พิจารณาสาเหตุ ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ ข้ันที่ 5 บันทึกและ
อภิปราย และข้ันที่ 6 สรุปผลและขยายความรู้ 

แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
 และมาตรฐาน การศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนเป็นเรื่องลึกซึ้ง
มากกว่าความสนุก ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ครูต้องกระตุ้น
ให้ผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนได้มีสว่นร่วมในการเรยีน สื่อที่ส าคัญคือ วิดีโอซึ่งครูผู้สอนอาจจดัท าข้ึนเอง
หรือค้นหา ครูและผู้ เรียนร่วมกันจัดท าหรือค้นหา หรือใช้วิดีโอที่ผู้อื่นจัดท าไว้แล้ว  และมีทั้ง 
การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินผลรวบยอด (Summative 
Assessment) ส่งผลให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยน ามาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ โดยในข้ันน า(ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน) นักเรียน
ศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียนจัดให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube , CD หรือ DVD 
เป็นต้น จากที่บ้านและครูกระตุ้นด้วยค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ศึกษา ข้ันกิจกรรม( ข้ันที่ 2 
พิจารณาสาเหตุ ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ ข้ันที่ 5 บันทึกและอภิปราย) 
ท ากิจกรรม อภิปรายและข้ันสรุป(ข้ันที่ 6 สรุปผลและขยายความรู้)นักเรียนน าเสนอเผยแผ่ขยาย
ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม  และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน ร่วมกันในช้ันเรียน ท าแบบฝึกหัด โดยครูเป็นโค้ช(Coach) คอยช่วยเหลือแนะน านักเรียน 
จันทิมา  ปัทมธรรมกุล (2555, อ้างโดย เด่นพงษ์ สุดภักดี 2557: 3), รุ่งนภา  นุตราวงศ์ (2556: 1-
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39) และ วิจารณ์ พานิช (2556: 21)และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 2) อีกทั้งยังสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของผลการศึกษาของ สุภาพร สุดบนิด(2556: 164-176), นิชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 61-85) ทิชา
นนท์ ชุมแวงวาปี(2558: 7-12) และJeremy F. Stuayer, (2007: 178)กล่าวในท านองเดียวกันพบว่า
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนพัฒนาความสามารถการคิดเชิง
บูรณาการ ข้อสงสัยในภาระงานน้อยและมีความพอใจเจตคติต่อการ เรียนแบบห้องเรียน 
กลับทาง 

แนวคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นการท าสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนที่วัดจาก แนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/แบบจ าลอง/ออกแบบ เกี่ยวกับที่นักเรียนสร้างสรรค์
ข้ึนเป็นรายกลุ่ม สอดคล้องกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2541: 1) 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 3) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2543) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 61) 
ฮิวช์ (Hughes, 2004 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2552)และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). 2542: 153-154)กล่าวในท านองเดียวกันว่า เป็นสิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ 
การผลิตการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิ ดใหม่  
การเรียนรู้การพัฒนาปรับปรุงและการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ รวมถึงด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา ที่เกิดจากความคิด ความสามารถน ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ โดยอาศัยความรู้ 
ความช านาญที่ มีอยู่ ในตัวของผู้ เ รี ยน และ เป็นแนวทางที่ ป ฏิบัติ ใ ช้ ได้ จริ ง ได้ ในอนาคต  
และมีการประเมินนวัตกรรมวิทยาศาสตร์แบบภาพรวมและแบบแยกองค์ประกอบย่อย โดยลักษณะ 
ของนวัตกรรม  เนาวนิตย์  สงคราม (2555: 34)และมาเรียม นิลพันธ์ุ (2555: 237) กล่าวในท านอง
เดียวกันว่าลักษณะของนวัตกรรมเป็นแนวคิด วิธีการ การกระท า  กระบวนการ หรือองค์ความรู้ ใหม่ 
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์จากของเดิม  
ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดี มีการการพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ  
มีการทดลองและ ปรับปรุงจนกระทั่งมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
อรนุช ลิมตศิริ (2546: 5)และวรากร หงษ์โต (2553: 288-293) กล่าวในท านองเดียวกันในเรื่อง 
ของการประเมินนวัตกรรมต้องมีเกณฑ์หรือตัวบงช้ี ในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการความเป็น
นวัตกรรม ประโยชน์ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เป็นต้น เนาวนิตย์  สงคราม (2552: บทคัดย่อ)
พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได ้

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์  เป็นพฤติกรรมการแสดงออก จากความรู้สึกนึกคิด 
ที่มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรียนเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ เริ่มต้นจากจิตใจของ
ผู้ เรียนเจตคติ คุณค่า ตลอดจนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลในทางวิทยาศาสตร์   
เป็นลักษณะส าคัญที่ช่วยเอื้อให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ 
หรือแก้ปัญหา หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 12) 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี(2548: 13)  และสถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 146-149)กล่าวถึงจิตวิทยาศาสตร์ 10 คุณลักษณะ ได้แก่ 1.ความ
อยากรู้อยากเห็น 2.ความมีเหตุมีผล 3.ความใจกว้าง 4.ความซื่อสัตย์ 5.ความพยายามมุ่งมั่น  
6.ความรอบคอบ 7.ความรับผิดชอบ 8.ความร่วมมือช่วยเหลือ 9.ความสร้างสรรค์ และ10.เจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์  

2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปีพุทธศักราช2551 พบว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง 
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม  มีจิตส านึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ มีสรรถนะ 5 สมรรถนะ 1.ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถ 
ในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และ5.ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาสมรรถนะ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้นให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพื่ อให้ เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เ รียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - 6  
เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสรุิยะ เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ เวลา 15 คาบ จ านวน 5 
สัปดาห์ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ว7.1ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  
โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก ว7.1ม.3/2 
สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ ว7.1 ม .3/3ระบุต าแหน่ง 
ของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ว7.2 ม.3/1 สืบค้นและอภิปรายความ ก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร 
และการสื่อสาร   ว 8.1 ม.1-3/1-8  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบ  
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ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  
เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

3.ผลการศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์  จากการสนทนากลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คน เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือที่ผู้ วิจัยพัฒนาข้ึนและ
ด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง มีผลการสนทนากลุ่ม ดังนี ้

1. ครูจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่
ขณะนี้ พบว่า  

- ด้านบรรยากาศในการเรียน ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับ
นักเรียน มักจัดการเรียนรู้โดยการบรรยายร่วมกับตั้งค าถามกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอ แต่ขนาด 
ของห้องเรียนมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนของนักเรียน 

- ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ มีเครื่องมือ พบว่าอุปกรณ์ทางด้านการ
ค้นคว้าสืบค้น และอุปกรณ์ทดลองบางเรื่องประกอบการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ สื่อได้แก่ 
powerpoint ใบความรู้ คลิปวีดีโอสั้นๆ 

   2. การจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

- ด้านกิจกรรมในการเรียน ครูมีการตั้งค าถามถามโดยใช้ค าที่ง่าย
ต่อการเข้าใจอยู่สม่ าเสมอ ท าให้มีการกระตุ้นผู้เรียนสม่ าเสมอ สนุกสนานเป็นกันเองขณะท าการเรียน  
การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว มีการท ากิจกรรมมากกว่าการบรรยาย โดยมีสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการท ากิจกรรม เมื่อมีภาระงานที่ต้องใช้เวลาในการท า ครูมอบหมายภาระงาน 
โดยให้เวลาในการปฏิบัติอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อนักเรียนมีเวลาในการท าและพัฒนาภาระงานนั้ น  
ครูมีความสามารถและอนุญาตให้นักเรียนใช้เทคโนโลยใีนขณะเรียนเนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์เปน็วิชา
ที่เข้าใจยากนักเรียนมักเกิดข้อสงสัยสามารถสืบค้นได ้

- ด้านบรรยากาศในการเรียน โดยมีขนาดห้องเรียนขนาดใหญ่
เพียงพอเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ มีพัดลมแสงที่เพียงพอ ครูและนักเรียนมีกิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอ ครูมี
ความเป็นกันเองกับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัยสม่ าเสมอ มีการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อหลายหลาย ทั้งภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

- ด้านระยะเวลาในการจัดการเรยีนรู้ มีการบริหารเวลาที่เหมาะสม
กับเนื้อหา ภาระงานในคาบนั้นๆ เพื่อการมอบหมายภาระงานในกรณีงานช้ินใหญ่ ก าหนดเวลาอย่าง
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น้อย 1 เดือน และเนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยากครูจึงควรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามครูได้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

- ด้านการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลใน
ระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้และมีการรายงานให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง 
ของตนเอง วิธีการประเมินและเครื่องมือในการประเมินมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่ม  
ภาระงาน ถาม-ตอบ แบบทดสอบ เป็นต้น หากมีการประเมินแล้วนักเรียนมีข้อบกพร่องสามารถ 
ให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนาได้ 
   3. การเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนได้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้  ครูวิทยาศาสตร์มีการ
จัดการเรียนรู้โดยการทดลองหรือโครงงานอย่างเป็นระบบสามารถส่งผลให้มีความรู้สึกสนุกมากกว่า
การนั่งฟังบรรยายอย่าเดียว และบางครั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน จากบุคคลอื่นที่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนในสถานะกาลจริง สนุกสนาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง เกิดความรู้ใหม่
ที่ไม่เคยรู้หรือเคยสงสัยโดยมีครูและผูรู้้เป็นผูแ้นะน า ส่งผลท าให้สนิทสนมกับเพื่อน ครู และอีกหลายๆ
คนที่ได้ท างานร่วมกันจนน าไปสู้การรว่มมือกนัสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 
   4. เมื่อน าสื่อและเทคโนโลยีที่ประกอบทั้งภาพและเสียงเข้ามาร่วมในการ
จัดการเรียนรู้สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในบางเนื้อหา 
เป็นนามธรรมยากต่อการเข้าใจ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถท าให้เห็นภาพและเสียง น่าสนใจ 
ตื่นเต้น และเข้าใจได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เวลาและสถานที่ ส่งผลให้ครูจัดการ
เรียนรู้ได้ครบเนื้อหาทันเวลาที่ก าหนด และในเรื่องของการประเมินผลสามารถให้ผู้เรียนทราบผล 
การประเมินได้หลังจากรับการประเมินได้ทันที 

5. สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถน ามาร่วมกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ควรเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ เหมือนจรงิทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหา วัตถุประสงค์
ที่เรียน เข้าใจง่าย ใช้ง่าย สะดวกและหลายสถานที่เพื่อน ามาร่วมกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือประกอบการใช้สื่อหรือจะเป็น แผ่น CD ทั้งที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนื่องจากต่างประเทศมีการสร้างสื่อ แบบจ าลอง ภาพ สถานการณ์ได้
เหมือนจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
   6. การน าเนื้อหาและคลิปวีดีโอที่ทันสมัยกลับไปใช้ศึกษาหาความรู้ที่บ้าน
แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถศึกษามาก่อนโดยไม่จ ากัดจ านวน
ครั้ง เวลา สถานที่ และเมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถหาค าตอบด้วยตนเองในเบื้องต้น และเมื่อมาโรงเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อได้มากข้ึนและท าให้ภูมิใจหากสามารถอธิบายให้เพื่อนๆ  ฟังแล้ว
เข้าใจมากขึ้น 
   7. คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนว่ามีอยู่ในระดับน้อย โดยการ
ประเมินตนเองของนักเรยีน เนื่องจากการเรยีนสว่นใหญ่เป็นการบรรยายและภาระงานมกัเสรจ็ในคาบ
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เรียน หากมีการมอบภาระงานช้ินใหญ่หรือการท างานร่วมกันกับเพื่อนมักพบว่ามีความรับผิดชอบ  
ความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายาม  และมีเหตุผลระดับน้อย เนื่องจากการทดลองหรือท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีความยากและใช้เวลานาน   ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าใจต่อกันและมีความซื่อสัตว์ในการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ 

จากการศึกษาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบ ความต้องการและความคิดเห็นของนักเรียน ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 สรุปการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้

หลักการ  การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน คือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศัย
การแสวงหาความรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยี ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร ์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ข้ันเตรียมและข้ันน า 
 1. กระตุ้นผู้เรียน(Learner’s Motivation) (ก่อนการจัดการเรียนรู ้ในช่ัวโมงจรงิ) 1)

ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสัยจากการดูวีดีโออย่างน้อยคนละ 1 ค าถาม 2)ครูเปิดคลิปวีดีโอที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกันกับที่นักเรียนศึกษามาก่อน โดยครูมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
คิดและได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  

 ข้ันกิจกรรม 
 2. วิเคราะห์ และหาสาเหตุ(Analysis and identification) หลังจากที่นักเรียนได้

ศึกษาจากวีดีโอ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เช่น นักเรียน
น าค าถามที่แต่ละคนต้ังไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็น
แนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัยของนักเรียน 

 3. วางแผนและแสวงหาแนวทาง(Planning and solution)นักเรียนร่วมกันภายใน
กลุ่มน าข้อค าถามและแนวทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลังและแบ่งงานกันสืบค้นข้อมูล โดย
ออกแบบตารางและบันทึกผลการสืบค้น ลงในเอกสารประกอบการเรียนรู้ (การสืบค้นข้อมูลเช่นจาก
อินเทอร์เน็ต ใบความรู้ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ) 
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 4. เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล(Data collection) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน 
  ข้ันสรุป 

 5. เขียนรายงานและอธิบายข้อมูล(Report and explanation of the data)
นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้วบันทึกในแบบ
บันทึกในใบงาน น าเสนอและร่วมกันอภิปรายระหว่างครูและนักเรียน 

 6. ขยายความรู้ (Elaboration) นักเรียนน าเสนอเผยแผ่ขยายความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

ข้ันเตรียมและข้ันน า(กระตุ้นผูเ้รียน (Learner’s Motivation) และวิเคราะห์ และหา
สาเหตุ(Analysis and identification)) นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียนจัดหาใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube , Facebook, CD หรือ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เป็นต้น 

การวัดและประเมินผล ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 

เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ได้แก่
ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี  ผู้เรียนต้องมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน สื่อในการจัดการเรียนรู้ต้องพร้อมและทันสมัย
เข้าถึงเทคโนโลยีได้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
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แผนภาพที่ 15 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จากข้ันตอนที่ 1 (ฉบับร่าง) 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
ด้วยการสนทนากลุ่มครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 คน โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนและด าเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง มีผลการสนทนากลุ่ม ดังนี ้

องค์ประกอบของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีความเหมาะสม โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้และภาพของโมเดลมีความ
เช่ือมโยงในแต่ละข้ันตอนและมีสีสรรน่าสนใจ 

5. เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 
 ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน 
 สื่อในการจัดการเรียนรู้ต้องพร้อมและทันสมัย 
 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

4.การวัดและประเมินผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์
 จิตวิทยาศาสตร ์

1.  หลักการ    การเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน คือ การที่ผู้เรียน
เป็นผู้สรา้งนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ด้วยการสบืเสาะหาความรู้ และผู้เรียนมี
บทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผา่นสื่อและเทคโนโลยี ได้ตลอดเวลาทกุสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน 
2.  วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสรา้นวัตกรรมและจติวิทยาศาสตร ์

3.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
1. กระตุ้นผู้เรียน 
(Learner’s Motivation) 
ขั้นกจิกรรม 
2. วิเคราะห์ และหาสาเหตุ
(Analysis and identification 
3. วางแผนและแสวงหาแนวทาง
(Planning and solution) 
4. เก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูล(Data collection) 
ขั้นสรุป 
5. เขียนรายงานและอธิบายข้อมูล
(Report and explanation of 
the data) 
6. ขยายความรู้(Elaboration) 
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การจัดการเรียนรู้ตามร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีความเหมาะสม ในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนมีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน กับหัวข้อช่ือของข้ันตอน  
การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน การสืบเสาะหาความรู้ ห้องเรียนกลับด้าน มุ่งให้ผู้เรียนหาความรู้  
ด้วยตนเองและร่วมกันกับเพื่อนฝึกคิดตลอดเวลา น าไปสู่การพัฒนาความคิดข้ันสูง สามารถแก้ปัญหา
นักเรียนขาดเรียนหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาจากคลิปได้ตามความต้องการของนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนของมีความรับผิดชอบและส่งเสริมคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มมากขึ้น 

การน าสื่อและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาควา มรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีความเหมาะสม เนื่องจากสื่อตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
และประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบสามารถส่งผลให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมได้ดีข้ึน นักเรียนศึกษาได้ตามความต้องการ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และยังสามารถ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 

วิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  สามารถ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากข้ันตอน 
การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนักเรียน ซึ่งการประเมินได้แก่
แบบทดสอบสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนได้และมีการเปรียบเทียบของก่อน
และ หลังเรียน ที่ประกอบด้วยแบบอัตนัยและปรนัย การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่มีการให้ผู้เรียน
เขียนบรรยายเป็นระยะที่เหมาะสม และประเมินหลงัใช้รูปแบบส่งผลให้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ 
นักเรียน การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการประเมินเป็นระบบ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นข้ันตอนในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนได้ชัดเจน สามารถให้นักเรียนค่อยๆ
พัฒนานวัตกรรมของนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน า  

ข้อคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ในแต่ละข้ันตอนของการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนมีการท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ครูมีการกระตุ้นผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาโดยการใช้
ค าถาม ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนตลอดเวลาทั้งทางด้านความคิด จิตวิทยาศาสตร์ในทุกครั้งส่งผลให้
นักเรียนมีการพัฒนาโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนได้ และ ใช้สามารถน า
รูปแบบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ในทุกเนื้อหาวิชา 

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิด
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จากผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 6 คน
ประกอบด้วยครูโรงเรียนสาธิต 3 คน และโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3 คนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิด 
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ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนโดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต ร้อยละ 50  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 50 
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ านวน ร้อยละ 50 16-20 ปี ร้อยละ 16.67 และมากกว่า 20 ปี 
ร้อยละ 33.33 และความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 6 คน  
ในการตรวจสอบคุณภาพของด้านความเหมาะสมของแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
พบว่าประเด็นการตรวจสอบที่ 2.2, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.3และ3.3.4, มีระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด ประเด็นการตรวจสอบที่ 1,2.1, 2.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1และ
3.5.2 มีระดับความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่( ̅=4.17,S.D.=0.75)

ถึง ( ̅=4.50 ,S.D.=0.84) ซึ่งแสดงว่าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ (รายละเอียด ภาคผนวก ข ตารางที่  31 หน้า 228-230 ) และมีข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบและข้ันตอนของโมเดลมีความเหมาะสมกัน รูปร่างโมเดลมองง่ายแต่ควรตั้งช่ือโมเดลให้
อ่านง่ายเพื่อความสะดวกในการเรียกช่ือโมเดล และควรเพิ่มเติมรายละเอียดของแนวคิดห้องเรยีนกลบั
ด้านให้ชัดเจนมากข้ึน  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
สภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในข้ันตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบและพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ประเมินประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (Field Tryout) และปรับปรุงแก้ไขของรูปแบบ 
  ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจติวิทยาศาสตร์ของนักเรยีน (SCIENCE Model) โดยรูปแบบ 
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  ค าน า ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบ แนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้(บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน) ความเป็นมาและความส าคัญ แนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ(หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ) 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ สาระ
การเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ )  และเครื่องมือที่ ใ ช้ในการวัดและประเมินผล  และCD-Rom   
ที่ประกอบด้วย วีดีโอ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 

1.1 ผลการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังแผนภาพที่ 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 16 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

 
 

แนวคิด ทฤษฎ ี
1. ทฤษฎีการสร้างความรู้จาก ประสบการณ์หรือความรู้
เดิมและระเบียบแบบแผนทางความคิดของผู้เรียนแต่ละคน
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
2. ทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ มีความพร้อม
ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่
แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดับสติปัญญาเป็นระบบอย่าง
ต่อเน่ืองกัน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
3.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ ไวกอตสกี  
การเรียนรู้ของบุคคล คือ การสร้างสื่อกลาง และการมี
ปฏิสัมพันธ์จะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการ
คิดของเขาเม่ือรับรู้สิ่งเร้าใหม่ 

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน

ร่วมกับเทคนคิการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

1. ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
2. ข้อมูลสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 
3. ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน 
4. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียน ครูวิทยาศาสตร์ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคดิห้องเรียนกลับด้าน 

1.  ผู้ เ รี ยนในยุคศตวรรษที่  21 ที่ มี ความเจริญ ก้าวห น้าทางเทคโนโลยี อย่ างรวดเร็วและเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้และสร้างความรู้ผู้เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน โดยการน าความรู้วิทยาศาสตร์ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ 
2. การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีการก าหนดเป้าหมายการศึกษาเน้นทักษะการคิดเพื่อสร้างองค์
ความรู้  ค้นหาความรู้ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเพิ่มกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่ครูมีการแนะแนวทางให้และเปิด
โอกาสให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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ทฤษฎีการสร้างความรู้ ข้อมูลพื้นฐาน 

แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 1.ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ ความรู้จากประสบการณ์หรือความรู้เดิมและระเบียบแบบแผนทางความคิดของผู้เรียน
แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
2.ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของPiaget นักเรียนเกิดมามีความพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ระดับสติปัญญา พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ(Vygotsky) 
การดูดซับหรือดูดซึมประสบการณ์ระบบอย่างต่อเน่ืองกัน เป็นระเบียบ  และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพื่ออยู่ในสภาพสมดุล 
3.การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดสอดคล้อง 
กับโครงสร้างความรู้ เดิมของ ตนเองห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

โดยสรุปหลักการของรูปแบบ : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน คือ การที่ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรมขึ้นเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ด้วยการ 
สืบเสาะหาความรู้ และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่  
โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน 

 
แผนภาพที่ 17 ผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 18 ผลการพัฒนาหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
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แผนภาพที่ 19 ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 จากแผนภาพที่ 19 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านประกอบด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ข้ัน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 1)ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้
นักเรียนบันทึกสิ่งทีเ่รยีนรู้ในใบงานประกอบการเรยีนรู้ พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสยัจากการดูวีดีโออย่าง
น้อยคนละ 1 ค าถาม (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง) 2)ครูมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการคิดและอธิบายความรู้จากเรื่องที่นักเรียนดูวีดีโอและใบงานประกอบการเรียนรู้   

 ข้ันที่ 2 พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause)หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจาก
วีดีโอที่บ้านโดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานประกอบการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้วนักเรียนน า
ค าถามที่แต่ละคนตั้งไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็น
แนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัยของนักเรียน 

 ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา(Inquiry)นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนว
ทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลังแล้วก าหนดหน้าที่และด าเนินการสืบค้นข้อมูล โดยมี
ออกแบบตาราง เพื่ อ เ ต รี ย มบันทึ ก ผลก าร สืบ ค้น  ล ง ใน เอกส ารป ระกอบการ เ รี ยน รู้  
 (การสืบค้นข้อมูลเช่นจากอินเทอร์เน็ต ใบความรู้ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6  

หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ SCIENCE Model 
ข้ันที่ 1 กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation : S)  
ข้ันที่ 2 พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause : C)  
ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา(Inquiry : I) 
ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine : E) 
ข้ันที่ 5 บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion : N)ค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และต 
ข้ันที่ 6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration : CE) 
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  ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน 

ข้ันที่ 5 บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion)นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมา
ร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้วบันทึกในแบบบันทึกในใบงาน น าเสนอและ
ร่วมกันอภิปรายระหว่างนักเรียนและครู  

ข้ันที่ 6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) นักเรียนน าเสนอ
เผยแผ่ขยายความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปเช่ือมโยงกับความรู้ เดิม  และประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

ข้ันเตรียมและข้ันน า(กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation)นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอ 
ที่ครูและนักเรียนจัดหาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube,CD หรือ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 
เป็นต้น 

ผลจากการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยวิเคราะห์การวัด 
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ว 7.1 ม.3/1-3  ว 7.2 ม.3/1 และ ว 8.1 ม.1-3/1-8 
ร่วมกับการวิเคราะห์งานและภาระงาน จิตวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดการวัด  
และประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีผลการด าเนินการดังแผนภาพที่ 20 
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แผนภาพที่ 20 ผลการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

ส าหรับเงื่อนไขส าคัญในการน ารปูแบบการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้ตามแนวคิดห้องเรยีนกลับด้าน จัดการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

มาตรฐาน ว7.1 ม.3/1-3  ว7.2 ม.3/1 และ ว.8.1 ม.1-3/1-8 

ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
ว 7.1 ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
ว 7.1 ม.3/3 ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว 7.2 ม.3/1 สืบค้นและอภิปรายความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร    
ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว 8.1 ม.1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 
ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว 8.1 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง
กับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่เก่ียวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ว 8.1 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ  เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 

ผลการวิเคราะห์งานและภาระงาน  ผลการวิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ 

การวัดและประเมินผลของของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ 
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

ความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

จิตวิทยาศาสตร์ 
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ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาพการเปลี่ยนแปลง และปัญหาของสังคม 
ความต้องการของนักเรียน ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ น ามาก าหนดเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ  
พบว่ามี 3 เงื่อนไข ดังนี ้

 ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน 
 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

เครื่องมือประกอบการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดองค์ประกอบของคู่มือ ก าหนด
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของคู่มือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

หน่วยการ
เรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้
ความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 
ปฏิสัมพันธ์
ในระบบ
สุริยะ 

1.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  1.การก าหนดปัญหา/
ประเด็นที่ สนใจ และ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
นวัตกรรม 

2.ปรากฏการทีเ่กิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
3.ปรากฏการทีเ่กิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร ์
และดวงอาทิตย์ 
4.ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ 
5. พัฒนาการของแบบจ าลองระบบสรุิยะ 
สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องปฏิสมัพันธ์ในระบบ

สุริยะ)  และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึก
พฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์) 

ดวงดาวบน
ท้องฟ้า 

1.กลุ่มดาว 2.กระบวนการพฒันา 
2.การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจิต

วิทยาศาสตร์) 
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ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และความสามารถในการสร้าง 
    นวัตกรรม (ต่อ) 

หน่วย แผนการจัดการเรียนรู ้
ความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยี
อวกาศ 

1.ดาวเทียม และยานอวกาศ  

2.กล้องโทรทรรศน ์  
3.การใช้ชีวิตในอวกาศ  
สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจิต

วิทยาศาสตร์) 

3.น าเสนอนวัตกรรม 
4.ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน แผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือการใช้รูปแบบ  

การตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน และปริญญาเอก จ านวน  
4 คน ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 1 คน และ 11-15 ปี จ านวน 4 คน ผลกาตรวจสอบ
คุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประเด็นการตรวจสอบที่ 2.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.2-3.3.3, 
3.4.1 และ 3.5.1 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และประเด็นการตรวจสอบที่ 1,2.1,2.3,3.1.1 
-3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.2 และ 3.5.2 มีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่( ̅=4.20,S.D.=0.45) ถึง ( ̅=4.80,S.D.=0.45) ซึ่งแสดงว่าร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านมีความเหมาะสมน าไปจัดการเรียนรู้ได้(รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 32 หน้า 230 
-232) และมีข้อเสนอแนะคุณภาพของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ พบว่ารูป
ของโมเดลควรมีลูกศรหรือสัญลักษณ์เช่ือมโยงองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ เงื่อนไขส าคัญในการ
น ารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ใหป้ระสบผลส าเรจ็ ข้อที่ 3 สื่อในการจัดการเรยีนรู้ต้องพรอ้มและทันสมยั
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ ให้ตัดออกเนื่องจากมีความสอดคล้องกับในข้อที่ 1  

ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
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หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับของผู้เช่ียวชาญ 5 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 1 คน และปริญญาเอก จ านวน 4 คน ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 1 คน และ 
11-15 ป ีจ านวน 4 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ประเด็นการตรวจสอบที่ 1,2.1 
-2.3,4.1.3-4.3,5.2-5.4,7.1-7.2และ7.4 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และประเด็นการตรวจสอบ 
ที่ 4.1.1-4.1.2,4.4-4.5,5.1,6และ7.3 มีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่( ̅=3.80, S.D.=0.45) ถึง ( ̅=5.00, S.D.=0.00) ซึ่งแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมน าไปจัดการเรียนรู้ได้ (รายละเอียด 
ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 34 หน้า 233-234) และมีข้อเสนอแนะคุณภาพของด้านความเหมาะสมและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ จากผลการพัฒนาและปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านจากผู้เช่ียวชาญ  
5 คนผู้วิจัยสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านดังแผนภาพที่ 21 

 
แผนภาพที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 

หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(ฉบับสมบูรณ์) 
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การตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของของคู่มือ 
ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 1 คน และปริญญาเอก จ านวน 4 คน ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 1 คน และ 
11-15 ป ีจ านวน 4 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคู่มือประกอบร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ประเด็นการตรวจสอบที่1.1.1-1.5.2,1.5.5-1.6 และ3 มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด และประเด็นการตรวจสอบที่ 1.5.3-1.5.4,2 และ4 มีความเหมาะสมระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ ( ̅=4.20, S.D.=0.45) ถึง ( ̅=5.00,S.D.=0.00)  
ซึ่งแสดงว่าของคู่มือประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมน าไปจัดการเรียนรู้ได้ และมี
ข้อเสนอแนะคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคู่มือประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จากผู้เช่ียวชาญ ในคู่มือควรเป็นคู่มือที่ครูสามารถน าไปใช้ได้ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ  
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้(รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 33 หน้า 232-233) 

ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานรว่มกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน (รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 35 หน้า 235-236) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน (รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 39 หน้า 240) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
(รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 40 หน้า 241-244) 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน (รายละเอียด ภาคผนวก ข ดังตารางที่ 41 หน้า 245) 
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 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) และปรับปรุงแก้ไข 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร ์
ก่อนน าไปใช้ทดลองจริง โดยน าหน่วยการเรียนรู้จ านวน 3 หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน 
ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญหลังจากประเมิน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) และตรวจสอบความเหมาะสม 
แล้ว น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 48 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ห้องเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นเวลา 15 คาบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้โดยน าไปใช้ในสภาพการจัดการเรียนรู้จริง 
และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แบบภาคสนาม(Field Tryout)   
แล้วหาค่าประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของคะแนน(รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 42 หน้า 247 
-248) 

ตารางที่ 23 การประเมินประสิทธิภาพ(E1/E2)ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ
เสริมสร้าง ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์(SCIENCE Model)
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 48 คน 

ผลการเรียนรู ้
ของกลุม่ตัวอย่าง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้าน เพื่อเสรมิสร้างความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
(SCIENCE Model) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ(E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์(E2) 

 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 80.00 - 80.00 
ผลหลังการจัดการเรียนรู้ - 80.21 80.00 

จากตารางที่ 23 แสดงการประเมินประสิทธิภาพ(E1/E2)ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์(SCIENCE Model)  
ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ ซึ่งแสดงว่าค่าประสิทธิภาพของรูปแบบมีค่าเท่ากับ 
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80.00/80.21 ซึ่งอยู่สูงกว่าในเกณฑ์ 80/80 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 สามารถน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

1. จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 ผู้วิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 39 คน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ผู้ วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัย
ท าหน้าที่ เป็นครูผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  6 ข้ันตอน 
ประกอบด้วย 3 ระยะ ระยะก่อนใช้รูปแบบ ทดสอบก่อนเรียน(แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ)  ระยะใช้รูปแบบประกอบด้วย 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 4 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะหน่วยที่  5 ดวงดาวบนท้องฟ้า และหน่วยที่  6 เทคโนโลยีอวกาศ 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน ในแต่ละแผนมีการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ข้ันตอน 
ระยะหลังใช้รูปแบบ ทดสอบหลังเรียน(แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ) ในขณะจัดการเรียนรู้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียน โดยครูเป็นโค้ช(Coach) 
คอยช่วยเหลือแนะน านักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน จากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของรูปแบบ(SCIENCE Model) 6 ข้ันกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และจากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation : S) 
ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้เห็นความน่าสนใจและคุณค่าของสิ่งที่จะเรียนรู้  

โดยมีการก าหนดแนวทางในการรับรู้จากวีดีโอ ให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม อธิบายสาเหตุของปัญหา  
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2  นักเรียนตั้งค าถามเพียงคนละ 1 ค าถามและค าถามส่วนใหญ่ 
จะคล้ายกันครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
เนื่องจากเป็นเรือ่งทีส่ามารถเข้าใจได้ยาก นักเรียนจึงมีความกังวลในการตั้งค าถามและยังไม่ค่อยเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูจึงกระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนครูจึงกระตุ้นให้นักเรียน
เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันเพื่อให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน พบว่านักเรียน 
มพีัฒนาการในการตั้งค าถาม และในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-7 พบว่านักเรียนตั้งค าถามคล้ายกัน
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้การจินตนาการของนักเรียนด้วยในเรื่องของกลุ่มดาว และการบอก
ต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า ครูจึงใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนจากสถานการณ์และนักเรียนเป็น 
ตั้งค าถามร่วมกัน จากการกระตุ้นของครูนักเรียนมีความกระตือรือร้น พยายามมุ่งมั่น เพิ่มมากข้ึน  
การท าใบงานของนักเรียนมีการหาค าตอบได้ครบถูกต้องชัดเจน 
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ขั้นท่ี 2 พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause : C)  
ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนน าค าถามทีแ่ต่ละคนต้ังไว้ร่วมกนัวิเคราะห์จดักลุม่ค าถาม

ในข้ันนี้พบว่านักเรียนให้ความสนใจในการจัดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 -3 พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่เ ข้าใจ กล้าแสดงความคิดเห็น แต่มีบางคนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  
ครูจึงให้ค าแนะน าช่วยเหลือ พูดคุย ร่วมคิดข้อสังเกตเพื่อให้นักเรียนมีทิศทางในการหาวิเคราะห์  
หาสาเหตุ นักเรียนท างานเป็นกลุ่มและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น  และร่วมกันคิด
แนวทางของค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อสงสยัของนักเรียน เมื่อมีการจัดกลุ่มค าถาม
แล้วนักเรียนร่วมกันออกแบบตารางเพื่อบันทึกผลการวิเคราะห์และแสวงหามีการร่วมกันเสนอแนะ  
การก าหนดตารางได้อย่างคล่องแคล่วเพิ่มมากขึ้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

ขั้นท่ี 3 สืบเสาะแสวงหา (Inquiry : I)  
นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติการหาค าตอบแต่พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ 1 -2 นักเรียนต้องการเวลาส าหรับการแสวงหาแนวทางในการตอบค าถามเพิ่มมากข้ึนเนื่องจาก
นักเรียนยังแบ่งภาระงานภายในกลุ่มยังไม่ชัดเจน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ 
จากอินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอ Youtube ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และเริ่มบูรณาการความคิดในการแสวงหาวิธีการหาค าตอบที่หลากหลายอย่างเป็นเป็นระบบมากขึ้น  

ขั้นท่ี 4 ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine : E)  
นักเรียนร่วมกันน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ขยาย 

เรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันภายในกลุ่ม ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 พบว่า
นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ครูต้องให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก
นักเรียนที่อยู่ในระดับอ่อนมักไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ครูจึงใช้ค าถามและแนะน าการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล พบว่าเมื่อนักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนแล้วกล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นค าถามต่างๆ ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 พบว่ายังมีข้อค าถามบางข้อที่นักเรียนยังไม่ได้ค าตอบครูจึงเข้าไปแนะน า
แนวทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล แล้วยังไม่สามารถเก็บรวมร่วมและตรวจสอบได้อีกครูให้นักเรียนน าข้อ
ค าถามนั้นมาอธิบายร่วมกันให้ห้องต่อไป 

ขั้นท่ี 5 บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion : N)  
นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้ว

บันทึกในแบบบันทึกในใบงาน น าเสนอและร่วมกันอภิปรายระหว่างครูและนักเรียน พบว่าในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่  1-3 พบว่ายังมีข้อค าถามบางข้อที่นักเรียนยังไม่ได้ค าตอบครูจึงให้น าค าถาม 
นั้นมาร่วมกันอธิบายให้ห้อง เมื่อข้อความถามนั้นมีเพื่อนกลุ่มอื่นสามารถช่วยอธิบายได้พบว่านักเรียน
กลุ่มนั้นจะมีความภูมิใจในตนเอง และกลุ่มที่ประสบปัญหาจะพยายามตอบค าถามของกลุ่มอื่น 
ที่หาค าตอบไม่ได้เพื่อให้กลุ่มของตนเองได้รับค าชมเชิญ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นแนะน าให้นักเรียน  
เกิดความสนใจในการร่วมหาค าตอบ ในการรายงานและน าเสนอนักเรียนอ่อนยังไม่กล้าน าเสนอ  
พบว่ามีแต่นักเรียนในระดับเก่งที่น าเสนอ  ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ครูจึง ให้นักเรียนที่น าเสนอ
โดย เรียงล าดับจนครบทุกคนแล้วจึงกลับมาเป็นคนเดิม 
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ขั้นท่ี 6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration : CE) 
นักเรียนสรุปและน าเสนอเผยแผ่ขยายความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปเช่ือมโยงกับ

ความรู้เดิมพบว่านักเรียนสรุปได้ถูกต้อง สอดคล้องกับค าถาม แต่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
นักเรียนบางกลุ่มยังไม่สามารถขยายความรู้ เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
ครูต้องให้ค าแนะน าโดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนแล้วพบว่านักเรียน
สามารถขยายความรู้ได้ทุกกลุ่ม 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านหลังจากการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบ(SCIENCE Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 
เป็น 4 ตอน ดังนี้ 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  2.2 ประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 2.3 ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้
รูปการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน และ2.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3(รายละเอียด 
ภาคผนวก ค ตารางที่ 46 หน้า 256) 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค           

    การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
การทดสอบ คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t-test sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 30 14.97 2.70 
28.69 0.00 

หลงัการจัดการเรียนรู ้ 30 21.79 3.05 

 จากตารางที่ 24 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ ของนักเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
( ̅=21.79 S.D.=3.05) มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ( ̅=14.97, S.D.=2.70) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูง
กว่าก่อนการใช้รูปแบบ  

ตารางที่ 25 ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ 
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในแต่ละมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม ร้อยละ ล าดับที ่
ว 7.1 ม.3/1 9 74 1 
ว 7.1 ม.3/2 8 72 3 
ว 7.1 ม.3/3 8 73 2 
ว 7.2 ม.3/1 5 66 4 

เฉลี่ย 71  

 จากตารางที่ 25 พบว่าร้อยละของคะแนนผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในภาพรวมทุกตัวช้ีวัดมีค่าร้อยละ 71 
เมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัดจากมากไปน้อย พบว่า ว 7.1 ม.3/1 มีค่าร้อยละ 74 ว 7.1 ม.3/3 มีค่าร้อย
ละ 73 ว 7.1 ม.3/2 มีค่าร้อยละ 72 และ ว 7.2 ม.3/1 มีค่าร้อยละ 66 ตามล าดับ 

2.2 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 39 คน ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยก าหนดหัวข้อ “มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ”  
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 3 -4 คน (รายละเอียด ภาคผนวก ค ตารางที่ 43  
หน้า 249) ประกอบด้วยนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

  
ภาพที่ 1 นวัตกรรม Computer 3D ภาพที่ 2 นวัตกรรม SCI 
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ภาพที่ 3 นวัตกรรมSolar System 

Reproduce  
 

ภาพที่ 4 นวัตกรรมMagic eyesight lens 
 

  
ภาพที่ 5 นวัตกรรมลิฟต์อวกาศประหยัด

พลังงาน 
ภาพที่ 6 นวัตกรรมGlobalStarChart 

Telescope 

  
ภาพที่  7 นวัตกรรมแบบจ าลองแผนที่ดาว 
สามมิต ิ

 ภาพที่ 8 นวัตกรรมมหัศจรรย์ดาว 12 ราศี 

  

  ภาพที่ 9 นวัตกรรมกล่องหาดาวเหนือ ภาพที่ 10 นวัตกรรมZodiac Hologram 
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ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
โดยก าหนดหัวข้อ“มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ” มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนทั้ง 10 นวัตกรรมดังตารางที่  26 

ตารางที่ 26 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ 
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวัดจากระดับคะแนนเต็ม 3 ระดับ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม 
ล าดับที ่

1.ด้านการก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และ
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 

2.70 0.48 สูง 2 

2.ด้านกระบวนการพฒันานวัตกรรม 
  2.1วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 2.90 0.32 สูง 

3 
  2.2การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการ
สร้างนวัตกรรม 

2.60 0.52 สูง 

  2.3การออกแบบนวัตกรรม 2.50 0.53 สูง 
  2.4กระบวนการสร้างนวัตกรรม 2.67 0.52 สูง 

รวม 2.67 0.46 สูง  
3.ด้านการน าเสนอผลงาน    

1 
  3.1การเขียนรายงาน 2.60 0.52 สูง 
  3.2การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 2.90 0.32 สูง 
  3.3การน าเสนอผลงานปากเปล่า 2.60 0.52 สูง 

รวม 2.70 0.45 สูง  
4.ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.60 0.52 สูง 4 

รวม 2.67 0.47 สูง  

จากตารางที่ 26 พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(SCIENCE Model)ในหัวข้อ 
“มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ”ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมพบว่านักเรียน
มีระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง( ̅=2.67, S.D.=0.47)  
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ หลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้ โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การน าเสนอผลงานมีระดับ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง( ̅=2.70, S.D.=0.45) ด้านการก าหนดปัญหา/
ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรมมีระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับสูง ( ̅=2.70,S.D.=0.48) ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมมีระดับความสามารถในการสร้าง
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นวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ( ̅=2.67,S.D.=0.46) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีระดับความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง( ̅=2.67,S.D.=0.47) 
   ข้อเสนอแนะในการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมพบว่า
นวัตกรรมที่นักเรียนสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับหัวข้อ“มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ” 
และมีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาแนวคิด โดยการรวมกับทฤษฏี  
และเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ มหัศจรรย์ดาว 12 ราศี Zodiac Hologram แบบจ าลองแผนที่ดาวสามมิติ 
Solar System Reproduce SCI และcomputer 3D และนวัตกรรมใหม่ กล่องหาดาวเหนือ 
GlobalStarChart Telescope Magic eyesight lens และ ลิฟต์อวกาศประหยัดพลังงาน 

ผลการประเมินจติวิทยาศาสตร์จากแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1 การเขียน
บันทึกพฤติกรรมแบบพรรณนาความ(Journal Writing) โดยให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็น 
ที่มีต่อลักษณะนิสัยของตนเองลงในตารางบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ในระหว่างการใช้รูปแบบ  
3 ครั้ง เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้จ านวน 3 หน่วย ประกอบด้วยคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะ  
และ ส่วนที่ 2  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ หลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1 จ านวน 39 คน 

2.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้รูปการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนที่ 2 ดังตารางที่ 27 
ตารางที่ 27 ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนที่ 2 วัดจากระดับคะแนนเต็ม 5 ระดับ 

จิตวิทยาศาสตร ์  ̅ S.D. จิตวิทยาศาสตร ์ ล าดับที ่
ความอยากรู้อยากเห็น 4.79 0.45 มากที่สุด 7 
ความมีเหตุมผีล 4.86 0.31 มากที่สุด 5 
ความใจกว้าง 4.88 0.29 มากที่สุด 3 
ความซื่อสัตย์ 4.97 0.13 มากที่สุด 1 
ความพยายามมุ่งมั่น 4.77 0.53 มากที่สุด 8 
ความรอบคอบ 4.91 0.26 มากที่สุด 2 
ความรับผิดชอบ 4.87 0.33 มากที่สุด 4 
ความร่วมมือช่วยเหลือ 4.67 0.95 มากที่สุด 10 
ความสร้างสรรค์  4.69 0.63 มากที่สุด 9 
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์ 4.82 0.42 มากที่สุด 6 

รวม 4.82 0.43 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 27 พบว่าคะแนนระดับจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅= 4.82, S.D.=0.43) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 และพบว่าในทุกคุณลักษณะ 
มีผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์มากที่สุด 
คือ ด้านความซื่อสัตย์ ( ̅= 4.97, S.D.=0.13) รองลงมาคือ ด้านความรอบคอบอยู่ในระดับมากที่สุด
( ̅=4.91, S.D.=0.26) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความร่วมมือช่วยเหลืออยู่ในระดับ 
มากที่สุด( ̅=4.67, S.D.=0.95)  

2.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในส่วนที่ 1จากการเขียนบันทึก
พฤติกรรมแบบพรรณนาความ(Journal Writing) เพื่อสะท้อนพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ของตนเองใน
ระหว่างการเรียนสรุปทั้ง 10 คุณลักษณะในภาพรวมดังนี้ 

ความอยากรู้อยากเห็น  
 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกนึกคิดเห็นว่าตนเองน ามาซึ่งพฤติกรรมการ

แสดงออกมีความอยากรู้อยากเห็นในบางเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัว มีความสนใจในการเสาะแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีมากกว่าหนังสือ เพื่อให้มีความรู้สึก ความพยายามที่จะค้นคว้าหาค าตอบเพื่อ 
แก้ข้อสงสัย ข้อค าถาม มีการด าเนินการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองและร่วมกันกับเพื่อน  ดังข้อความ
ของนักเรียนว่า 

“สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น” 
“มีความอยากรูอ้ยากเห็น เรือ่งที่น่าสนใจ ใกล้ตัวและพยายามหาค าตอบของค าถาม

เรื่องที่จินตนาการไม่ได้” 
“มีความสนใจในบางเรื่องท่านั้น แต่บางเรื่องไม่มาก หากเปน็เรื่องที่เข้าใจยาก ลึกซึ้ง

แต่ถ้ามีสื่อภาพเคลือ่นไหวที่น่าสนใจกจ็ะพยายามศึกษา” 
“มีความอยากรูอ้ยากเห็นในขณะท าการทดลองทัง้ที่การทดลองนั้นจะยาก แต่มักไม่

ค่อยมีการเตรียมตัวก่อน ถ้าผลการทดลองน่าสนใจกจ็ะแสวงหาข้อมลูนั้นต่อ” 
“เวลาที่ดิฉันสืบค้นมกัจะสืบค้นโดยการใช้ Internet เนื่องจากน่าสนใจ สะดวกง่าย

ต่อการเก็บข้อมลูมาไว้วิเคราะห์” 
“มีความอยากรูอ้ยากเห็นในเรื่องต่างๆ มากขึ้นเมื่อเกิดข้อค าถาม สงสัย มากขึ้นและ

มีการน าข้อมลูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อเพื่อความมั่นใจ” 
“ในบางครัง้มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไมจ่ าเป็นต้องเป็นปัญหา เนื่องจาก

บางครัง้คิดข้ึนมาเลยว่าต้องการสิ่งนี้ สิ่งนั้นกจ็ะสืบค้นเพื่อหาแนวทางการได้ข้อมลูต่างๆ” 

ความมีเหตุมีผล 
 นักเรียนทุกคนเห็นว่า ตนเองมีพัฒนาการของการมีเหตุผลในการท างาน  

ในการด าเนินชีวิต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม มีเหตุผลและยอมรับในการทดลอง  
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การอธิบายของเพื่อนโดยมีหลักฐานข้อมูลมาสนับสนุนและเล็งเห็นถึงการท างานกลุ่ม ช่วยให้ตนเอง
ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นมากข้ึนดังข้อความของนักเรียนว่า 

 “เช่ือในเรื่องที่พิสจูน์ได้และมีหลักฐานยืนยัน” 
“เวลาในการท ากจิกรรมกลุม่ช่วยให้ตัวเราค่อยๆ พฒันาในการรับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อน และยอมรับได้ถ้ามีทฤษฎีมายืนยัน” 
“ในบางครัง้ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัเรา ก็จะรบัฟังมาก่อนแล้วหาข้อมูล 

เพื่อวิเคราะห์ว่าควรเช่ือถือได้หรือไม่” 
“มักเช่ือถือเรือ่งทีเ่ป็นจรงิ พิสจูน์ได้โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กิดข้ึนกับตนเองโดยตรง” 

“มีความเช่ือว่าปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางออก มีเหตุผลในตัวของมันเอง  
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ัน” 

ความใจกว้าง 
 นักเรียนทุกคนมีการยอมรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 

ที่ผู้อื่นมีความเห็นต่างกับตนเอง เพื่อน าไปปรับปรุงหาข้อมูลเพิ่มเติมและยอมรับในการตัดสิน 
หากไม่ตรงกับความคิดของตนเองโดยผ่านการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง และมีการเผยแพร่ความรู้ 
และความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นทราบโดยไม่ปิดบัง ดังข้อความของนักเรียนว่า 

“ยอมรบัฟงัความคิดเห็นของคนอื่น หากมีข้อมลูสนับสนุน” 
“มักถามเพื่อนในกลุ่มทกุคน แล้วน ามาวิเคราะห์กับความคิดเห็นของเรา  

หากไม่ตรงกันจะมีการสบืค้นข้อมลูเพิม่เติม” 
“ยอมรบัความคิดเห็นของเพือ่นที่แตกต่างจากทกุคนในกลุม่หากพบว่าเป็นแนวคิดที่ดี” 

“ชอบที่เพื่อนมกีารเสนอความคิดเห็นของแตล่ะคน เพื่อทีจ่ะให้สรุปผลความคิดเห็น
ที่ดีที่สุด  โดยมีข้อมลูทีส่นับสนุนชัดเจนหรืออาจไมม่ีก็ได้เผื่อจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้” 

“ยอมรบัความคิดเห็นของเพือ่น ถ้าเพื่อนมเีหตผุลประกอบ” 
“หากความคิดเห็นของเราผิดแล้วเพือ่มีข้อเสนอแนะ แล้วเรายอมรับได้ด้วยเหตุผล” 

“มีความยินดีเมื่อผู้อื่นท างานมีคุณภาพและท างานกบัผู้อื่นด้วยความสุข” 

ความซื่อสัตย์ 
 นักเรียนอธิบาย น าเสนอข้อมูลและรายงาน จากการที่สืบค้น ปฏิบัติจริง  

ที่ตนเองได้กระท า โดยยึดหลักการที่ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นดังข้อความของนักเรียนว่า  
“การท ากิจกรรม การทดลองแล้วมีการบันทึกผลจากสิ่งทีเ่กดิข้ึนจริง” 

“การรายงานข้อมลูจากที่ได้กระท าเองจะท าใหส้ามารถอธิบาย น าเสนอได้มั่นใจ” 
“ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการทดลองจาที่ท าได้จริง ถ้าในบางครั้งอาจจะมีการ

ผิดพลาดจากความจริงกจ็ะมีเหตุผลในตัวเอง” 
“น าเสนอผลจากการสืบค้นโดยมีแหล่งทีม่าของข้อมลู” 
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“น าเสนอข้อมลูถึงแม้ข้อมลูที่ตนเองได้มาจะไม่ตรงกบัเพือ่ จะยอมรบัข้อมลูของ
เพื่อนถ้าเพือ่นมีแหล่งที่มาที่น่าเช่ือถือ มีเหตผุลสอดคล้องกบัทฤษฎี” 

“งานที่น าเสนอไม่คัดลอกงานของเพื่อน หรอืของผู้อื่น” 

ความพยายามมุ่งมั่น  
นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท ากิจกรรมกลุ่ม สืบค้น อดทน

และพยายามท างานเพื่อได้มาซึ่งค าตอบในแต่ละข้อ ถึงแม้ว่าค าตอบในบางข้อนั้นจะต้องหาข้อมูล
มากกว่า 1 แหล่งเรียนรู้แล้วยังต้องน ามาวิเคราะห์ต่อก็ตามดังข้อความของนักเรียนว่า 

“อดทน ตั้งใจ พยายามสืบค้นข้อมลู ท ากจิกรรมให้ส าเรจ็” 
“ถึงแม้งานจะยากกม็ุ่งมั่นที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ” 

“ต้องมความอดทนอย่างมากหากมีปจัจัยอื่นเข้ามาแทรก เช่นสัญญาณ internet 
อดทนต่อระยะเวลาที่มีน้อยในการท ากจิกรรม เพราะถ้าย่ิงเครียด ยิ่งท างานช้าลงและผิดพลาด” 

“ตั้งใจและอดทน เนือ่งจาการท ากิจกรรมเป็นงานกลุ่มดงันั้น ส่งผลต่อคะแนน 
ของเพื่อนด้วยจงึต้องอดทนหลายๆอย่างเพื่อใหส้ าเร็จ” 

“มีความพยายามทีจ่ะท างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็” 
“อดทน ตั้งใจถึงแม้จะท าสิง่นั้นยาก ถ้าเป็นสิ่งที่ถกูต้องและสามารถพฒันาเรา 

และเราชอบสามารถพยายามได้ถึง” 
ความรอบคอบ 
นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองมีความรับผิดชอบไม่มาก  เนื่องจาก 

การท ากิจกรรมบางครัง้มีการวางแผนไม่รอบครอบจึงส่งผลให้บริหารเวลาไม่ได้จึงขาดความรอบครอบ
ในการท ากิจกรรม แต่มีบางคนมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ จึงมีเวลาในการท ากิจกรรม  
ที่เหมาะสมรอบครอบ และการได้ข้อมูลจาการท ากิจกรรม การสืบค้นมีการร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล อย่างรอบครอบจนได้ข้อสรุปในครั้งนั้นๆ ดังข้อความของนักเรียนว่า 

“ขาดความรบครอบในเวลาที่เร่งรีบ” 
“มีการตรวจสอบข้อมูลจากการทีส่ืบค้นมากกว่า 1 แหล่ง” 

“ตัวของผมอาจมีขาดความรอบครอบ อาจมีการท างานผิดบา้งในบางเวลา” 
“มักเช่ือถือข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูล เนือ่งจากบางข้อมูล 

เป็นเรืองที่ไม่เคยเรียนมากก่อน” 
“ในบางครัง้ในเรื่องที่เรียนอยากพสิูจน์ได้ด้วยตัวเอง  

เพราะบางครั้งเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจ” 
“เมื่อมีการแบ่งงานกลุม่กันท าต้องมีการตรวจค าตอบของเพือ่นร่วมกันกอ่นสง่ให้ครู” 
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 ความรับผิดชอบ  
นักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากครู  

และถ้ามีงานกลุ่มก็รับผิดชอบจาการที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกภายในกลุ่มท างานได้ดีและตรงเวลา 
แต่มีนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายส่งงานไม่ตรงเวลา(ส่วนน้อย) ดังข้อความ
ของนักเรียนว่า 

“ยังมีความรบัผิดชอบในการท างานไม่ค่อยดีเท่าไร” 
“มักท างานที่ได้รบัจากงานกลุ่มก่อนงานส่วนตัว” 

“รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย แต่ในบางครั้งงานเสร็จไมท่ันเวลาที่ก าหนด” 
“เวลาท างานกลุ่มมักเตือนตนเองและเพือ่นอยู่เลื่อยๆ เช่น ก าหนดส่ง 1 เดือน กจ็ะ

มีการเตือนทุกวันจันทร์ในแตล่ะสปัดาห”์ 
        “มีความรับผิดชอบ พยายามท าให้ได้หากไมท่ันเวลาจริงๆ จะมีการขอค าปรึกษาจากคร”ู  

ความร่วมมือช่วยเหลือ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่ืนชอบในการท ากิจกรรม

แบบกลุ่มมากกว่าการท ากิจกรรมเพียงคนเดียว เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เมื่อประสบกับปัญหามีเพื่อนคอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ด าเนินกิจกรรมนั้นจนส าเร็จ 
และมีความภาคภูมิใจเมื่อสามารถแก้ปัญหานั้นได้  โดยมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ  
ดังข้อความของนักเรียนว่า 

“ให้ความร่วมมอืในการท างานร่วมกับผู้อื่น” 
“มีความช่ืนชอบในการท างานเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว เพราะถ้ามีปญัหาต่างยงัมี

เพื่อนหรือบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือแนะน า” 
“ในการท างานกลุม่เมื่อมีการแบง่งานกันแล้วถ้าเราท างานเสร็จแล้ว เราสามารถ

ช่วยเหลือเพื่อนที่ยงัท าไมเ่สร็จ” 
“ในการท างานกลุม่บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งในด้านความคิด การปฏิบัติ เหมือน

ที่มีคนกล่าวว่ามากคนกม็ากความ แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดปญัหาเราก็ช่วยกัน
แก้ไขแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้” 

“ชอบท างานเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว แต่ในการท างานกลุม่ชอบท างานกับเพื่อน
สนิทเพื่อทีจ่ะได้คุยกันได้ง่ายและสะดวก” 

“การท างานเป็นกลุ่มดีกว่าท างานเดี่ยว เพราะสามารถช่วย
เพื่อทีม่ีความสามรถน้อยให้ได้คะแนนเพิม่ขึ้นได้” 

ความสร้างสรรค์ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยคิดว่าการที่ตนเองท าอะไร  

ไม่เหมือนคนอื่นเป็นความสร้างสรรค์ โดยการที่จะคิดสร้างสรรค์นั้นนักเรียนคิดว่าต้องเริ่มจาก  
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ความกล้าที่จะคิด คิดริเริ่มร่วมกับจินตนาการประสบการณ์ แล้วต้องมีความส าคัญ มีประโยชน์  
ต่อตนเอง สังคม แต่กลัวว่าตนเองเองจะปฏิบัติไม่ได้ตามที่ตนเองคิดสร้างสรรค์ไว้ และมี นักเรียน 
บางคนคิดว่าตนเองไม่สามารถคิดได้ ไม่กล้าที่จะคิด จึงท าตามคนอื่น จึงมีความคิดที่ไม่หลากหลาย  
จนไปสู่ความกลัวที่จะกล่าวว่าตนเองสร้างสรรค์เองดังข้อความของนักเรียนว่า 

“มีความคิดสร้างสรรค์ทีอ่ยากจะประดิษฐ์สิง่ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก” 
“มีความอยากรูอ้ยากทดลองสื่อใหม่ๆ” 

“คิดว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์พอสมควร เพราะเวลาเหน็การท ากจิกรรมต่างใน
ชีวิตประจ าวันมักคิดเสมอว่า ถ้ามี.... จะสามารถท าให้งานเสร็จเร็ว และดีข้ึน” 

“มักศึกษาผลงานของต่างประเทศทีม่ีการประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆและมาร่วมกับ
ความเป็นไทยแล้วน่าจะเป็นสิง่นี้สิง่นั้นได้ อยู่เสมอ” 

“มีความคิดสร้างสรรค์ทีอ่ยู่ในจินตนาการมากกว่าการลงมือปฏิบัติ  
ในเรื่องที่สนใจและทันสมัย” 

“มีหลายครัง้ที่คิดสร้างสรรค์ จากทฤษฎี ร่วมกับจินตนาการ แต่กลัวว่าถ้าให้ท าจริงๆ
แล้วจะไมส่ามารถท าไดจ้รงิ จนมบีางครัง้จงึเลิกคิดเรื่องนั้นไป” 

“คิดสร้างสรรค์น้อยเนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติน้อย” 
“คิดสร้างสรรค์แต่คิดว่าอาจจะมีการซ้ ากบัความคิดของคนอืน่ เพราะคิดว่าเรามี
ความรู้ไม่มากพอ และกลัวว่าจะมีความสร้างสรรค์ไม่พอ คนอื่นจะไม่เห็นด้วย” 

เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว 

อยู่ในชีวิตประจ าวัน เห็นว่าในชีวิตประจ าวันของเราใช้ชีวิตกับวิทยาศาสตร์โดยแยกออกจากกันไม่ได้
โดยมีทั้งประโยชน์และโทษกับ คนและสิ่งแวดล้อม และเช่ือว่าวิทยาศาสตร์มีเหตุผลและสามารถ
พิสูจน์ได้ มีนักเรียนหลายคนกล่าวว่าถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์อาจจะไม่มีสิ่งต่างรวมถึงอาจจะไม่มีตัวเรา  
ดังข้อความของนักเรียนว่า 

“มีความสนใจและรักในการเรียนวิทยาศาสตร”์ 
“เช่ือวิทยาศาสตรอ์ยู่กับเราตลอดเวลา” 

“วิทยาศาสตร์มปีระโยชน์และโทษ” 
“ตั้งแต่เริม่มาเป็นเราจนโต จนแก่ จนตาย ล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์เข้ามา

เกี่ยวข้อง เพียงแค่บางคนอาจไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตรงไหนบ้าง” 
“ดิฉันมีความเช่ือว่าถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง 

วิทยาศาสตร์มปีระโยชน์แน่นอน” 
“วิทยาศาสตร์ สามารถพสิูจน์ได้ เช่ือถือ ช่ืนชม ในคุณค่าของวิทยาศาสตร์อย่างเต็มใจ” 

“ในทุกวันน้ีเช่ือว่าคนหลายๆคนอยู่ได้เพราะน าวิทยาศาสตรเ์ข้ามาช่วยเหลอื” 
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“ตัวของผมเกิดมาได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ผมคลอดโดยการผ่าทอ้ง ผมเช่ือว่าถ้า
ไม่มีวิทยาศาสตร์อาจไม่มผีมในวันน้ี” 

“วิทยาศาสตร์ช่วยให้มสีิ่งมีชีวิตบางชนิดเพิ่มข้ึน” 
“มีความสนใจในเรือ่งทีเ่รียนอย่างมุง่มั่น ว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้รู้ความจริง

ของโลกและนอกโลก” 
“ในปัจจุบันมีผูป้่วยเพิ่มมากขึ้น ดิฉันเช่ือว่าวิทยาศาสตร์มปีระโยชน์น ามาช่วยในการ

รักษา บรรเทาอาการต่างของโรคได้ถ้าเราใช้อย่าถูกวิธี” 
“วิทยาศาสตร์มปีระโยชน์และคุณค่าจริง”  

2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(SCIENCE Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ
ชาย 11 คน เพศหญิง 28 คน เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1.00-1.49 
ร้อยละ 7.69 1.50-2.00 ร้อยละ 12.82  2.01-2.49 ร้อยละ 17.95  2.50-3.00 ร้อยละ 25.65  
3.01-3.49 ร้อยละ 15.38 และ3.50-4.00 ร้อยละ 20.51 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(SCIENCE Model)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 39 คน ในภาพรวมดังนี้ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมาก  

แต่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 -2 นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในข้ันตอนต่างๆ จึงเกิดการสับสนในการ
ร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเมื่อเข้าใจข้ันตอนและกิจกรรมแล้วสามารถท าตามข้ันตอนและกิจกรรม
ต่างๆได้ครบถ้วน สนุกสนาน มีความประทับใจที่ได้ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนสามารถช่วยเหลือเพื่อน 
ในกลุ่มให้เข้าใจเพิ่มมากข้ึน ได้รับความรู้ผ่านการท ากิจกรรม ฝึกให้ตนเองมีสมาธิ ความรอบครอบ  
มีน้ าใจ เมื่อพบว่ากลุ่มที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ส่งผลให้นักเรียนยิ่งเกิดความภูมิใจในการหาค าตอบ 
เพื่อให้กลุ่มของตนเองได้รับคะแนนเพิ่มเติม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มถึงแม้ก่อนหน้านี้
เป็นคนที่ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์พอใช้ รูปแบบการจัดการ เรียนรู้นี้ท า ให้ เ ข้าใจ เนื้อหา  
และการปฏิบัติงานเหมาะสม มีการให้นักเรียนช่วยเหลือกันข้ามกลุ่มของนักเรียน เป็นบรรยากาศ 
ที่ท าให้เกิดความเป็นกันเอง สนุกสนาน ร่วมถึงกับใช้สื่อ Youtube ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้ สามรถใช้สื่อในการค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา หากเกิด  
ข้อสงสัยสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาเนื่องจากสามารถใช้เทคโนโลยี Line Facebook ในการ
ติดต่อสอบถามครูหรือเพื่อนได้อีกด้วย มีการขยายความรู้ให้เข้าใจถึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดีมาก ดังข้อความของนักเรียนดังนี้ 
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“ข้ันมีความชัดเจนแต่ตอนแรกๆที่ครูสอนยงัไม่ค่อยเข้าใจข้ันตอน  
แต่หลังจากครัง้ที่ 3 ก็เข้าใจแล้วท าให้เกิดความสนุกสนาน” 

“ข้ันตอนในแต่ละข้ันมีครูคอยช่วยเหลือตลอดเวลา  
หากเราพบปัญหาครจูะเข้ามาช่วยเหลือแนะน า” 

“ข้ันตอนบางขั้นตอนส่งเสริมใหเ้ราใช้เทคโนโลยี และท างานร่วมกันกบัเพื่อน” 
“การได้ท างานร่วมกบัเพือ่น ท างานเป็นกลุ่มจงึท าให้เกิดการช่วยเหลอืซึง่

กันและกัน ท าให้ผมเกิดความภาคภูมใจทีส่ามารถช่วยเหลือเพื่อนได้” 
“ข้ันตอนในข้ันตอนใกล้ๆสุดท้ายมีความสนุกสนานเนื่องจากได้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือ กันระหว่างกลุม่ได้จะพยายามตอบค าถามให้ได้ 
เพื่อจะได้ให้กลุ่มของตนเองได้คะแนน” 

“ข้ันตอนที่ครจูัดการเรียนรู้มีความต่อเนือ่งกัน ท าให้ผมสามารถท ากิจกรรม
เช่ือมต่อกันอย่างดี มองเห็นภาพในแต่ละข้ันตอนน าไปสู่ค าตอบของค าถามนั้น” 

“มีขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถท าให้ดิฉันเข้าใจ 
ในเรื่องเนื้อหากับชีวิตประจ าวัน” 

“สื่อ Youtube ที่ได้รับจากครูใช้ในการเรียนสอดคลอ้งกบัเนื้อหา  
เข้าใจง่ายมทีั้งภาพและเสียง สามารถเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา” 
“สื่อมีความชัดเจน เข้าใจเนื้อหา สามารถดูได้ไม่จ ากัดจ านวน” 

“การท างานร่วมกับเพื่อนท าให้ฝึกการอยูร่่วมกบัคนอื่น มีความรอบครอบ 
มีน้ าใจ ในการท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ” 

“มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุม่อย่างมาก ส่งผลให้
ดิฉันมีความรู้ เพื่อน เพิม่มากข้ึนเนือ่งจากส่วนมากจะมีการท ากิจกรรม 

ก็จะอยูร่่วมกบัเพื่อนที่สนทิสนมกัน” 
“รู้ถึงนสิัยของเพื่อนเพิ่มมากขึ้น มีการแนะน าเนื้อหาที่ผมไม่เข้าใจ และ

เพื่อนทีเ่ก่งกว่าก็ยังใหโ้อกาสผมแสดงความสามารถของผมเองถ้าหากไมม่ีขั้นตอน 
การสอนแบบครูผมอาจจะไม่ได้แสดงแบบนีก้็ได้” 

“กลุม่ของใครที่มีปญัหาครูจะเข้าไปช่วยเหลือแนะน า แต่ครไุม่บอกตรงๆ 
ชอบที่ครูชอบช่วยเหมือนถามค าถามกลบัถามเราอีกครัง้  

ไม่เหมอืนใครดีแต่ครูจะใช้ค าพูดที่เข้าใจง่าย” 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
นักเรียนส่วนใหญ่ในช่วงแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1-2 ยังไม่ค่อยมีความ

สนใจ สนุกสนาน ความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรม มีการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
เนื่องจากนักเรียนยังไม่ ค่อยเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ และยังไม่สนิทสนมกับเพื่อน  
จึงยังท ากิจกรรมร่วมกันยังไม่ราบรื่น หลังจากนั้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เป็นต้นไปพบว่า
นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน ความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรม มีการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ทันเวลา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และต่างกลุ่มแล้ว
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นักเรียนมีความภูมิใจ สนใจในการท ากิจกรรมและครูมีความเป็นกันเองแนะน าในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในภาพรวมดีมาก ดังข้อความของนักเรียนดังนี้  

“ในตอนคาบสอนที่ 1 -2 ผมเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนและไม่คอ่ยให้ความ
ร่วมมือกบัเพื่อนเพราะยังไม่สนิท และกลัวที่จะตอบผิด แต่หลังจากนั้นผมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 

แต่ไม่มากเท่าใดและสนกุสนานกันภายในกลุ่มของตนเอง” 
“คาบแรกยงัไม่ค่อยเข้าใจ และรูส้ึกว่าครสูอนละเอียดมากโดยให้ดิฉันหา

ความรู้ร่วมกบัเพื่อน หลงัจากนั้นเมื่อปรบัตัวได้พบว่า มีความสนุกสนาน ภูมิใจ  
เข้าใจถึงเนือ้หาที่ครูมอบหมายให้” 

“มีความสนใจในแตล่ะข้ันตอนทีม่ีการใช้เทคโนโลยเีข้ามาร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้เข้าใจ น่าสนใจในเนือ้หาน้ัน” 

“ครูคอยช่วยเหลือในการท ากจิกรรมไมท่อดทิง้นักเรียน ท าให้ไม่เครียดใน
การเรียน มีความเป็นกันเอง สนุกสนานในการเรียน” 

“ชอบกิจกรรมแบบนี้มีข้ันตอนชัดเจน ได้ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน” 
“เรียนแล้วไม่น่าเบือ่ ได้ฝึกคิดตลอดเวลา ครูคอยช่วยเหลือเมื่อมีปญัหา

ตลอดเวลา ได้เรียนรูท้ั้งด้วยตนเองและร่วมกันกบัเพือ่น” 

ด้านวัดและประเมินผล 
นักเรียนเห็นว่าการวัดและประเมินผลสอดคล้อง เหมาะสม ชัดเจนมาก

เนื่องจากครูมีการประเมินอยู่สม่ าเสมอในระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการประเมิน 
มีหลายรูปแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครูเปิดโอกาสให้เพื่อนประเมิน
เพื่อน และนักเรียนประเมินตนเองโดยการเขียนบรรยาย เครื่องมือในการประเมินตรงตามเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ของการเรียน ครูแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนการจัดการเรียนรู้ และแจ้งเวลาในการประเมิน
เสมอ ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลที่ดีมาก ดังข้อความของนักเรียนดังนี้ 

“แบบทดสอบที่ครูน ามาใหส้อบมีรปูแบบที่หลากหลายดี มีทัง้ตัวเลือก 
และแบบเขียนบรรยาย เป็นสิง่ที่ดเีพราะสามารถใส่แนวคิดของผมได้” 

“เวลาที่ครูจะสอบ จะประเมินครูจะมีการแจ้งล่วงหน้า 
เพื่อให้นกัเรียนเตรียมตัว” 

“ในเวลาที่ครูสอนมีการให้เพื่อนประเมินเพือ่น  
และใหเ้ราประเมินตัวเราเอง” 

“มีการให้ประเมินตัวเองด้วยการเขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเอง เป็นสิ่ง
ที่ดีที่ไม่เคยท ามาก่อน ท าใหรู้้จกัตัวเองเพิ่มมากขึ้น” 

“แบบทดสอบของครูแปลกดีที่ให้ดิฉันเขียนบรรยายแนวคิด/วาดรูป และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อค าถามของครเูป็นสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันท าให้นกึค าตอบได้ง่าย” 

“เมื่อเวลาที่ครูประเมินเสรจ็แล้วครมูีการแจ้งให้นักเรียนทราบผลคะแนน
รวดเร็วและถ้าสงสัยในคะแนนสามารถสอบถามครูได้” 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
นักเรียนมีความช่ืนชอบในการที่ครูให้สื่อที่ใช้ร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

กับนักเรียนก่อนเรียน โดยสื่อเป็นสื่อที่สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่นักเรียนต้องการ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันสามารถพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ความสามารถ 
รอบครอบ ความรับผิดชอบ ความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ข้อมูลการท างานร่วมกันกับผู้อื่น  
รวมถึงความสนุกสนาน ในการจัดการเรียนรู้ โดยในภาพรวมมีประโยชน์มาก 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(SCIENCE Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในภาพรวมดังนี้ นักเรียนบางส่วนเสนอแนะ
ให้น าวิธีการจัดการเรียนรู้(SCIENCE Model) ที่พัฒนาข้ึน ในรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้สื่อ 
ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ สื่อที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดเวลาและจ านวนครั้ง  
ท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกวิเคราะห์ ฝึกคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1.เพื่อพัฒนาและประเมินประสทิธิภาพ 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2. เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ดังนี ้2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  2.2) ประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน    2.3) ประเมินจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค  
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 2.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

กลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 39 คน  
ใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D
ผสมผสานร่วมกบัการออกแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงระบบ (System Approach)  “ADDIE Model”)  
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผน     
เชิงผสมผสานด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methods) แบบแผนการวิจัยแบบ One- Group Pretest Posttest Design 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ ประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียนโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นของ
ครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 6 คนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
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0.80-1.00 และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
แนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ     
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 6 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00          
2) เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และประเมินรูปแบบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ( ̅=4.20, S.D.=0.45) ถึง ( ̅=4.80, 
S.D.=0.45) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน คู่มือการใช้รูปแบบ( ̅=4.20, 
S.D.=0.45) ถึง ( ̅=5.00, S.D.=0.00)  และแผนการจัดการเรียนรู้ ( ̅=3.80, S.D.=0.45) ถึง 
( ̅=5.00, S.D.=0.00) และ3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ข้อสอบปรนัยโดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.43-0.78 และค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ในระหว่าง 0.25-0.85 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ KR 20 มีค่าเท่ากับ 0.71 และข้อสอบ
อัตนัย 3 ข้อมีค่าความเ ช่ือมั่นจากสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)  เท่ากับ 0.67  
แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ( ̅=3.80, S.D.=0.84) ถึง ( ̅=4.60,S.D.=0.89) 
แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์( ̅=4.20, S.D.=0.45) ถึง ( ̅=5.00, S.D.=0.00) และแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน( ̅=4.60, S.D.=0.55) ถึง ( ̅=4.80, S.D.=0.45) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  หาค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test for dependent) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือที่เรียกว่า “SCIENCE Model”           
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ คือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผู้เรียน
มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า 
ช่วยเหลือ สนับสนุน 2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 3.กระบวนการจัดการเรียนรู้  3.1) กระตุ้นผู้ เรียน
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(Stimulation) 3.2) พิจารณาสาเหตุ (Consideration and Cause) 3.3) สืบเสาะแสวงหา (Inquiry) 
3.4) ส ารวจและตรวจสอบ (Exploration and Examine) 3.5) บันทึกและอภิปราย (Note and 
Discussion) และ 3.6) สรุปและขยายความรู้ (Conclusion and Elaboration) 4. การวัดและ
ประเมินผล 3 ด้าน 4.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
4.2) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.3) จิตวิทยาศาสตร์ 5. เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 3 ด้าน 5.1) ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้
และเข้าถึงเทคโนโลยี 5.2) ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างานและ
5.3) จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้ เรียน   ผลการประเมินค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรยีนกลบัด้าน (SCIENCE Model) ตามเกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (SCIENCE Model) เท่ากับ 80.00/80.21 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (SCIENCE Model) มีผลสรุปดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องโลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 

2.2 ผลการประเมนิความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลงัการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านอยู่ในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า การน าเสนอ
ผลงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความสามารถในระดับสูง ส่วนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย  
ต่ าที่สุด มีความสามารถอยู่ในระดับสูง 

2.3 ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน  
กลับด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เพื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่าด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสดุมีระดับจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่สุดส่วนด้านความร่วมมือ
ช่วยเหลือมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมีระดับระดับจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่สุด 

2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน 
กลับด้านพบว่าข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับการพัฒนา  
จิตวิทยาศาสตร์ 10 คุณลักษณะของนักเรียนเนื่องจากกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมกลุ่ม
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จนกลายเป็นการเรียนที่เคยชิน และสนุกสนานอยู่เสมอ ประกอบกับการที่ครูมีสื่อให้ศึกษาที่บ้าน 
ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการและสามารถหยุดคลิปเพื่อจดบันทกึข้อมูลต่าง ๆ  และยังสามารถแก้ปัญหา 
ถ้าขาดเรียนในเนื้อหาน้ัน มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากครูมีการประเมินอยู่
สม่ าเสมอและมีความหลากหลาย 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ เสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยโดยจ าแนกรายละเอียดดังนี ้

 1. ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
(SCIENCE Model) ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project Based 
Learning) ได้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 สร้างสถานการณ์และกระตุ้นผู้เรียน ข้ันที่ 2 เลือกเรื่องและ
น ามาตั้งจุดมุ่งหมาย ข้ันที่ 3 วางแผนและด าเนินการค้นคว้า ข้ันที่ 4 วิเคราะห์และอธิบาย และข้ันที่ 5 
ขยายความรู้  น าไปบูรณาการใ ช้ในกระบวนการจัดการ เรียนรู้ ของ เทคนิคการสืบ เสาะ 
หาความรู้ (Inquiry – Based Learning) ที่ผู้วิจัยสังเคราะหก์ระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ได้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับ
ค าถาม ประเด็น หรือปัญหา ข้ันที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ข้ันที่ 3 รวบรวม
จัดท าข้อมูล แปลผลและอธิบายข้อมูล ข้ันที่ 4 การวิเคราะห์ รายงานและเช่ือมโยงข้อมูล และข้ันที่ 5 
ประเมินสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ทีผ่่านการสังเคราะห์แล้วมาสังเคราะห์ร่วมกันได้ 6 ข้ันตอนข้ันที่ 1 กระตุ้น
ผู้เรียน ข้ันที่ 2 พิจารณาสาเหตุ ข้ันที่ 3 สืบเสาะแสวงหา ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบ ข้ันที่ 5 บันทึก
และอภิปราย และข้ันที่ 6 สรุปและขยายความรู้ แล้วน ามาบูรณาการตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
โดยนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครูและนักเรียนจัดให้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น YouTube, CD 
หรือ DVD เป็นต้น จากที่บ้านและครูกระตุ้นด้วยค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ศึกษา ไปก าหนด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(SCIENCE Model) มุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ”และแนวคิด
เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Minds) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะ 
ใน 10คุณลักษณะคือ 1) ความอยากรู้อยากเห็น 2) ความมีเหตุมีผล 3) ความใจกว้าง 4)ความซื่อสัตย์ 
5) ความพยายามมุ่ งมั่น 6) ความรอบคอบ 7)ความรับผิดชอบ 8) ความร่วมมือช่วยเหลือ  
9) ความสร้างสรรค์ และ10)เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555: 146-151) โดยน ารูปแบบผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วพบว่า รูปแบบมี
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คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา และทดลองใช้กับนักเรียนพบว่ามี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80/80.21 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
ความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (SCIENCE Model) ได้พัฒนาข้ึนอย่างเป็น
ระบบ มีการด าเนินการตามข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยน าผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบโดยแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ    1) 
ล าดับข้ันของการสอน (Syntax) 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Social system) 3) ปฏิกิริยาของ
ครูต่อพฤติกรรมของนักเรียน (Principles of reaction) และ 4) สิ่งสนับสนุนการสอน (support system) 
(Joyce and Weil, 2009: 25) สอดคล้องกับทฤษฎีของเควิน  ครูส (Kevin Kruse 2009: 1-20) เป็น
หลักในการสร้างรูปแบบโดยมี 5 ข้ันตอนที่เรียกกันทั่วไปว่า ADDIE Model และการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553: 2) 
และพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2548: 62) กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มักมีการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดตามทฤษฎีคอนสตรักติวิสม์ (Constructivism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้
ในกลุ่ ม  ปัญญานิยมที่ เน้นเรื่องปัญหา มุ่ ง เตรียมผู้ เรี ยนให้สามารถค้นพบความรู้ ด้ วย วิ ธี 
สืบสอบ (Inquiry method) นักเรียนได้ปฏิบัติเอง ใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure)  
ที่มีอยู่เดิมท าปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อน ๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง (reflection) ท าให้เป็นผู้เรียนเข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้ง โดยครูมีหน้าที่ 
ช้ีแนวทางกระตุ้นแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่อ านวยความสะดวกและจัดหรือให้นักเรียนช่วยจัดอุปกรณ์เป็น
ชุด ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 1-45) 
เสนอการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยจุดประสงค์ของการวัดประเมินผล
วิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ 2 ประการดังนี้ 1) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ เป็นการ
ประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ที่ต้องประเมินเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเนื้อหาพฤติกรรม หรือรายการที่
ต้องการประเมิน และต้องบันทึกผลหรือบันทึกคะแนนที่ได้จากการประเมินไว้อย่างต่อเนื่อง  
2) การประเมินเพื่อสรุปผล  การเรียนรู้เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ หรือการท าคะแนนที่
ได้มาสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการสรุปในภาพรวมเพื่อเกิดผลการเรียนรู้ หรือน าผลการ
ประเมินนั้นมาจัดท ารายการสรุปความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในทุก ๆ ปลายภาคหรือเมื่อจบ
ปีการศึกษา ที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้  
จิตวิทยาศาสตร์ การมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดต่าง ๆ โดยครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิคการ
สอนและแนวคิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ครูมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยหน้าที่
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เป็นผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ  
เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งในการน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความต้องการและความคิดเห็น
ของนักเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิเคราะห์
งาน และภาระงานเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (SCIENCE Model) มีผลสรุปดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค  
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่องโลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศของนักเรยีน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรปูแบบสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนจดัการเรยีนรูด้้วยรูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วยข้ันตอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน คู่มือการใช้โมเดล 
วีดีโอที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อโดยการเข้าถึงสื่อสามารถเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จ ากัด
จ านวน เป็นต้น ส่งผลให้สามารถกระตุ้นผู้เรียน ตระหนักถึงการสืบเสาะหาความรู้ สามารถใช้เวลาใน
ห้องเรียน เพิ่มมากข้ึนโดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม หากมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถได้รับค าแนะน าจาก
ครูผู้สอนได้  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพราะครูมีการใช้ช่องทางการติดต่อกับนักเรียนนอก
ห้องเรียน เช่น การพบเปน็การสว่นตัว Line Facebook ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมารยีะห ์ มะเซ็ง 
(2555: 99-110) ไดศึ้กษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับสูง นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการกลุ่ม กล้าคิดกล้าแสดงออก และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข ศรัญยุทธ  วิริยสถิตกุล (2553: 91-95) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะ  
หาความรู้ (Inquiry Cycle) หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติของสารและ
การจ าแนกสาร พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ร้อย
ละ 72.33 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 82.76 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
คิดวิทยาศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.52 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมี



188 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นรอ้ยละ 75.86 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้สอดคล้อง
กับ สุภาพร  สุดบนิด (2556: 164-165) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน เจต
คติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และ
การจัดกิจกรรม        การเรียนรู้แบบปกติ การเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติ  
ต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดห้องเรยีนกลบัทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยโสธร
พิทยาคม อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 100 คน 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง  (Flipped 
Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติมีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัดพบว่า ว 7.1 ม.3/1 มีคะแนนร้อยละ 74  
ซึ่งมีค่าสูงที่สุดเนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และ
ดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นสิ่งเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนในทุก ๆ วัน และ ว 7.2 ม.3/1 มีคะแนนร้อยละ 66 ซึ่งมีค่าต่ าที่สุดเนื่องจากเป็นตัวช้ีวัด 
ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า เป็นเรือ่งทีไ่กลตัวนักเรยีน
แต่ส่งผลต่อสภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตร และการสื่อสารในชีวิตของนักเรยีนจึงเป็นสิง่ที่
นักเรียนจะต้องพยายามท าความเข้าใจให้สอดคล้องกัน 

2.2 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
พบว่า ระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การน าเสนอผลงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับความสามารถในระดับสูง    
เป็นเพราะว่า นักเรียนมีการเขียนรายงานครบทุกหัวข้อที่ก าหนด ข้ันตอน ข้อมูลชัดเจน คล่องแคล่ว 
ใช้ภาษาเหมาะสม และมีแบบจ าลองของนวัตกรรมส่วนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
มีความสามารถอยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องมาจากเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
มักจะมองเห็นนามธรรมและต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสูงในก ารได้มาซึ่งการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงท าให้ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ผู้วิจัย
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นแนวทางให้นักเรียนเกิดการสืบเสาะหาความรู้ โดยให้
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ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนภายในกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และวางแผน
ปฏิบัติโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ได้ ทั้งเรื่องของการก าหนด
ปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรมด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการน าเสนอ
ผลงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการน าเสนอเป็นรูปเล่ม จัดนิทรรศการและน าเสนอ      
ปากเปล่า ได้สอดคล้องกับพิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี (2556: 1); ลัดดา   
ภู่เกียรติ (2544:33); ทิศนา  แขมมณี (2548: 139); วัชรา  เล่าเรียนดี (2556:113) และฮาร์แวน  คูมาร์
กุพตา (Gupta, 1984: 28, อ้างถึงใน ลัดดา  ภู่เกียรติ: 2544: 33) กล่าวในท านองเดียวกันว่า 
โครงงานเป็นการศึกษาและกิจกรรมเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ด้วยตัวของผู้เรียน
เอง โดยใช้ความคิดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
เนาวนิตย์  สงคราม (2552: บทคัดย่อ) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน  
ด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิต 
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 272318  
การผลิตวัสดุการสอนส าหรับเครื่องฉายและเครื่องเสียง จ านวน 19 คน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิด 
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 กลุ่ม ระดับดี จ านวน 3 กลุ่ม 2) กลุ่มที่มีคะแนนนวัตกรรม 
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่องแคล่วสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่มี
คะแนนนวัตกรรมน้อยที่สุด และ 3) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
1. ความรู้ความสามารถ 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 5. ทีม 6. แรงจูงใจ และ 7. ภาวะผู้น า โดยมีข้ันตอนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
1.การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียน 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น  
3. การทดลองใช้นวัตกรรม และ 4. การน าเสนอนวัตกรรม 

2.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน     
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมรีะดับระดับจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการจัด  
การเรียนส่งเสริมให้นักเรียน มีการน าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การสั งเกต สืบค้นและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริงสม่ าเสมอ  ส่วนด้านความร่วมมือช่วยเหลือค่าเฉลี่ยต่ าสุดมีระดับระดับ
จิตวิทยาศาสตร์ในระดับมากที่ สุด เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้มีการคละความสามารถ 
ของนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน โดยนักเรียนที่อ่อนบางคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือ
กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทั้งนี้เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเน้นให้นักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีระบบ มีการวางแผน ปฏิบัติโดยผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอ และสรุปผลโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการที่ครูมีสื่อการเรียน
มอบหมายให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้า ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งจะมีการใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ข้ันตอนของรูปแบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินกับกระบวนการ 
สอดคล้องกับเพียเจต ์เช่ือว่าการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 1.2.1 การดูดซับ
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หรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและตีความข้อมูลที่รับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 1.2.2 การปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ และปรับโครงสร้างเชาว์ปัญญาเดิมของตนเองให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่รับรู้ใหม่ซึ่งขัดแย้งกับความรู้ เดิมนั้น (สุรางค์  โค้วตระกลู, 2556: 47-59) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุจิราพร  รามศิริ (2556: 265-364) ได้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
และ          จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดย  ใช้การวิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.36/76.86 ประสิทธิผลของรูปแบบ
พบว่า 2.1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ส่งผล
ร่วมกันต่อทักษะการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ร่วมกันส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2.2) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) นักเรียนที่มีความสามารถ
พื้นฐานและแบบการเรยีนรู้ต่างกนัที่เรยีนตามรปูแบบ มีพัฒนาการด้านทักษะการวิจัยสูงข้ึนจากระดับ
ปานกลางเป็นระดับมาก และมีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึนจากระดับ
น้อยเป็นระดับปานกลาง 2.4) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ มีความคงทนของทักษะการวิจัยเฉพาะ
นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานสูงและต่ า และนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบ
พึ่งพา นักเรียนทุกกลุ่มมี  ความคงทนของทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในระยะติดตามผลและ 
2.5)  หลัง เรียนตามรูปแบบนักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรียนรู้ ต่างกัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 3. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่าหลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมี
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมี
พัฒนาการด้านทักษะการวิจัยสูงข้ึนจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก ส่วนทักษะการแก้ปัญหา  
อย่างสร้างสรรค์มีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับน้อยเป็นระดับมากและมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
   2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน(SCIENCE 
Model) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรยากาศ    ในการเรียน
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 -2 นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในข้ันตอนต่างๆ จึงเกิดการสับสนในการร่วม
กิจกรรม ขาดความสนใจ สนุกสนาน ความเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรม มีการเรียนรู้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2548: 62) กล่าวว่า เนื่องจากวิธีสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) 
นักเรียนได้ปฏิบัติเอง ใช้โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ที่มีอยู่เดิมท าปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อน ๆ ที่อยู่รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง 
(Reflection) ท าให้เป็นผู้เรียนเข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้ง จึงส่งผลให้ในระยะแรกนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และยังไม่สนิทสนมกับเพื่อนจึงยังท ากิจกรรมร่วมกันยังไม่ราบรื่น  ตั้งแต่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่3 นักเรียนเข้าใจข้ันตอนและกิจกรรมแล้วสามารถท าตามข้ันตอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน สนุกสนาน มีความประทับใจที่ได้ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนสามารถ
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ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจ   เพิ่มมากข้ึน ได้รับความรู้ผ่านการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยมุ่งให้
นักเรียนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และร่วมกันในกลุ่ม ฝึกให้ตนเองมีสมาธิ ความรอบครอบ มีน้ าใจ
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเป็นรูปแบบที่นักเรียน ยังไม่เคยร่วมกิจกรรม และสอดคล้องกับ(เพียเจต ์และไวกอตสกี อ้าง
ถึงใน สุรางค์  โค้วตระกลู, 2556: 47-59) มีความเห็นที่คล้ายกันว่า ประสบการณ์หรือความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญาของนักเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความรู้ ความพร้อมและประสบการณ์
เดิมของนักเรียนและสิง่แวดล้อมใหมท่ี่จะให้นักเรียนดังนั้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือแนะน านักเรียน ด้านวัดและประเมินผลมีการประเมินอยู่สม่ าเสมอในระหว่างและหลังการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินมีหลายรูปแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ครูเปิดโอกาสให้เพื่อนประเมินเพื่อน และนักเรียนประเมินตนเองโดยการเขียนบรร ยาย 
เครื่องมือในการประเมินตรงตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการเรียน    ครูแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนการ
จัดการเรียนรู้ และแจ้งเวลาในการประเมินเสมอสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555: 1-45) กล่าวว่า ผลที่ได้จากการประเมิน จะช่วยให้ครูได้ทราบถึงความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้โดยการประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้และการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  โดย
แบบทดสอบมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ที่สอดคล้องกับการ วัดตามประเภทของจุดประสงค์ทาง
การศึกษาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) ของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956: 147-150) รวมถึงการ
ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโดยมีการประเมินเป็นระยะและเป็นด้าน
ตั้งแต่เริ่มจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2555: 78) 
การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติ โดยการสังเกตจาก
การท ากิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้มีเกณฑ์การให้คะแนน 2 แบบคือ เกณฑ์การประเมินแบบ
ภาพรวม และเกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย รวมทั้งการที่ครูให้สื่อที่ใช้ร่วมในการ
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนก่อนเรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อที่สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่
นักเรียนต้องการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันสามารถพัฒนาให้
ตนเองมีความรู้ความสามารถรอบครอบ ความรับผิดชอบ ความคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิชานนท์  ชุมแวงวาปี (2558: 7-12) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
70/70  2) ทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 และสุภาพร สุดบนิด (2556: 164-176) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง  (Flipped Classroom)  
มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ 

  จากการค้นพบของงานวิจัยในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านให้เกิดประสิทธิภาพ ครูต้องเลือกวีดีโอให้
นักเรียนดังนั้นครูต้องมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีวีดีโอ
ก่อนเข้าช้ันเรียน 

2. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปใช้ ครูต้องมีการศึกษาเงื่อนไขส าคัญ  
ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ  เช่น ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความ
พร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนให้ครูเตรียมความ
พร้อมก่อนจัดการเรียนรู้ 

3. ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านพบว่า ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 พบว่า 
นักเรียนยังไม่เข้าใจในข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องช่วยแนะน านักเรียนเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้
นักเรียนท ากิจกรรมได้ทันเวลาที่ก าหนด   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ต่างกันหลังการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ 
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ 
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในข้ันตอนที่ 1  
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 

 1. อาจารย์พลวัฒน์ ด ารงกิจภากร  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลบั  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. อาจารย์กจิจา อภิรักษ์เสนา  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. นางสนองภัทร สุธีรวงศ์  ครู คศ.3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
 5. นายสราวุธ สุธีรวงศ์  ครู คศ.3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
 6. นายมณเฑียร สุดฮะ  ครู คศ.3 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน  
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

ด้านวิทยาศาสตร์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจรญิฉิม โรงเรียนสาธิตแห่ง  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
 ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 2. อาจารย์.ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม 

ด้านการจัดการหลักสูตรและการสอน 
 1. ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี
ด้านวัดและประเมินผลการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต จันทรวินจิ     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านเทคโนโลยี 
 นางชนิดา ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนมัธยมศรีวิชัย 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรือ่ง การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ดวงดาวบนท้องฟ้า         กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 2 คาบ     
ผู้สอน นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ                           โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ว7.1 ม.3/3 ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 8.1 ม.3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

ว 8.1 ม.3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ว 8.1 ม.3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 ว 8.1 ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

2. สาระส าคัญ 
 การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าในจากการสังเกตดาวในแต่ละคืนจะพบว่าดาวมีการ
เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  
ในการบอกต าแหน่งของดาวอาจบอกเวลาข้ึนของดาว คือขณะที่ดาวเสมือนว่าก าลังโผล่พ้นขอบฟ้าทิศ
ตะวันออก เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองท าให้ดาวปรากฏเสมือนว่าเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้า ดังนั้น
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ต าแหน่งของดาวจึงมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ท าการสังเกตและต าแหน่งที่สังเกต ในการบอกต าแหน่ง
ของดวงดาวข้ันพื้นฐานเราใช้ระบบเส้นขอบฟ้า คือบอกต าแหน่งด้วยค่า 2 ค่าคือ มุมทิศและมุมเงย 
กลุ่มดาวท้องฟ้าเกือบทั้งหมด  เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวประจ าที่  และมีระยะห่างระหว่างกันคงที่
อยูเ่สมอ   กลุ่มดาวที่เห็นจะเปลี่ยนไปทุกเดือน ทั้งนี้ผู้คนในแต่ส่วนของโลกก็จะมีจินตนาการมองกลุ่ม
ดาวฤกษ์เป็นรูปร่างต่าง ๆ  และเรียกช่ือต่างกันออกไป  เพื่อความเป็นสากลสหภาพดาราศาสตร์
ระหว่างชาติ  จึงได้ก าหนดขอบเขตของการจัดกลุ่มดาวออกเป็น 88 กลุ่ม แต่ละเขตประกอบด้วยดาว
ฤกษ์จ านวนหนึ่ง และเรียกว่า กลุ่มดาว กลุ่มดาวที่ใช้ในการบอกทิศและฤดูกาล สามารถใช้นิ้วมือของ
ผู้สังเกตได้หรือใช้แผนที่ดาวในการดูวัตถุบนท้องฟ้า  

3 .สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ความรู้ 
  1.ต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า 
  2.แผนที่ดาวในการบอกต าแหน่งดาวฤกษ์และกลุ่มดาว 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ  
1.กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
2.กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

3.3 จิตวิทยาศาสตร์  
- ความอยากรู้อยากเห็น - ความรอบคอบ 
- ความมีเหตมุีผล - ความรับผิดชอบ 
- ความใจกว้าง - ความร่วมมือช่วยเหลือ 
- ความซื่อสัตย์ - ความสร้างสรรค์ 
- ความพยายามมุ่งมั่น - เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์

 3.4 สมรรถนะส าคัญ 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1.ใบงานเรื่องการบอกต าแหนง่ของวัตถุบนทอ้งฟ้า 

5. การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1.ตรวจใบงานเรือ่ง การบอก
ต าแหน่งของวัตถุบนทอ้งฟ้า 

1.ใบงานเรื่อง ปรากฏการณ์ที่
เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 

1 . นั ก เ รี ย นผ่ าน เ กณฑ์ก า ร
ประเมินทุกรายการร้อยละ 80 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นเตรียมและขั้นน า 
 1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในชั่วโมงจริง) 

  1.1 ครูอธิบายครูเสนอหัวข้อ “ดวงดาวบนทอ้งฟ้า(การบอกต าแหน่งของ
วัตถุบนท้องฟ้า)” แล้วให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง จากที่ครูจัดท าเป็นแผ่น CD /โพสต์ลิงค์เว๊ปไซด์ในไลด ์

https://www.youtube.com/watch?v=Q6VFUVutHZg โดยให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าและบันทึก
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า พร้อมตัง้ค าถามสิง่ทีส่งสัยจากการดู
วีดีโอคนละ 1 ค าถาม (การจัดการเรียนรู้ ในชั่วโมงจริง) 
   1.2 ครูให้นักเรียนสรุปความรูท้ี่ได้ท าการศึกษาล่วงหน้า  

1) การก าหนดต าแหน่งของสถานทีบ่นผิวโลก 
2) ระยะเชิงมุม และมุมห่าง 
3) มุมทิศ(azimuth)และมุมเงย(altitude) 
4) การใช้แผนที่ดาว 

ร่วมกับ Powerpoint เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า(การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า) โดยครู
มีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รียนเกิดการคิดและได้รบัความรู้เพิม่มากข้ึน ซึ่งวัตถุประสงค์เดียวกัน
กับที่นักเรียนศึกษามาก่อน  

 ขั้นกิจกรรม  
2. ส ารวจสาเหต ุ(Consideration and Cause) หลงัจากทีน่ักเรียนได้ศึกษาจาก

วีดีโอล่วงหน้า 
2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน จ านวน 8 กลุ่ม โดย

แบ่งกลุ่มคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
  2.2 นักเรียนน าค าถามที่แต่ละคนต้ังไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถามของ

ทุกคนในกลุ่ม ร่วมกันคิดหาค าตอบจากข้อค าถามของแต่ละคนในกลุ่ม  
  3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry)  

3.1 นักเรียนมีค าถามที่สมาชิกภายในกลุ่มไม่สามารถตอบค าถามได้ โดนน า
ค าถามที่เหลืออยู่มาวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัยแล้วบันทึกในใบงานเรื่องการ
บอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

  3.2 นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนวทางการหาค าตอบมา
เรียงล าดับก่อนหลงัและแบ่งงานกันสบืค้นข้อมูล โดยออกแบบตารางและบันทกึผลการสืบค้น ลงในใบ
งานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

  3.3 นักเรียนก าหนดการค้นคว้าข้อค าถาม ข้อสงสัยก่อนหลังภายในกลุ่ม
ของตนเอง ตามใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า เช่น การสืบค้นข้อมูลจาก
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อินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อค าถาม ข้อ
สงสัยของนักเรียน  

 4. ส ารวจและตรวจสอบ (Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น และร่วมกันวิเคราะห์ มาอภิปรายภายในกลุ่ม ตามข้อค าถาม ข้อสงสัยที่วางแผนแล้วท า
การบันทึกในตารางและบันทึกผลการสืบค้น ใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าตามที่
วางแผนร่วมกัน 

ขั้นสรุป 
5. บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) 

5.1 นักเรียนน าข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
แล้วน าเสนอใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟา้การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า ลง
ในตารางบันทกึผลการสบืค้น   

5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของค าถามที่นักเรียน
สงสัย และ ใบงานเรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าตามล าดับ 

5.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง ของค าตอบ จากใบงานเรื่องการบอกต าแหนง่ของวัตถุบนท้องฟ้า ของแตล่ะกลุม่ 

6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) 
  6.1 นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากในหนงัสอืเรียนวิทยาศาสตร์ 6 โดยครูเป็นผู้

คอยให้ค าแนะน าตลอดการท าแบบฝกึหัดของนกัเรียน 
   6.2 ครูขยายผลความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ด้วยการให้นักเรียน
ก าหนดประเด็นปัญหาเกี่ยวกบัการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าจากสถานการณ์ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน  

7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 

2. วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=Q6VFUVutHZg 
 3. ใบงานเรือ่งการบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 
 4. สื่อน าเสนอประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Power Pointดวงดาวบนท้องฟ้า
(การบอกต าแหนง่ของวัตถุบนทอ้งฟ้า) 

8. แหล่งเรียนรู ้
1. ห้องสมุด 
2.  เว็บไซด์ต่าง ๆ 
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9. บันทึกหลังการเรียนการสอน  
ด้านความรู้

.................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

........................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................. ................................................... 
 ด้านกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................ 
 ด้านการวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

 (.....................................................) 
                ครูผู้สอน 

           ........./......../......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 

ใบงานเรื่องการบอกต าแหนง่ของวัตถุบนทอ้งฟ้า 
ช่ือ..........................................นามสกุล.....................................ช้ัน..............เลขที่..........กลุม่ที่.............  
 
ค าช้ีแจง ใบงานมี 2 ตอน 

ตอนที่ 1 จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกตอ้งลงในช่องว่าให้ถูกตอ้ง(นักเรียนเรียนดูวีดีโอที่บ้าน)  
ตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมกลุ่ม(ท ากจิกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน) 

ค าสั่ง 
ตอนที่ 1 จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกตอ้งลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  
 

1.         
2. นักเรียนมีวิธีการบอกค่ามมุทิศท าได้อย่างไร…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
3. นักเรียนมีวิธีการบอกค่ามมุเงยท าได้อย่างไร……………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. มุมทิศมีค่าสงูสุด และต่ าสุดเท่าใด………………………………………………………………………………………….. 
5. มุมเงยมีค่าสูงสุด และต่ าสุดเท่าใด…………………………………………………………………………………………. 
6. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน กลุ่มดาวจระเข้ข้ึนครบทั้งหมด และดาวดวงแรกในกลุ่มดาวจะตกเวลาใด
ตามล าดับ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 23.00 น.ดาวที่อยู่ในต าแหน่งมุมทิศ 315 องศา มุมเงย 45 องศา 
คือดาวอะไร…………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ค าถามที่นักเรียนสงสัย (อย่างน้อย 1 ค าถาม) 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ตอนที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม  
1. ข้อค าถามของทุกคนในกลุ่ม 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
2. จัดกลุ่ม เรียงล าดับค าถามและแนวทางการสบืค้น 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
3. สร้างตารางบันทึกผลการสืบค้นค าถามและค าตอบที่ได้จาการสบืค้น 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

******************************** 
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ประเด็นสนทนากลุม่ความต้องการและความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียน 

******************************************** 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

คนที่ 
ช่ือ-นามสกุล เกรดเฉลี่ยวิชา

วิทยาศาสตร ์
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
ตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม 

 ประเด็นสนทนากลุ่ม 
 1. ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ขณะนี้ ครูจัดกิจกรรมในการเรียนรู้อย่างไร  
ด้านบรรยากาศในการเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
 2. นักเรียนต้องการให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์  ด้านกิจกรรมในการเรียน 
ด้านบรรยากาศในการเรียน ด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลในการจัดการ
เรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างไร 
 3. นักเรียนคิดว่าการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ สามารถเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ให้กันตนเองได้หรือไม่ อย่างไร 
 4. นักเรียนคิดว่าการน าสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
 5. นักเรียนคิดว่าการน าสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ควรเป็นอะไร มีลักษณะอย่างไร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 6. หากนักเรียนน าเนื้อหาและคลิปวีดีดโอที่ทันสมัยกลับไปใช้ศึกษาหาความรู้ที่บ้านแล้ว
กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไร 
  7. ถ้าให้นักเรียนประเมินตนเอง นักเรียนคิดว่าตนเองมีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์มากน้อย 
แค่ไหน อย่างไร 
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ประเด็นสนทนากลุม่ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรปูแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

ส าหรับครูวิทยาศาสตร ์

******************************************* 

ส่วนที่ 1 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
1............................................................................4. ............................................. ............................... 
2............................................................................5. ............................................................................  
3............................................................................6. ............................................. ................................ 
7............................................................................8. ............................................. ................................ 

ส่วนที่ 2 ประเด็นสนทนากลุ่ม 

ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของร่างรปูแบบการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน มีความเหมาะสมหรือไมอ่ย่างไร  

ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนรู้ตามร่างรปูแบบการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงานร่วมกบั
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน มีความเหมาะสมหรือไมอ่ย่างไร   

ประเด็นที่ 3 การน าสื่อและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร   

ประเด็นที่ 4 วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  สามารถ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นที่ 5 ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

************************************************ 

ค าช้ีแจง 

 1. เครื่องมือฉบับนี้สร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านฐานะ
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความสอดคล้องของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
(SCIENCE Model) 

2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6  
ว 23102 มีล าดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ ข้ันเตรียมและข้ันน า 1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 
ข้ันกิจกรรม 2.พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause) 3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry) 4. ส ารวจ
และตรวจสอบ(Exploration and Examine) 5. บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion)  
ข้ันสรุป6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) 

 3.ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือฉบับนี้จะน าไปใช้ในการปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 (SCIENCE Model) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4.เครื่องมือนีเ้ป็นแบบมรีะดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี ้

  ระดับที่ 5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากทีสุ่ด 
  ระดับที่ 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
  ระดับที่ 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดับที่ 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งน้อย 
  ระดับที่ 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ  

ช่ือ – นามสกลุ......................................................................... ต าแหน่ง.................................. .............. 

สถานที่ท างาน........................................................ ประสบการณ์การท างาน.........................................
วุฒิการศึกษาสงูสุด.................................................... สาขาวิชา.............................................. ...............  

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคลอ้งของแนวคิดของร่างรปูแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 ขอความกรุณาท่านพิจารณาส่วนต่างๆ ตามรายการประเมินที่ก าหนดไว้แล้วท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องว่างตรงกับความคิดเห็นของท่านและได้โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบโมเดลมองง่ายชัดเจน มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน 

     
 

2. การก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบ 
  2.1 การก าหนดองค์ประกอบของร่างของรูปแบบมี
ความเหมาะสมครอบคลุมความต้องการจ าเป็นเพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

     

 

  2.2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคลอ้งส่งเสริม
กันและกัน 

     
 

  2.3 การเรียงล าดับองค์ประกอบในร่างรูปแบบ 
มีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย 

     
 

3. องค์ประกอบของร่างของรปูแบบ 
3.1 หลักการ 
    3.1.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐาน สามารถพัฒนารูปแบบ 

      

    3.1.2 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู ้

      

    3.1.3 แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการจัดการเรียนรู ้       
    2.1.4 การใช้ภาษาและถ้อยค าที่เหมาะสม 
ชัดเจน  
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

  3.2 วัตถุประสงค์ 
    3.2.1 มีความเหมาะสมชัดเจนแสดงถึงสิ่งที่มุ่งให้
เกิดกับผู้เรียน 
    3.2.2 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
หลักการ 

      

  3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู ้
    3.3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
ที่ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนื่องกัน 

      

    3.3.2 ข้ันการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม 
สามารถให้จัดการเรียนรูบ้รรลผุลตามวัตถุประสงค์ 

      

    3.3.3 ข้ันการจัดการเรียนรูม้ีความสอดคล้องกบั
หลักการและวัตถุประสงค์ 

      

    3.3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการ
เรียนรู ้

      

  3.4 การวัดและการประเมินผล 
    3.4.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกบั
หลักการและวัตถุประสงค์ของรปูแบบ 

      

    3.4.2 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 

      

  3.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารปูแบบการเรียนรู้ให้
ประสบความส าเร็จ 
    3.5.1 มีความสอดคล้องกบัหลักการ 
วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบ 

      

    3.5.2 สนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนรู ้

      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
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ตารางที่ 28 ความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มความต้องการและความคิดเห็นการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ระดับความ

สอดคล้อง 
แปลความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ตารางที่ 29 ความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มความความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
แนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ระดับความ

สอดคล้อง 
แปลความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 

2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 

ตารางที่ 30 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ระดับความ

สอดคล้อง 
แปลความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4.1.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 30 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ต่อ) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปลความหมาย 
1 2 3 4 5 

4.1.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.1.4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.2.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3.3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.3.4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคล้อง 
4.4.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.4.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.5.1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.5.2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของด้านความเหมาะสมของแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

ประเด็นการตรวจสอบ  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. รูปแบบโมเดลมองง่ายชัดเจน มีความเหมาะสม
เช่ือมโยงกัน 

4.33 0.82 มาก 

2. การก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบ 
2.1การก าหนดองค์ประกอบของร่างของรปูแบบ
มีความเหมาะสมครอบคลุมความต้องการจ าเป็น 
เพื่อพฒันาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที ่3 

4.17 0.75 มาก 

  2.2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เหมาะสม
ส่งเสริมกันและกัน 

4.50 0.55 มากที่สุด 

  2.3 การเรียงล าดับองค์ประกอบในร่างรูปแบบมี
ความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย 

4.40 0.82 มาก 
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ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบ
คุณภาพของด้านความเหมาะสมของแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ  S.D. ระดับความเหมาะสม 
3. องค์ประกอบของร่างของรปูแบบ 
  3.1 หลักการ 
    3.1.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฎีพื้นฐาน สามารถพัฒนารูปแบบ 
 

4.17 
 

0.98 
 

มาก 
    3.1.2 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้

4.50 0.84 มากที่สุด 

    3.1.3 แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการจัดการเรียนรู ้ 4.17 0.98 มาก 
    3.1.4 การใช้ภาษาและถ้อยค าที่เหมาะสม    
    ชัดเจน  

4.50 0.84 มากที่สุด 

  3.2 วัตถุประสงค์ 
    3.2.1 มีความเหมาะสมชัดเจนแสดงถึงสิ่งที่มุ่งให้

เกิดกับผู้เรียน 

 
4.33 

 

 
0.82 

 

 
มาก 

    3.2.2 ความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์กบั
หลักการ 

4.33 0.82 มากที่สุด 

  3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู ้
    3.3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีข้ันตอน 

ที่ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนื่องกัน 
 

4.33 
 

0.82 
 

มาก 
    3.3.2 ข้ันการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม 

สามารถให้จัดการเรียนรูบ้รรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ 4.17 0.98 มาก 

    3.3.3 ข้ันการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบั
หลักการและวัตถุประสงค์ 4.50 0.55 มากที่สุด 

    3.3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการ
เรียนรู ้ 4.50 0.84 มากที่สุด 

 3.4 การวัดและการประเมินผล 
    3.4.1 การวัดและการประเมินผลเหมาะสมกับ

หลักการและวัตถุประสงค์ของรปูแบบ 4.33 0.82 มาก 
    3.4.2 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม

ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 4.33 0.50 มาก 
3.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนรู้ให ้
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ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบ
คุณภาพของด้านความเหมาะสมของแนวคิดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ  S.D. ระดับความเหมาะสม 
3.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนรู้ให้
ประสบความส าเร็จ 
    3.5.1 มีความเหมาะสมกับหลกัการ 
วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบ 

 
 

4.33 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
    3.5.2สนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู ้ 4.33 0.82 มาก 

ตารางที่  32 ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับเพื่อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. รูปแบบโมเดลมองง่ายชัดเจน มีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกัน 

4 5 5 5 3 4.20 0.84 มาก 

2. การก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบ     
  2.1 การก าหนดองค์ประกอบของร่างของ
รูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุมความ
ต้องการจ าเป็นเพือ่พัฒนาความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 

  2.2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เหมาะสม
ส่งเสริมกันและกัน 

5 5 5 5 3 4.60 0.89 มากที่สุด 

  2.3 การเรียงล าดับองค์ประกอบในร่าง
รูปแบบมีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย 

4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

3. องค์ประกอบของร่างของรปูแบบ 
3.1 หลักการ 
    3.1.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถพัฒนา
รูปแบบ 

 
5 

 
5 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.40 

 
0.55 

 
มาก 
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ตารางที่  32 ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

    3.1.2 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใช้เป็น
กรอบในการก าหนดกจิกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 4 3 4.20 0.84 มาก 

    3.1.3 แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการจัดการ
เรียนรู ้

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

    3.1.4 การใช้ภาษาและถ้อยค าที่เหมาะสม 
ชัดเจน  

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

  3.2 วัตถุประสงค์ 
    3.2.1 มีความเหมาะสมชัดเจนแสดงถึงสิ่ง
ที่มุ่งใหเ้กิดกบัผู้เรียน 

5 5 5 4 3 4.40 0.89 มาก 

  3.2.2 ความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์
กับหลักการ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

  3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู ้
    3.3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
ที่ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคลอ้ง
ต่อเนื่องกนั 

5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 

    3.3.2 ข้ันการจัดการเรียนรูม้ีความ
สอดคล้อง กับหลกัการและวัตถุประสงค์ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.3.3 ข้ันการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม สามารถให้จัดการเรียนรูบ้รรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยรี่วมกบัการ
จัดการเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากที่สุด 

3.4 การวัดและการประเมินผล 
    3.4.1 การวัดและการประเมินผล
เหมาะสมกับหลกัการและวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.4.2การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 

4 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
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ตารางที่ 32 ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้ างนวัตกรรมและจิต วิทยาศาสตร์ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 

ตารางที่ 33 ความเหมาะสมของคู่มือการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 

SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคัญในคู่มือ 
1.1 แนวทางในการน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้  
    1.1.1 ข้อควรปฏิบัตกิ่อนการใช้รูปแบบ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  1.2 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
    1.2.1 บทบาทของครู   5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
    1.2.2 บทบาทของนักเรียน   5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  1.3 ความเป็นมาและความส าคัญของการ
พัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  1.4 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารปูแบบ
การจัดการเรียนรู ้ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
  1.5 องค์ประกอบของรปูแบบการจัดการ
เรียนรู ้         

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

  3.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารปูแบบการเรียนรู้
ให้ประสบความส าเรจ็ 
    3.5.1 มีความเหมาะสมกับหลกัการ 
วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
รูปแบบ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 

    3.5.2 สนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กับกระบวนการเรียนรู ้

4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.40 0.58 มาก 
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ตารางที่ 33 ความเหมาะสมของคู่มือการใช้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 

SD 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

    1.5.1 หลักการ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
    1.5.2 วัตถุประสงค์ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
    1.5.3 กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
    1.5.4 การวัดและประเมินผล 4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
    1.5.5 เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ   5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  1.6 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบของโมเดล 4 5 4 4 4 4.20 0.45 มาก 
3. ข้อมูลและรายละเอียดในคู่มือมีความ
ชัดเจนเหมาะสมใหผู้ส้นใจน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้เข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. แนวทางการน ารปูแบบการจัดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมชัดเจนส าหรบั
น าไปใช้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.56 0.58 มากที่สุด 

ตารางที่ 34 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคัญเหมาะสมกบัตัวชีวัดและ
เนื้อหา 5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ตัวช้ีวัด 
  2.1 เหมาะสมกบัเนือ้หา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  2.2 เหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้ 5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่ 34 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน(ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

  2.3 เหมาะสมกบัการวัดและประเมินผล 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. เนื้อหาเหมาะสมกับตัวช้ีวัด   5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้
  4.1 เหมาะสมกบัรปูแบบการจัดการเรียนรู้ 
    4.1.1 โครงงาน 5 4 5 5 3 4.40 0.89 มาก 
    4.1.2 เทคนิคสบืเสาะหาความรู ้ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
    4.1.3 แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  4.2 เหมาะสมกบัตัวช้ีวัด 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  4.3 เหมาะสมกบัเนือ้หา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  4.4 เหมาะสมกบัการพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์ 4 4 4 4 3 3.80 0.45 มาก 
  4.5 เหมาะสมกบัการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
5. สื่อและแหลง่เรียนรูเ้หมาะสมกับการจัด 
การเรียนรู ้
  5.1 น่าสนใจ เข้าใจง่าย เวลามีความ
เหมาะสม 5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
  5.2 เหมาะสม ภาษาเข้าใจง่าย กับระดบั
ของนักเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  5.3 เหมาะสมกบัตัวช้ีวัดการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู ้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
  5.4 เหมาะสมกบักบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
6.ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูเ้หมาะสมต่อ
การเรียนรู ้ 4 5 5 5 3 4.40 0.89 มาก 
7.การวัดและประเมินผล 
  7.1เหมาะสมกับตัวช้ีวัด 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  7.2 เหมาะสมกบัรปูแบบ 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  7.3 เหมาะสมกบัการพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์ 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 
  7.4 เหมาะสมกบัการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์  5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่  35 ความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทาง เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง  
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  

รายการการ
ประเมิน 

ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC 

ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
12 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
25 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
26 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
29 +1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่  35 ความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทาง เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง  
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ(ต่อ) 

รายการการ
ประเมิน 

ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
IOC 

ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
37 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
38 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
43 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
44 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
51 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
57 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
58 0 +1 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
60 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 36 ค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

ข้อ p r ข้อ p r ข้อ p r ข้อ p r 
1 0.53 0.35 16 0.48 0.25 31 0.50 0.30 46 0.60 0.30 
2 0.55 0.33 17 0.50 0.30 32 0.45 0.40 47 0.58 0.35 
3 0.48 0.35 18 0.48 0.35 33 0.55 0.40 48 0.55 0.40 
4 0.48 0.35 19 0.58 0.25 34 0.55 0.30 49 0.45 0.30 
5 0.43 0.35 20 0.63 0.35 35 0.53 0.35 50 0.50 0.40 
6 0.45 0.30 21 0.53 0.35 36 0.53 0.25 51 0.53 0.25 
7 0.58 0.35 22 0.55 0.30 37 0.55 0.30 52 0.50 0.30 
8 0.60 0.10 23 0.55 0.30 38 0.58 0.35 53 0.78 0.55 
9 0.50 0.30 24 0.55 0.30 39 0.48 0.35 54 0.78 0.85 
10 0.53 0.25 25 0.63 0.05 40 0.53 0.25 55 0.68 0.45 
11 0.53 0.35 26 0.55 0.30 41 0.50 0.30 56 0.75 0.30 
12 0.58 0.25 27 0.53 0.35 42 0.50 0.30 57 0.73 0.45 
13 0.58 0.25 28 0.58 0.25 43 0.58 0.35 58 0.75 0.50 
14 0.53 0.25 29 0.53 0.35 44 0.50 0.40 59 0.78 0.55 
15 0.55 0.40 30 0.50 0.40 45 0.53 0.25 60 0.73 0.75 

ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

คนที่ X X2 คนที่ X X2 คนที่ X X2 คนที่ X X2 

1 15 225 11 14 196 21 6 36 31 9 81 
2 15 225 12 13 169 22 13 169 32 5 25 
3 12 144 13 13 169 23 7 49 33 5 25 
4 18 324 14 14 196 24 7 49 34 6 36 
5 13 169 15 15 225 25 6 36 35 10 100 
6 11 121 16 19 361 26 9 81 36 8 64 
7 15 225 17 11 121 27 10 100 37 8 64 
8 13 169 18 18 324 28 3 9 38 9 81 
9 13 169 19 15 225 29 10 100 39 5 25 
10 15 225 20 15 225 30 7 49 40 9 81 
         รวม 439 5467 
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ตารางที่ 38 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตรเ์รือ่ง  
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

ข้อที่ สัดส่วนของนกัเรียนที่ตอบถูก(p) สัดส่วนของนกัเรียนที่ตอบผิด(q) pq 
1 0.53 0.48 0.25 
2 0.48 0.53 0.25 
3 0.45 0.55 0.25 
4 0.53 0.48 0.25 
5 0.53 0.48 0.25 
6 0.55 0.45 0.25 
7 0.48 0.58 0.63 
8 0.58 0.25 0.24 
9 0.55 0.45 0.25 
10 0.55 0.45 0.25 
11 0.53 0.48 0.25 
12 0.23 0.48 0.25 
13 0.50 0.50 0.25 
14 0.55 0.45 0.25 
15 0.53 0.48 0.25 
16 0.55 0.45 0.25 
17 0.50 0.50 0.25 
18 0.58 0.43 0.25 
19 0.53 0.48 0.25 
20 0.50 0.50 0.25 
21 0.50 0.50 0.25 

รวม 5.22 
การค านวณค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตรเ์รื่อง  

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ดังนี ้
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การค านวณหาค่าความเ ช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

 ข้อสอบปรนัยโดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ(Reliability)ปรนัย  วิเคราะหโ์ดยใช้สูตร
การค านวณคูเดอร-์ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson) หรือ KR-20 ใช้สูตร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ดังนั้น ความเช่ือมั่นของข้อสอบปรนัยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศมีค่า 0.72 

 ข้อสอบอัตนัยโดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ(Reliability)อัตนัย วิเคราะห์โดยใช้สูตร
การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ใช้สูตร ดังนี ้

 

                                             

                                             

                                             

ดังนั้น ความเช่ือมั่นของข้อสอบอัตนัยของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศมีค่า 0.67 
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. รายละเอียดของผู้รบัการประเมิน 5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านการก าหนดปญัหา/ประเด็นที่
สนใจ และความสัมพันธ์กบั
นวัตกรรม 5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
3. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
  3.1 การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่  
  สนใจ และความสัมพันธ์กบั  
  นวัตกรรม 5 3 5 4 5 4.40 0.89 มาก 
  3.2 การใช้หลักการ แนวคิด  
  ทฤษฎี ในการสร้างนวัตกรรม 5 3 3 4 4 3.80 0.84 มาก 
  3.3 การออกแบบนวัตกรรม 5 3 4 4 4 4.00 0.71 มาก 
  3.4 กระบวนการสร้างนวัตกรรม 5 3 5 4 4 4.20 0.84 มาก 
4. การน าเสนอผลงาน 
  4.1 การเขียนรายงาน 5 3 5 5 4 4.40 0.89 มาก 
  4.2 การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 5 3 5 5 5 4.60 0.89 มากที่สุด 
  4.3 การน าเสนอผลงานปากเปล่า 5 3 5 5 5 4.60 0.89 มากที่สุด 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5 3 4 4 5 4.20 0.84 มาก 
6. เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร ์ 5 3 4 5 4 4.20 0.84 มาก 
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิจิตวิทยาศาสตร์(Scientific Minds) 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

แบบบันทึกพฤติกรรมจิต
วิทยาศาสตร ์
1. ข้อมูลทั่วไปของนกัเรียน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. การระบุครั้งและวันที ่ 5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. พื้นที่ในการเขียนบันทึกพฤติกรรม
วิทยาศาสตร ์ 5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
ความอยากรู้อยากเห็น 
4. นักเรียนซกัถามจากผูรู้้หรือไป
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อเกิดความ
สงสัยในเรือ่งราววิทยาศาสตร ์ 4 3 5 5 4 4.20 0.84 มาก 
5. นักเรียนชอบไปชมงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร ์ 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. นักเรียนน าการทดลองทีส่นใจไป
ทดลองตอ่ที่บ้าน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านความมีเหตุมีผล 
7. เมื่อนักเรียนมหีลกัฐานข้อมลูยืนยัน
ว่าความรู้วิทยาศาสตร์ที่เพื่อนน าเสนอ
ไม่ถูกต้อง นักเรียนจะน าหลกัฐาน
ข้อมูลนั้นมาโต้แยง้ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
8. เมื่อเพือ่นที่มผีลการเรียนดีทกัท้วง
ว่า การทดลองของนักเรียนผิดพลาด 
นักเรียนจะไมเ่ช่ือโดยทันท ี 4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 
9. เมื่อนักเรียนได้รบัข่าวสารใดๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมลูก่อนที่จะ
ยอมรบัและน ามาใช้ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านความใจกว้าง 
10. ในการสรปุผลการทดลองในกลุ่ม
ถึงแม้ว่านักเรียนจะไมเ่ห็นด้วยแต่ก็
ยอมรบัผลสรุปของสมาชิกส่วนใหญ ่ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิจิตวิทยาศาสตร์(Scientific Minds)(ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
11. ถ้าเพื่อนแย้งวิธีการทดลองของ
นักเรียนและมเีหตผุลที่ดีกว่า นักเรียน
พร้อมที่จะน าข้อเสนอแนะของเพื่อนไป
ปรับปรงุงานของตน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
12. เมื่องานที่นกัเรียนตั้งใจและทุม่เทท า
ถูกต าหนิหรือโต้แย้ง นักเรียนจะไม่หมด
ก าลังใจ 5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
ด้านความซื่อสัตย์ 
13. นักเรียนรายงานผลการทดลอง
ตามที่ทดลองได้จริง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
14. เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียน
จะไม่ลอกผลการทดลองของเพือ่นสง่คร ู 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
15. เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงาน
ออกแบบสิง่ประดิษฐ์วิทยาศาสตรม์าสง่ 
นักเรียนจะไมป่ระดิษฐ์ตามแบบที่ปรากฏ
อยู่ในหนังสือ 5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
ด้านความพยายามมุ่งมั่น 
16. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ท าอยู่มีโอกาส
ส าเร็จได้ยาก นักเรียนจะยังค้นคว้าต่อไป 5 3 5 5 4 4.40 0.89 มาก 
17. นักเรียนไมล่้มเลิกการทดลองทันที
เมื่อผลการทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้
เรียนมา 5 3 5 5 5 4.60 0.89 มากที่สุด 
18. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่
นักเรียนสนใจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองนาน นักเรียนก็ไม่เปลี่ยนไปศึกษา
ชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า 5 3 5 5 5 4.60 0.89 มากที่สุด 
ความรอบคอบ 
19. นักเรียนไมส่รปุผลการทดลองทันที
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 5 2 5 5 5 4.40 1.34 มาก 
20. นักเรียนท าการทดลองซ้ าๆ ก่อนที่
จะสรุปผลการทดลอง 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

 



243 

 

ตารางที่ 40 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิจิตวิทยาศาสตร์(Scientific Minds)(ต่อ) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
21. นักเรียนตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ก่อนท าการทดลอง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านความรับผิดชอบ 
22. เมื่อครูมอบหมายใหห้้องของ
นักเรียนดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการ 
แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่
นักเรียนก็ท าตามที่ครูสัง่ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
23. เมื่อนักเรียนและเพื่อนไดร้ับ
มอบหมายใหเ้ก็บล้างอุปกรณ์การทดลอง 
แม้ว่าเพื่อนจะไม่ท าแต่นักเรียนก็ยงัท า
ต่อไป 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
24. ในการท างานกลุ่ม เมือ่นักเรียน
ท างานผิดพลาด นักเรียนจะยอมรับ
ความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึนต่อสมาชิกในกลุ่ม 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ 
25. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนมปีัญหาใน
การทดลองแม้ว่าเพื่อจะไม่ได้ขอความ
ช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
26. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลอง
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ื่น 5 4 5 5 3 4.40 0.89 มาก 
27. นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ท างานกลุม่เป็นอย่างด ี 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
28. เมื่อนักเรียนมีแนวคิดแตกต่างไปจาก
เพื่อนในกลุ่ม นักเรียนก็กล้าทีจ่ะน าเสนอ
ให้เพื่อนไดร้ับรู ้ 5 4 5 5 3 4.40 0.89 มาก 
29. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดค้นรูปแบบวิธีการใหม่ๆ  ในการ
ทดลองวิทยาศาสตร ์ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิจิตวิทยาศาสตร์(Scientific Minds)(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
30. นักเรียนชอบประดิษฐส์ิ่งต่างๆ จาก
วัสดุเหลือใช้ตามจินตนาการของตนเอง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
31. นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยูเ่สมอ 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
32. นักเรียนชอบท ากิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร ์ 5 3 5 4 5 4.40 0.89 มาก 
33. นักเรียนสนใจติดตามข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร ์ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่  41 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
  1.1 ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรู้  
  เหมาะสมมากน้อยอย่างไร 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
  1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ท า  
  ให้เข้าใจเนื้อหา และการปฏิบัติงาน   
  เหมาะสมมากน้อยอย่างไร 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
 1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นีท้ า  
 ให้กล้าแสดงความคิดเห็น  
 เหมาะสมมากน้อยอย่างไร 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
 1.4 สื่อ วีดีโอ Youtube เหมาะสม  
 กับกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหา 
 อย่างไร 5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียน 
 2.1 ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน  
 ความเข้าใจและปฏิบัติในการเรียนรู ้ 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
 2.2 การมีส่วนร่วมในกจิกรรมการ   
  เรียนรู ้ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านวัดและประเมินผล 
 3.1การวัดและประเมินผลสอดคล้อง   
 เหมาะสม ชัดเจน มากนอ้ยอย่างไร 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ได้รบั 
  4.1 การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที่สุด 
  4.2 การสร้างความรู้ การคิด 
  สร้างสรรค์อย่างมีตผุล มากหรอื 
  น้อยอย่างไร 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สุด 
  4.3 การพัฒนาตนเองในคุณลกัษณะ    
  จิตวิทยาศาสตร์ มากน้อยอย่างไร 5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที่ 42 ผลการหาประสทิธิภาพ(E1/E2)ของรปูแบบ SCIENCE Model กับกลุ่มทดลองใช้รปูแบบ
(Field Tryout) ในข้ันตอนการออกแบบและพฒันา(Design & Development)  

คนที่ 
คะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้ E1 รวม 

35 
คะแนน 

ร้อยละ 

คะแนนสอบหลงั 
การจัดการเรียนรู ้E2 

หน่วยที่ 1 
(15คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

30คะแนน ร้อยละ 

1 13 8 8 29 82.86 25 83.33 
2 11 8 7 26 74.29 22 73.33 
3 13 9 10 32 91.43 27 90.00 
4 15 10 9 34 97.14 28 93.33 
5 13 7 9 29 82.86 25 83.33 
6 12 7 8 27 77.14 23 76.67 
7 12 7 8 27 77.14 21 70.00 
8 14 8 9 31 88.57 26 86.67 
9 11 7 7 25 71.43 25 83.33 
10 13 9 8 30 85.71 27 90.00 
11 11 8 7 26 74.29 22 73.33 
12 11 7 8 26 74.29 24 80.00 
13 13 8 9 30 85.71 24 80.00 
14 11 8 7 26 74.29 23 76.67 
15 10 7 8 25 71.43 20 66.67 
16 12 8 8 28 80.00 25 83.33 
17 11 7 7 25 71.43 23 76.67 
18 10 7 7 24 68.57 22 73.33 
19 12 8 8 28 80.00 24 80.00 
20 11 7 7 25 71.43 22 73.33 
21 12 7 8 27 77.14 21 70.00 
22 12 8 9 29 82.86 24 80.00 
23 10 7 6 23 65.71 21 70.00 
24 11 7 8 26 74.29 22 73.33 
25 11 7 8 26 74.29 21 70.00 
26 10 7 7 24 68.57 23 76.67 
27 14 10 10 34 97.14 27 90.00 
28 10 8 8 26 74.29 20 66.67 
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ตารางที่ 42 ผลการหาประสทิธิภาพ(E1/E2)ของรปูแบบ SCIENCE Model กับกลุ่มทดลองใช้รปูแบบ
(Field Tryout) ในข้ันตอนการออกแบบและพฒันา(Design & Development)(ต่อ) 

 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 35 28 80.00 E1/ E2 

80.00/80.21 E2 30 24.06 80.21 
 

คนที่ 
คะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้ E1 รวม 

35 
คะแนน 

ร้อยละ 

คะแนนสอบหลงั 
การจัดการเรียนรู ้E2 

หน่วยที่ 1 
(15คะแนน) 

หน่วยที่ 2 
(10คะแนน) 

หน่วยที่ 3 
(10คะแนน) 

30คะแนน ร้อยละ 

29 13 10 10 33 94.29 28 93.33 
30 11 8 7 26 74.29 23 76.67 
31 12 9 8 29 82.86 25 83.33 
32 13 8 8 29 82.86 25 83.33 
33 11 7 7 25 71.43 24 80.00 
34 14 10 9 33 94.29 28 93.33 
35 13 9 9 31 88.57 26 86.67 
36 11 7 6 24 68.57 23 76.67 
37 11 8 7 26 74.29 22 73.33 
38 12 6 6 24 68.57 24 80.00 
39 12 8 7 27 77.14 24 80.00 
40 15 9 10 34 97.14 27 90.00 
41 12 8 7 27 77.14 23 76.67 
42 11 8 8 27 77.14 25 83.33 
43 13 9 9 31 88.57 27 90.00 
44 13 10 10 33 94.29 26 86.67 
45 12 8 8 28 80.00 24 80.00 
46 11 8 9 28 80.00 22 73.33 
47 14 10 9 33 94.29 27 90.00 
48 12 8 8 28 80.00 25 83.33 

X        28 80.00 24.06 80.21 
S.D.        8.74 2.187 7.29 
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ตารางที่  43 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มตัวอย่าง)  

รายการประเมิน 

การแบ่งกลุม่คละความสามารถ 
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1. การก าหนดปญัหา/ประเด็นที่
สนใจและความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
2. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

         
  2.1 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  2.2 การใช้หลักการแนวคิด  
ทฤษฎี ในการสร้างนวัตกรรม 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
  2.3 การออกแบบนวัตกรรม 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
  2.4 กระบวนการสร้างนวัตกรรม 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
3. ด้านการน าเสนอผลงาน 

          
  3.1 การเขียนรายงาน 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
  3.2 การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
  3.3 การน าเสนอผลงานปากเปล่า 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 

รวม 22 27 20 24 21 26 27 24 25 24 
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ตารางที่ 44 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(กลุม่ตัวอย่าง) 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม X  S.D. 
ระดับความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ล าดับที ่

1.ด้านการก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ 
และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 2.70 0.48 สูง 2 
2.ด้านกระบวนการพฒันานวัตกรรม   
  2.1วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 2.90 0.32 สูง  
  2.2การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  
ในการสร้างนวัตกรรม 2.60 0.52 สูง 

3 

  2.3การออกแบบนวัตกรรม 2.50 0.53 สูง  
  2.4กระบวนการสร้างนวัตกรรม 2.60 0.52 สูง  

รวม 2.65 0.47 สูง  
3.ด้านการน าเสนอผลงาน     
  3.1การเขียนรายงาน 2.60 0.52 สูง  
  3.2การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 2.90 0.32 สูง  
  3.3การน าเสนอผลงานปากเปล่า 2.60 0.52 สูง 1 

รวม 2.70 0.45 สูง  
4.ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.60 0.52 สูง 4 

รวม 2.67 0.47 สูง  
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ตัวอย่างนวัตกรรม 

Global Star Chart Telescope 

ท่ีมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันได้มีแผนที่ดูดาวในรูปแบบกระดาษ และมีการใช้แผนที่ดาวเป็นแผ่นและแอพพิลเคช่ัน
แผนที่ดาวต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย และมีกล้องดูดาวที่ทันสมัย เนือ่งมาจาความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเรว็ ดังนั้นผู้จัดท าจึงคิดที่จะน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน
เพื่อมาสร้างนวัตกรรมที่จ าลองมาจากแผนที่ดาวในรูปแบบลูกโลก และเพื่อดัดแปลงแผนที่ดาวให้มี
รูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยอาศัยทฤษฏีของกล้องโทรทรรศน์เข้ามาร่วมในการสร้าง 

วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อศึกษาเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า  
 2.เพื่อศึกษาหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์หกัเหแสง  
 3.เพื่อดัดแปลงแผนที่ดูดาวให้มรีูปแบบที่น่าสนใจยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ได้รับ 
 1.ได้ศึกษาเรื่องหลกัการของกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง  
 2.ไดศึ้กษาเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้า  
 3.ได้ฝึกการหาค่ามุมทิศ มุมเงย  
 5.ได้รับประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  
 6.ส่งเสริมความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 

1. กระดาษแข็ง   3 แผ่น 
2. โฟมทรงกลม   1 ลูก 
3. สีเรืองแสง   1 กลอ่ง 
4. กระจกเงา 2*2นิ้ว  4 แผ่น 
5. กระจกใส 2*2 นิ้ว  4 แผ่น   
6. ตะเกียบ   2 อัน 
7. กระบอกไม้ไผ ่1*12นิ้ว  6 อัน    
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. รวมกลุ่มคิดหัวข้อนวัตกรรม และขอค าแนะน าจากคุณครปูระจ าวิชา 
 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับทฤษฎีที่ต้องใช้ในการท านวัตกรรม 
 3. ออกแบบนวัตกรรมโดยอ้างองิจากทฤษฎี ก าหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และเลือกซื้ออปุกรณ์  
 4. น าโฟมทรงกลมใช้แทนลูกโลก และวาดดาวลงไปโดยดูตัวอย่างจากแผนที่ดาว 
 5. น าตะเกียบ เสียบเข้าไปตรงกลางของลูกโลกจ าลอง 
 6. ท าล ากลอ้งโดยม้วนกระดาษทีม่ีความแข็งให้เป็นทรงกระบอก  
 7. วางลูกโลกไว้ตรงกลางล ากล้อง 
 8. วางต าแหน่งเลนส์ตามหลกัการของกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง 
 9. เจาะรสู าหรับตะเกียบ ตรงส่วนของล ากลอ้ง 
 10. ประกอบล ากล้องใหส้มบูรณ์ 
 11. น าไม้ไผ่ท าขาต้ังกล้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ส่วนประกอบของนวัตกรรม Global Star Chart Telescope 
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี ประกอบการสร้างนวัตกรรม 
 1. กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง 
 2. เลนส์นูน 
 3. กระจกเงาระนาบ 
 4. ดาวในจักรราศี 
 5. มุมทิศมุมเงย 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน(กลุ่มตัวอย่าง) 
รายการพฤติกรรมที่แสดงออก X  S.D. ระดับคุณภาพ 

ความอยากรู้อยากเห็น 
1. นักเรียนซกัถามจากผูรู้้หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องราววิทยาศาสตร์ 4.77 0.54 

ม
มากที่สุด 

2. นักเรียนชอบไปชมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร ์ 4.95 0.22 มากที่สุด 

3. นักเรียนน าการทดลองทีส่นใจไปทดลองต่อที่บ้าน 4.64 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.45 มากที่สุด 

ความมีเหตุมีผล 
4. เมื่อนักเรียนมหีลกัฐานข้อมลูยืนยันว่าความรู้
วิทยาศาสตร์ทีเ่พื่อนน าเสนอไม่ถูกตอ้ง นักเรียนจะน า
หลักฐานข้อมูลนั้นมาโต้แย้ง 4.92 0.27 มากที่สุด 
5. เมื่อเพือ่นที่มผีลการเรียนดีทกัท้วงว่า การทดลองของ
นักเรียนผิดพลาด นักเรียนจะไมเ่ช่ือโดยทันที 4.77 0.43 มากที่สุด 
6. เมื่อนักเรียนได้รบัข่าวสารใดๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูก่อนที่จะ
ยอมรบัและน ามาใช้ 4.90 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.31 มากที่สุด 
ด้านความใจกว้าง 
7. ในการสรปุผลการทดลองในกลุ่มถงึแม้ว่านักเรียนจะ
ไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับผลสรุปของสมาชิกส่วนใหญ่ 4.92 0.27 มากที่สุด 
8. ถ้าเพื่อนแย้งวิธีการทดลองของนักเรียนและมีเหตุผล
ที่ดีกว่า นักเรียนพร้อมที่จะน าข้อเสนอแนะของเพื่อนไป
ปรับปรงุงานของตน 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. เมื่องานที่นกัเรียนตั้งใจและทุม่เทท าถูกต าหนหิรอื
โต้แย้ง นักเรียนจะไมห่มดก าลังใจ 4.72 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.29 มากที่สุด 
ความซื่อสัตย์ 
10. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
11. เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะไมล่อกผล
การทดลองของเพือ่นสง่คร ู 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน(กลุ่มตัวอย่าง) (ต่อ) 
รายการพฤติกรรมที่แสดงออก X  S.D. ระดับคุณภาพ 

12. เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงานออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มาส่ง นักเรียนจะไม่ประดิษฐ์
ตามแบบทีป่รากฏอยู่ในหนังสือ 4.90 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.13 มากที่สุด 
ความพยายามมุ่งมั่น 
13. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ท าอยู่มีโอกาสส าเรจ็ได้ยาก 
นักเรียนจะยังค้นคว้าต่อไป 4.69 0.57 มากที่สุด 
14. นักเรียนไมล่้มเลิกการทดลองทันท ีเมื่อผลการ
ทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้เรียนมา 4.85 0.49 มากที่สุด 
15. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียนสนใจต้องใช้
ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรียนก็ไม่เปลี่ยนไป
ศึกษาชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า 4.77 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.53 มากที่สุด 
ความรอบคอบ 
16. นักเรียนไมส่รปุผลการทดลองทันทีเมือ่เสรจ็สิ้น
การทดลอง 4.79 0.57 มากที่สุด 
17. นักเรียนท าการทดลองซ้ าๆ ก่อนที่จะสรปุผลการ
ทดลอง 

4.95 0.22 
มากที่สุด 

18. นักเรียนตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ก่อน
ท าการทดลอง 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.26 มากที่สุด 
ความรับผิดชอบ 
19. เมื่อครูมอบหมายใหห้้องของนักเรียนดูแลความ
สะอาดหอ้งปฏิบัติการ แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัว
บุคคล แต่นักเรียนก็ท าตามที่ครูสัง่ 4.90 0.31 มากที่สุด 
20. เมื่อนักเรียนและเพื่อนไดร้ับมอบหมายใหเ้กบ็ล้าง
อุปกรณ์การทดลอง แม้ว่าเพื่อนจะไม่ท าแต่นักเรียนก็
ยังท าต่อไป 4.82 0.51 มากที่สุด 
21. ในการท างานกลุ่ม เมือ่นักเรียนท างานผิดพลาด
นักเรียนจะยอมรบัความผิดพลาดที่เกิดข้ึนต่อสมาชิก
ในกลุ่ม 4.97 0.16 มากที่สุด 
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน(กลุ่มตัวอย่าง) (ต่อ) 

  

 

 

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก X  S.D. ระดับคุณภาพ 
 รวม 4.87 0.33 มากที่สุด 

ความร่วมมือช่วยเหลือ 
22. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนมปีัญหาในการทดลอง
แม้ว่าเพื่อจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่น
มือเข้าช่วยเหลือ 4.67 1.19 มากที่สุด 
23. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่ไม่
สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตนเองได้ นักเรียนจะขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น 4.69 0.96 มากที่สุด 
24. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุม่เป็น
อย่างด ี 4.65 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.95 มากที่สุด 
ความคิดสร้างสรรค์ 
25. เมื่อนักเรียนมีแนวคิดแตกต่างไปจากเพือ่นใน
กลุ่ม นักเรียนกก็ล้าที่จะน าเสนอให้เพื่อนได้รับรู ้ 4.69 0.52 มากที่สุด 
26 .นักเรียนมีความสามารถในการคิดค้นรูปแบบ
วิธีการใหม่ๆ ในการทดลองวิทยาศาสตร ์ 4.74 0.44 มากที่สุด 
27. นักเรียนชอบประดิษฐส์ิ่งต่างๆ จากวัสดุเหลือ
ใช้ตามจินตนาการของตนเอง 4.64 0.93 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.63 มากที่สุด 
เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
28. นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยูเ่สมอ 4.74 0.50 มากที่สุด 
29. นักเรียนชอบท ากิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบั
วิทยาศาสตร ์ 4.95 0.22 มากที่สุด 
30. นักเรียนสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร ์ 4.77 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.42 มากที่สุด 
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ตารางที่ 46 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่างโดยประเมินภาพรวมทั้งฉบับจาก
ครูผูส้อนโดยใช้โปรแกรมSPSS 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 posttest 21.7949 39 3.05372 .48899 

pretest 14.9744 39 2.69978 .43231 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 posttest & pretest 39 .874 .000 

 

Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 posttest 

- pretest 

6.820

51 
1.48451 .23771 6.33929 7.30174 28.692 38 .000 
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน  
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

เพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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คู่มือ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 

ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(SCIENCE Model) Ratanaratbumrung school 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL SCIENCE MODEL BY USING  
PROJECT-BASED LEARNING THROUGH INQUIRY-BASED LEARNING  

BY FLIPPED CLASSROOM APPROACH TO ENHANCE  CREATIVE 
INNOVATION  ABILITY AND SCIENTIFIC MINDS  

OF NINTH GRADE STUDENTS 

 
 

 

 

 

 
 นภาภรณ์   เพียงดวงใจ   
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ค าน า 

 

 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ฉบับนี้เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ที่ต้องการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้เข้าใจ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษา และจัดเตรียม 
เพื่อให้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นี้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ ผู้ที่ต้องการน าไปใช้ 
จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนก่อน คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ

เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
3.1  หลักการ 
3.2  วัตถุประสงค์ 
3.3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.4  การวัดและประเมินผล 
3.5  เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 

4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผล 
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แนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  

เพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (SCIENCE  Model) ไปใช้ 

การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
เป็นสิ่งส าคัญ  ดังนั้นก่อนที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ จึงต้องทราบข้อควรปฏิบัติและ
แนวทางในการด าเนินการก่อนการใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

ข้อควรปฏิบัตกิ่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

  1.   ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1.1  ศึกษาแนวทาง ในการน ารูปแบบการจัดการ เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านไปใช้ เพื่อความ
เข้าใจและปฏิบัติไดเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 

   1.2  ศึกษาความเป็นมาและความส า คัญของรูปแบบการจัดการ เรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ  องค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค  
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

1.3 ศึกษาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โดยเน้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัย 6 ข้ัน ได้แก่ ข้ันที่ 1 กระตุ้น
ผู้เรียน(Stimulation) ข้ันที่  2 วิเคราะห์สาเหตุ(Consideration and Cause) ข้ันที่ 3 สืบเสาะ
แสวงหา(Inquiry) ข้ันที่ 4 ส ารวจและตรวจสอบข้อมูล(Exploration and Examine) ข้ันที่ 5บันทึก
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และอภิปราย(Note and Discussion)และข้ันที่ 6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and 
Elaboration) 

 2. จัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดอีกครั้ง 
  2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในแผนการจัดการเรียนรู้  
ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ระหว่าง 
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ ใบงาน แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และแบบ
ประเมินจติวิทยาศาสตรแ์ละแบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

2.4 ในกรณีที่ครูต้องการเนื้อหาตามตัวอย่างที่ปรากฏไว้ในแผนการจัดกาเรียนรู้  
ครูสามารถน าตัวอย่างแบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ในคู่มือเล่มนี้ใช้ได้เลย โดยศึกษาวิธีใช้ตามค าแนะน าที่ให้ไว้  

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 เมื่อศึกษาและจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นไว้พร้อมแล้ว ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน  ดังนี้ 

 บทบาทของครู  ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ครูควรค านึงถึงบทบาท
ต่อไปนี ้
 1. ครูเป็นผู้ ช่วยเหลือแนะน า (Coach) ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้   
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และจิตวิทยาศาสตร์ โดยครูต้องมีทักษะการใช้ค าถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนน าข้อสงสัย ปัญหาที่ได้รับ  
จากการเรียนที่บ้านหรือกิจกรรมในเวลาที่นักเรียนเกิดข้อสงสัย ภาระงานที่โรงเรียน การสื่อสาร  
การน าเสนอเนื้อหา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฝึกทักษะเป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม โดยการให้แนวทาง ช่วยเหลือ แนะน า การฝึกทักษะอย่างอิสระและการประมวลทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี เช่น Line facebook รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้และปฏิบัติจนถึงการสร้าง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 



262 

 

 2. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และให้ความส าคัญต่อการแสดงความคิดเห็น 
ของนักเรียน 
 3. อธิบายท ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่จูงใจ 
นุ่มนวล ไพเราะและให้ก าลังใจ 
 4. ครู เป็นแบบอย่าง (Modeling)  ท าหน้าที่ เป็นผู้สาธิต หรืออธิบายในบางเรื่อง 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักเรียน และให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 
 5. ครูอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศที่ร่วมมือกัน ดูแลให้
ผู้เรียนท างานร่วมกัน มีการแสดงความคิดและน าเสนอความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนทั้งต่อตนเองและกลุ่ม  
 6. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ เน้นการร่วมแรงร่วมใจกัน (Collaboration) 
รับผิดชอบร่วมกัน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด โดยเน้นทักษะการใช้ค าถามจากปัญหา/ข้อสงสัยที่ได้รับ 
จากการเ รี ยนที่ บ้ านหรื อกิจกรรมใน เวลาที่ นั ก เ รี ยน เกิด ข้อส งสั ย  สถานการ ณ์ปัญหา 
ที่พบในชีวิตประจ าวันข่าวเหตุการณ์และเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่ก าลังศึกษา น าไปสู่การอธิบาย
ข้อมูลและขยายความรู้  

 บทบาทของนักเรียน  ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ นักเรียนควรค านึงถึง
บทบาทต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนมีการท างานเป็นทีม เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้  

2. นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองโดยการใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้  
3. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  
4. นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์  
5. นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มจนได้แนวคิด แนวคิดใหม่ที่เกิดจากการน า

ความ คิดความสามารถน ามาผสมผสานกับ เทคโนโลยี ม าสร้ า งสรร ค์  แล้ วน าผลงาน 
และประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้โดยคละ
ความสามารถพื้นฐาน 3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร ์

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และสร้างความรู้  ผู้ เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เน้นที่องค์ความรู้  
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ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถอยู่ใน
สังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ดังนั้น  การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน (Project-Based 
Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา โดยใช้ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน
จริง กระตุ้นนักเรียนให้ร่วมมือกันท าโครงงาน เพื่อหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา ควรจะสอดคล้อง
กับเนื้อหาในหลักสูตรและให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (กรมวิชาการ, 2557: 
49) (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 13) ก าหนดเป้าประสงค์แผนพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัมีการก าหนด
เป้าหมายการศึกษาเน้นทักษะการคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้  ค้นหาความรู้ มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการเลือกการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนา
ให้ประชาชนคนไทยเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยมือ
อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง(Flipped Classroom) เน้นให้
นักเรียนเข้าใจหลักการด้วยตนเอง ไม่ท่องจ า หัวใจคือครูเป็นโค้ชท าหน้าที่แนะน าการเรียนรู้และมี
ปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคล (วิจารณ์, 2556) ซึ่งการเรียนวิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต โดยการน าความรู้วิทยาศาสตร์ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ  
ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาวิธีคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเกิด
จากความเข้าใจหลักการของเรือ่งนั้นๆ ให้เปน็รูปประธรรม จาการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของครูช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีจุดเน้นใน
เรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์และทักษะการส ารวจตรวจสอบ/ทักษะการทดลอง แต่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและครูบางคนได้สอนโดยการเน้นความจ ามากกว่าการคิดข้ันสูงใน
ขณะที่ครูบางส่วนได้เน้นกระบวนการคิดในการสอน แต่ยังไม่ได้เน้นกระบวนการคิดในการประเมิน 
และมีข้อเสนอแนะควรลดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่ครูเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการท ากิจกรรม
ให้กับนักเรียนในทุกขั้นตอน(Structured Inquiry) แต่ควรเพิ่มกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่ครูมี
การแนะแนวทางให้และเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง(Guided Inquiry) และ
เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี: 2557) และจากการสอบถามนักเรียนพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่คิดว่าช่วยให้นักเรียน
มีความเข้าใจและเห็นภาพเป็นรูปธรรม ในวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
โดยการท ากิจกรรม การสืบค้น การดูจากภาพเคลื่อนไหวจ าลองปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีทั้ง
ภาพและเสียง รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาประกอบการจัดกาเรียนรู้หรือช่วยในการสืบค้น ซึ่งสามารถ
ศึกษา ทบทวนได้ตลอดเวลา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  
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ในห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและท้าทายความสามารถ ทักษะต่างๆจนไปสู่การน า
องค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ได้ 

 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของรายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ผู้ วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
จะตอบสนองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค้นหาค าตอบจาการสืบค้น แสวงหาแนวทาง  
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มุ่งพัฒนาความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
โดยครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียน(นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน: 2558) 

2.แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 

 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถ
พื้นฐาน และแบบการเรียนรู้ ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist Learning Theory) เป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน หลักการหรือการอ้างอิงหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยที่โครงสร้าง  
และมุมมองเป็นผลมาจาก ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผู้เรียนแต่ละคน   
โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า(Active)และสร้างความรู้  จากประสบการณ์หรือความรู้ เดิม 
ของนักเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมมีความส าคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญา 
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิม  
ของนักเรียนเป็นส าคัญซึ่งมีรากฐานที่ส าคัญมาจาก 2 แหล่ง คือ  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  
ของ เพียเจต์ และ ไวกอตสกี  

2 . 1 . 1  ทฤษ ฎีพัฒ นา ก า ร เ ช า ว์ปัญ ญา ขอ ง เ พี ย เ จ ต์  ( Cognitive 
Development Constructivism) เช่ือว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพร้อมมีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเกิดส่งผลท าให้ระดับสติปัญญา ของบุคคลนั้นพัฒนา 
อยู่ตลอดเวลา มนุษย์มีสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ 1) การจัดและรวบรวม (Organization) 
เป็นการจัดและรวบรวมกระบวนต่างๆ ภายใน เข้าเป็นระบบต่อเนื่องกัน เป็นระเบียบ และมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตราบที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และ2)  การปรับขยาย
โครงสร้ างความรู้  (Adaptation)เป็ นกระบวนการปรับตัวให้ เ ข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่บุคคล 
มีปฏิสัมพันธ์ 

2 .1 . 2  ทฤษฎีพัฒนาการทาง สติปัญญาของ  ไวกอตสกี  ( Social 
Development Constructivism) เช่ือว่าองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล  
คือ การสร้างสื่อกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)วัฒนธรรมและทางสังคม
ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ และเพื่อน สร้างกระบวนการจ าโดยใช้สิ่งเร้า สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายที่เปน็
ข้อตกลงทางสังคม เป็นสื่อกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงสิ่งนั้นๆ ได้ ซึ่งความจ า มีผลโดยตรงต่อ
ความรู้สึกและกระบวนการคิดของบุคคลเมื่อรับรู้สิ่งเร้าใหม่ 

 2.2 การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน(Project - Based Learning : PBL) เป็นกระบวน 
ก า ร เ พื่ อ ค้ น พ บ ข้ อ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ ห ม่ ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความสนใจของนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  
โดยการใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู ้การเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง และการเรยีนรู้ด้วยการสรา้งองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันประกอบด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
นั้นจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล จนได้ ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  แล้วน าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ 

 2.3 เทคนิคการสืบ เสาะหาความรู้  ( Inquiry-Based Learning)  เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู ้โดยเริ่มต้นจากผูเ้รยีนตั้งค าถาม แล้วเข้าสู่กระบวนการ
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ถามและศึกษาหาค าตอบ และตอบค าถามต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม และวิธีการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง และสรุปค าตอบของค าถามหรือปัญหานั้น โดยครูเป็นผู้ส่งเสริม
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.4 แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการกลับด้านช้ันเรียน
โดยเรียนเนื้อหาที่บ้านผ่านสื่อวิดิทัศน์ วีดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินทอร์เน็ต สื่อ ICT และมาท าการบ้าน 
ที่โรงเรียนโดยมีครูท าหน้าที่โค้ชช่วยเหลือในการท าภาระงาน นวัตกรรมครูมีหน้าที่อ านวย  
ความสะดวกในการจัดท าหรือค้นหาสื่อวิดีโอท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน โดยผู้เรียน  
อาจมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือค้นหาสื่อวีดีโอ  และครูมีหน้าที่เป็นโค้ชช่วยเหลือนักเรียนในการท า
การบ้านหรือกิจกรรมในเวลาที่นักเรียนเกิดข้อสงสัย ภาระงานที่โรงเรียน เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะ
ส าหรับผู้เรียนยุคปัจจุบัน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
มีความยืดหยุ่น มีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนมากขึ้นช่วยนักเรียนที่มภีาระงานมากและแกป้ัญหาเมือ่ครูขาด
สอนหรือนักเรียนขาดเรียน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์(Science Innovation)  เป็นแนวคิดใหม่  
ที่เกิดจากความคิด ความสามารถน ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ โดยอาศัยความรู้  
ความช านาญที่มีอยู่ในตัวของผู้ เรียน และเป็นแนวทางที่ปฏิบัติใช้ได้จริงได้ในอนาคต และมีการ
ประเมินนวัตกรรมวิทยาศาสตร์มีพืน้ฐานมาจาการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการะประเมิน
โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบย่อย ติดตามและให้การช่วยเหลือในระหว่างท างาน 
โดยผู้ประเมินสามารถสังเกตการณ์ท ากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สะท้อนสมรรถภาพ 
ของผู้เรียนในด้านการท างานอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุง
หรือแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะท ากิจกรรมในข้ันตอนต่อไป เช่น 

3 . 1  เ ป็ นสิ่ ง ใ หม่ ทั้ ง ห มดห รื อบ าง ส่ วน  เ ช่ น  คิด วิ ธี ก า ร ให ม่ ไ ด้  
หรือน าเอาวิธีการซึ่งเคยปฏิบัติแต่เดิมมาปรับปรุงบางส่วนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

3.2 การประดิษฐ์คิดค้นนั้นใช้วิธีการจัดระบบ (System Approach)  
โดยพิจารณาถึงข้อมูลที่ป้อนเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์   

3.3 มีการพิสูจน์วิจัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งใหม่นั้นมีประสิทธิภาพ  
น่าเช่ือถือได้   
                               3.4 สิ่งใหม่นั้นยังไมเ่ป็นส่วนหนึง่ของระบบงานในปจัจบุัน เพียงแต่มีการ
น าไปใช้ในบางกลุม่ ยังไม่เป็นที่ยอมรบักันโดยทั่วไปหรือยงัไม่แพร่หลาย 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์  (Scientific Minds) ความรู้สึกนึกคิด  
ที่เกิดเริ่มต้นจากจิตใจของผู้ เรียนเจตคติ คุณค่า ต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เจตคติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์มี 2 ความหมาย คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
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(Attitude Toward Science)และน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัว
ผู้เรียนเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนซึ่งควรใช้เวลาพอสมควรและ
ประเมินอย่างสม่ าเสมอ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 148-151)โดยใช้ตัว
ช้ีบ่งที่เรียกว่า จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Minds) เป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะ 
ประกอบด้วย  
   1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาที่จะเสาะ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจหรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้อยากเห็น  
จะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือมีความสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้ และมีความ
กระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่ตนเองสนใจ 
   2. ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและการยอมรับในค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูลจากการสังเกต  
หรือการทดลองที่ เ ช่ือถือได้มาสนับสนุนอย่างเพียงพอและอย่างมี เหตุผลก่อนที่จะยอมรับ  
หรือให้ค าอธิบายใดๆ 
   3. ความใจกว้าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ข้อเทจ็จริง ยินดีที่จะค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมตามเหตุผลข้อเท็จจรงิ 
โดยไม่ยึดมั่นในแนวความคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ และเต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้
และความคิดเห็นแก่ผู้อื่น 
   4. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การสังเกต 
และบันทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความมั่นคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการ
พิสูจน์ ไม่น าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆ  
ทางวิทยาศาสตร์ 
   5. ความพยายามมุ่ งมั่น หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้  
ไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานที่ ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์  
หรือด าเนินการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบ 
   6. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจ
ใดๆ ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เช่ือถือได้ หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจ 
และการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 
   7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
ส าเร็จด้วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบครอบในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
   8. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับคนอื่น ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
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การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้อื่น เพื่อความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือการท างาน 
ใดงานหนึ่งให้ด าเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
   9. ความสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่าง  
จากความคิดธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอื่นซึ่งน าไปสู่  
การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 
   10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่ดีเกี่ยวกับ
ความสนใจ ความเช่ือ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดถือในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึง
ผลกระทบในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม หรือตัวนักวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย 
    10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ พึงพอใจ 
ในวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
    10.2 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การรับรู้ การยอมรับถึง
ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
    10.3 ความเช่ือและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลความ
คิดเห็น ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในด้าน  
ของการเล็งเห็นถึงความส าคัญ หรือการน ามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการเลือกการตัดสินใจของบุคคล 
10.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติ 
ที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการที่จะน าวิทยาศาสตร์ไปคิดและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความดี 
ความถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 

เพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 

 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของPiaget และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของVygotsky การสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์ผู้เรียน ผู้วิจัยน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ช่ือรูปแบบว่า “SCIENCE Model” และมีองค์ประกอบของ
รูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการ น ารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ  
หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากแผนภาพที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีรายละเอียดดังนี ้

1.  หลักการ    การเรียนรู้โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน คือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ข้ึนเองอย่างมีระบบ โดยอาศัยการแสวงหา
ความรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ และผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี  
ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่โดยมีครูท าหน้าที่แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน 

2. วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ 
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3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ SCIENCE Model 
ข้ันเตรียมและข้ันน า 
 3.1 กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) 1)ครูเสนอหัวข้อที่นักเรียนจะได้เรียน แล้วให้

นักเรียนบันทึกสิ่งทีเ่รยีนรู้ในใบงานประกอบการเรยีนรู้ พร้อมทั้งตั้งค าถามที่สงสยัจากการดูวีดีโออย่าง
น้อยคนละ 1 ค าถาม (ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง) 2)ครูมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการคิดและอธิบายความรู้จากเรื่องที่นักเรียนดูวีดีโอและใบงานประกอบการเรียนรู้ 

ข้ันกิจกรรม 
  3.2 พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause)  หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจาก
วีดีโอที่บ้านโดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานประกอบการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้วนักเรียนน า
ค าถามที่แต่ละคนตั้งไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม และร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็น
แนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัยของนักเรียน 
  3.3 สืบเสาะแสวงหา(Inquiry) นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนว
ทางการหาค าตอบมาเรียงล าดับก่อนหลังแล้วก าหนดหน้าที่และด าเนินการสืบค้นข้อมูล โดยมี
ออกแบบตารางเพื่อเตรียมบนัทึกผลการสบืค้น ลงในเอกสารประกอบการเรยีนรู้ (การสืบค้นข้อมูลเช่น
จากอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ) 

 3.4 ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นมาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบภายในกลุ่ม ตามที่วางแผนร่วมกัน 

 ข้ันสรุป 

 3.5 บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) นักเรียนน าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกัน
วิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกันภายในกลุ่มแล้วบันทึกในแบบบันทึกในใบงาน น าเสนอและร่วมกัน
อภิปรายระหว่างนักเรียนและครู  
  3.6 สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) นักเรียนน าเสนอเผยแผ่
ขยายความรู้ที่ได้จากการท ากจิกรรมไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม และประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

ในข้ันน า(กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation) )นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากวีดีโอที่ครแูละนักเรยีน
จัดหาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น You Tube, CD หรือ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เป็นต้น 
 4.  การวัดและประเมินผล 

 ด้านความรู้  
- วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกดาราศาสตร์ 

และอวกาศ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า 
เทคโนโลยีอวกาศ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน 
ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  โดยวัดพฤติกรรมด้านความรู้
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ความสามารถทางสติปัญญา 6 ด้าน ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเ มิน 
ค่าและสร้างสรรค์ ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  โดยผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศได้ครอบคลุ ม 
ทั้งในส่วนเนื้อหาความรู้และกระบวนการเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ตอบถูกได้ 1  
และตอบผิดได้ 0)จ านวน 21 ข้อ และอัตนัย 3 ข้อ(มีเกณฑ์ในการประเมิน) โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการวัดและประเมินผล ว 7.1 ม.3/17-3/19 , ว 7.2 ม.3/20  
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนช่ัวโมง  

หน่วย แผนการจัดการเรียนรู ้ จ านวนคาบ 
ก่อนใช้รูปแบบ สอบก่อนเรียน(แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 
 

ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสรุิยะ 

1.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  2 
2.ปรากฏการทีเ่กิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 
3.ปรากฏการทีเ่กิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 2 
4.พัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ 1 
5. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 2 

สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองปฏสิัมพันธ์ในระบบสุริยะ) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจติวิทยาศาสตร์) 

 

ดวงดาวบน
ท้องฟ้า 

6.กลุ่มดาว 1 
7.การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 2 

สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองดวงดาวบนท้องฟ้า) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจติวิทยาศาสตร์) 

 

เทคโนโลยี
อวกาศ 

8.ดาวเทียม และยานอวกาศ 1 
9.กล้องโทรทรรศน ์ 2 

 10.การใช้ชีวิตในอวกาศ 1 
 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองเทคโนโลยีอวกาศ) 

และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจติวิทยาศาสตร์) 
 

หลงัใช้รูปแบบ 
สอบหลังเรียน(แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เร่ืองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบวดัจติวิทยาศาสตร์) 

 

รวม 15 

 ทักษะ/กระบวนการ ความสามา 
 รถในการสร้างนวัตกรรม  
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- ประ เมิ นคะแนนจาการท าโคร ง ง าน วิทยาศาสตร์ประ เภทสิ่ งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่วัดจาก แนวทาง/แนวคิด/วิธีการ/แบบจ าลอง/ออกแบบ เกี่ยวกับ  
ที่นักเรียนสร้างสรรค์ข้ึนเป็นรายกลุ่ม 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และความสามารถในการสร้าง 

   นวัตกรรม 

หน่วย แผนการจัดการเรียนรู ้
ความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสรุิยะ 

1.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  1.การก าหนดปัญหา/
ประเด็นทีส่นใจ และ
ความสัมพันธ์กับ
นวัตกรรม 

2.ปรากฏการทีเ่กิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
3.ปรากฏการทีเ่กิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร์ 
และดวงอาทิตย์ 
4.พัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ 
5.ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ 
สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองปฏสิัมพันธ์ในระบบ

สุริยะ)และประเมินจิตวทิยาศาสตร์(แบบบันทึก
พฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์) 

ดวงดาวบน
ท้องฟ้า 

6.กลุ่มดาว 2.กระบวนการ 
พัฒนา 7.การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองดวงดาวบนท้องฟ้า)
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์) 
เทคโนโลย ี 8.ดาวเทียม และยานอวกาศ 
อวกาศ 9.กล้องโทรทรรศน ์  

10.การใช้ชีวิตในอวกาศ 
 สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเร่ืองเทคโนโลยีอวกาศ)

และประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์) 

3.น าเสนอนวัตกรรม 
4.ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

- แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ โดยมีรายการ
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านการก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม  
2) ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  

2.1) วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม  
2.2) การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการสร้างนวัตกรรม  
2.3) การออกแบบนวัตกรรม  
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2.4) กระบวนการสร้างนวัตกรรม  
3) ด้านการน าเสนอผลงาน  

3.1) การเขียนรายงาน  
3.2) การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม  
3.3) การน าเสนอผลงานปากเปล่า  

4) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
- การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยมีครูเป็นผู้ประเมิน 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

รายการ เกณฑ์การประเมิน 
3 2 1 

1.ด้านการก าหนดปัญหา/
ประเด็นทีส่นใจ และ
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 

การก าหนด
ปัญหา/ประเด็นที่
สนใจ ได้เองและ
ชัดเจนโดยเกิด
จากความสนใจ
ของผู้เรียน และมี
ความ สัมพันธ์กับ
นวัตกรรมได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

การก าหนดปัญหา/
ประเด็นทีส่นใจ ได้
เองและชัดเจน  
โดยเกิดจากความ 
สนใจของผูเ้รียน  
แต่ไม่สัมพันธ์กับ
นวัตกรรมบางส่น 

การก าหนดปัญหา/
ประเด็นที่สนใจ ได้เอง
และชัดเจน โดยเกิด
จากความสนใจของ
ผู้เรียนแตไ่ม่สอดคล้อง
กับความสัมพันธ์ของ
นวัตกรรม 

2.ด้าน
กระบวน 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

2.1
วัตถุประสงค์
ของ
นวัตกรรม 

ก าหนด
วัตถุประสงค์
ชัดเจนเหมาะสม 
ครบถ้วน  

ก าหนดวัตถุประสงค์
เ ป็ น ข้ั น ต อ น ไ ม่
ชัดเจน ไม่เหมาะสม 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ต่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรม 

ก าหนดวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม 
ไม่ ครบ ถ้วนและไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรม 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
 2.2การใช้

หลักการ 
แนวคิด 
ทฤษฎี ในการ
สร้าง
นวัตกรรม 

เลือกใช้หลักการ 
แนว คิด  ทฤษ ฎี 
ใ น ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ไ ด้
ถูกต้องสอดคล้อง
กับนวัตกรรมและ
มีการสืบค้นข้อมูล
โ ด ย ใ ช้ แ ห ล่ ง
เรียนรู้มากกว่า 3 
แหล่ง 

เ ลื อก ใ ช้หลั กการ 
แนวคิด ทฤษฎี ใน
การสร้างนวัตกรรม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรมและมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
 2-3 แหล่ง 

เลือกใช้หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี ในการ
สร้างนวัตกรรมไม่
ถูกต้องและไม่
สอดคล้องกบั
นวัตกรรมและมกีาร
สืบค้นข้อมลูโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ 1  แหล่ง 

2.3 การ
ออกแบบ
นวัตกรรม 

มีการออกแบบ
ก าหนดข้ันตอน
ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมถูกต้อง
มากกว่า80% 

มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
ก าหนดข้ันตอนการ
ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
ถูกต้องระหว่าง 20-
80% 

มีการออกแบบแต่ไม่
ก าหนดเป็นข้ันตอน
การสร้ างนวัตกรรม
และการออกแบบไม่
ถูกต้อง 

2.4
กระบวนการ
สร้าง
นวัตกรรม 

ด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมถูกต้อง
ตามข้ันตอนและ
ครบถ้วน 

ด า เ นินก า รส ร้ า ง
นวัตกรรมถูกต้อง
ตาม ข้ันตอนแต่ไม่
ครบถ้วน 

ด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมไม่ถูกตอ้ง
ตามขั้นตอนและไม่
ครบถ้วน 

3)ด้ านการ
น า เ ส น อ
ผลงาน 

3.1การเขียน
รายงาน 

เขียนรายงานครบ
ทุกหัวข้อที่
ก าหนด เขียนเป็น
ข้ันตอน ข้อมูล
ถูกต้องมากกว่า 
80% 

เขียนรายงานไม่ครบ
ทุกหัวข้อที่ก าหนด 
เขียนเป็น ข้ันตอน 
ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
ระหว่าง 20-80% 

เขียนรายงานไม่ครบ
ทุ กหั ว ข้อที่ ก า หนด 
เ ขี ย น เ ป็ น ข้ั น ต อ น 
ข้อมูลถูกต้องน้อยกว่า 
20% 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 

 3.2การจัด
แสดงผลงาน
นวัตกรรม 

จัดแสดงผลงาน
ข้อมู ล ม ากก ว่ า 
80%การน าเสนอ
ด้ ว ย ป าก เ ป ล่ า 
ร่วมกัแบบจ าลอง 
การสาธิต การน า
นวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดแสดงผล
งาน 

จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น
ข้อมูลระหว่าง 20 
-80% การน าเสนอ
ด้ ว ย ป า ก เ ป ล่ า 
ร่ ว ม กั บ ก า ร น า
นวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดแสดงผลงาน 

 

จัดแสดงผลงานข้อมูล
น้ อ ย ก ว่ า 2 0 % 
การน าเสนอด้วยปาก
เปล่าเท่านั้น 

 

 3.3การ
น าเสนอ
ผลงานปาก
เปล่า 

ให้ข้อมูลและใช้
ภาษาที่ถูกต้อง
มากกว่า 
80 % 

ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ช้
ภ า ษ า ที่ ถู ก ต้ อ ง
ระหว่าง20-80 % 

ให้ข้อมูลและใช้ภาษา
ที่ถูกต้องน้อยกว่า 20 
% 

4) ด้าน
ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 น วั ต ก ร ร ม นี้ มี
ความแปลกใหม่ 
แสดงให้ เห็น ถึ ง
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
มี ป ร ะ โ ย ช น์ 
น่าสนใจ 

นวัตกรรมนี้มีความ
แ ป ล ก ใ ห ม่  
มีประโยชน์ แต่ขาด
ความน่าสนใจ 

นวัตกรรมนี้คล้ายคลึง
กับนวัตกรรมที่ผู้อื่นท า
มาก่อนแล้วมี 

เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ช่วงคะแนน แปลความหมาย 
1 - 9 ต่ า 

10 - 18 กลาง 
19 - 27 สูง 
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เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์การประเมินในการสร้างนวัตกรรมเฉลี่ยรายด้าน 

ช่วงคะแนน แปลความหมาย 
 1.00 - 167 ต่ า 
 1.68 - 2.32 กลาง 
2.33 - 3.00  สูง 

 จิตวิทยาศาสตร์  
- นักเรียนเขียนแบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบ

พรรณนาความ (Journal Writing)เมื่อเรียนจบ 1 หน่วยการเรียนรู้ทุกครั้งจ านวน 3 หน่วย 
และหลังการใช้รูปแบบ 

ตารางที่ 4 การเขียนแบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลกัษณะเป็นแบบพรรณนา 
   ความ (Journal Writing) 

หน่วย แผนการจัดการเรียนรู ้
ก่อนการใช้รปูแบบ สอบ(แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 
ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสรุิยะ 

1.ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  
2.ปรากฏการทีเ่กิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
3.ปรากฏการทีเ่กิดข้ึนในระบบโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
4.พัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ 
5. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องปฏิสมัพันธ์ในระบบสุริยะ) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์) 

ดวงดาวบนท้องฟ้า 6.กลุ่มดาว 
7.การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 

สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์) 

เทคโนโลยีอวกาศ 8.กล้องโทรทรรศน ์  
9.ดาวเทียม และยานอวกาศ 
10.การใช้ชีวิตในอวกาศ 

สอบ(แบบทดสอบประจ าหน่วยเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ) 
และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์) 

หลงัการใช้รปูแบบ สอบ(แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรือ่งโลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ) 

และประเมินจิตวิทยาศาสตร์(แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์) 
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โดยประเมินจากความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดเริ่มต้นจากจิตใจของผู้เรียนเจตคติ คุณค่า  
และน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก ที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาในตัวผู้เรยีนเปน็ผลมาจาก ประสบการณ์
และการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 148-151ซึ่งก าหนดคุณลักษณะไว้ 10 คุณลักษณะ ประกอบด้วย  

 1.  ความอยากรู้ อยากเห็น หมายถึง ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนา 
ที่จะเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจหรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือมีความสงสัยในสิ่ งที่ตนเองสนใจอยากรู้ และมี 
ความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่ตนเองสนใจ 

 2. ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและการยอมรับในค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูลจากการสงัเกตหรอืการ
ทดลองที่เช่ือถือได้มาสนับสนุนอย่างเพียงพอและอย่างมีเหตุผลก่อนที่จะยอมรับหรือให้ค าอธิบายใดๆ 

 3. ความใจกว้าง หมายถึง  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับ 
การวิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยินดีที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเหตุผล
ข้อเท็จจริงโดยไม่ยึดมั่นในแนวความคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ และเต็มใจ  
ที่จะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่ผู้อื่น 

 4. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การสังเกต 
และบันทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความมั่นคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการ
พิสูจน์ ไม่น าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆ  
ทางวิทยาศาสตร์ 

5. ความพยายามมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ต่อการค้นหาความรู้ ไม่ท้อถอย
เมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์  หรือด าเนิน 
การแก้ปัญหาจนถึงที่สุด หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบ 

6. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจ
ใดๆ ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นจริงทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เช่ือถือได้ หลีกเลี่ยงการตัดสิน  
และการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 

7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้ส าเร็จด้วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบคอบ  
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 

8. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ 
กับคนอื่นๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้อื่น เพื่อความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือการท างาน
ใดงานหนึ่งให้ด าเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
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9. ความสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากความคิดธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอื่นซึ่งน าไปสู่  
การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 

10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง ระดับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่ดี
เกี่ยวกับความสนใจ ความเช่ือ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดถือในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์
รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม หรือตัวนักวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย 

10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ พึงพอใจ 
ในวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

10.2 การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การรับรู้  การยอมรับ  
ถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

10.3 ความเช่ือและค่านิยมที่เกี่ยวข้อกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อมูล  
ความคิดเห็น ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
ในด้านของการเล็งเห็นถึงความส าคัญ หรือการน ามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการเลือกการตัดสินใจ  
ของบุคคล 

10.4 คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความเช่ือ
และการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการที่จะน าวิทยาศาสตร์ไปคิดและ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม 

โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคะแนนเฉลี่ย  เช่น 
 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความอยากรู้อยากเห็นในระดับมากทีสุ่ด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความอยากรู้อยากเห็นในระดับมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความอยากรู้อยากเห็นในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความอยากรู้อยากเห็นในระดับน้อย 

1.0 - 1.49 หมายถึง  ความอยากรู้อยากเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 สมรรถนะส าคัญ 
- ประเมิน สมรรถนะ ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีและเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินใช้ของกรมวิชาการ 

- เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

5. เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 
5.1 ผู้เรียนต้องมีความสามารถและความพร้อมในการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยี 
5.2 ผู้เรียนต้องมีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการท างาน 
5.3 จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
เรื่อง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
รายวิชา ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 2 คาบ 
ผู้สอน นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ              โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 7.1 ม 3/1 สืบค้นและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาว
เคราะหอ์ื่น ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก    

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ตัวช้ีวัด 
 ว 8.1 ม.3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
 ว 8.1 ม.3/2 สร้างสมมตฐิานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ 
วิธี 

ว 8.1 ม.3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 ว 8.1 ม.3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1ม.3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป  
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม.3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง และน าความรู้ 
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 ว 8.1 ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และยอมรับการ  เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 
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2. สาระส าคัญ 
การหมุนรอบตัวเองของโลกท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ที่ส าคัญ คือ การเกิดกลางวันและกลางคืน 

เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะท าให้เกิดกลางวันส่วนด้านที่หันหลัง 
ให้ดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  
จะท าให้เราเห็นดวงอาทิตย์ข้ึนมาจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออก และตกทางขอบฟ้าด้านทิศ
ตะวันตกเสมอ ณ บริเวณเส้นศูนย์สูตรเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืนจะเท่ากัน คือ 12 ช่ัวโมง  
และเนื่องจากการเอียงของแกนโลกท าให้บริเวณต่างๆ มีระยะเวลาในการรับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  
ท าให้ระยะเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืนต่างกัน แล้วยังท าให้เกิดการข้ึน-ตกของดวงจันทร์ตลอด
ทั้งดวงดาวทั้งหลายบนฟ้าด้วย  ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกก็เคลื่อนหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ไปด้วย 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 ความรู้ 
  1.การเกิดทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 
  2.ปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ  
1.ทักษะการก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 
2.กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

 3.3 จิตวิทยาศาสตร ์
 - ความอยากรู้อยากเห็น - ความรอบคอบ 

- ความมีเหตมุีผล - ความรับผิดชอบ 
- ความใจกว้าง - ความร่วมมือช่วยเหลือ 
- ความซื่อสัตย์ - ความสร้างสรรค์ 
- ความพยายามมุ่งมั่น - เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  

 3.5 สมรรถนะส าคัญ 
 - ความสามารถในการสือ่สาร 
 - ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1.ใบงานเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ การก าหนดปัญหา/ประเด็นที่สนใจ และความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 
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5. การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. ตรวจใบงานเรื่อง 
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง 

1. ใบงานเรื่อง ปรากฏการณ์ที่
เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 

1 . นั ก เ รี ย นผ่ า น เ กณฑ์ ก า ร
ประเมินทุกรายการร้อยละ 80 

2. ตรวจภาระงานโครงงาน 2. แบบประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

2. เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการสร้ า ง
นวัตกรรม 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นเตรียมและขั้นน า 
1. กระตุ้นผู้เรียน(Stimulation)  
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเริ่มต้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวิชา

วิทยาศาสตร์ 6 (ว 23102) เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ  
โดยเน้นให้นักเรียนทราบถึงเป้าหมาย  สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ บทบาทของนักเรียน และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้   
   1.1 ครูอธิบายครูเสนอหัวข้อ “ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิด
จากโลกหมุนรอบตัวเอง)” แล้วให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง) นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง จากที่ครูจัดท าเป็นแผ่น CD  
/โ พ ส ต์ ใ น facebook เ รื่ อ ง https://www.youtube.com/watch?v=WM3 7 6 BnK9 CY   
โดยให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุ ริยะ 
(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง) พร้อมตั้งค าถามสิ่งที่สงสัยจากการดูวีดีโอคนละ 1 ค าถาม 
(ก่อนการจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง) 
   1.2 ครูตั้งค าถามถามนักเรียนจากที่นักเรียนศึกษาวีดีโอมาเพื่อสรุปเนื้อหา 
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในเบื้องต้น ถ้าหากพบว่านักเรียนไม่สามารถตอบค าถาม
ได้ครูจึงเปิดวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=n6YOCer-zAQ ร่วมกับ Powerpoint 
เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง) โดยครูมีการตั้งค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดและได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน(การจัดการเรียนรู้ ในช่ัวโมงจริง)   

 ขั้นกิจกรรม  
2. พิจารณาสาเหตุ(Consideration and Cause)หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา 

จากวีดีโอ  
2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน จ านวน 7 กลุ่ม โดย

แบ่งกลุ่มคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
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  2.1 นักเรียนน าค าถามที่แต่ละคนตั้งไว้ร่วมกันวิเคราะห์จัดกลุ่มค าถาม 
ของทุกคนในกลุ่ม ร่วมกันคิดแนวทางของค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อสงสัย 
แล้วบันทึกในใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง) 

 3. สืบเสาะแสวงหา(Inquiry) 
  3.1 นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มน าข้อค าถามและแนวทางการหาค าตอบ 

มาเรียงล าดับก่อนหลังและแบ่งงานกันสืบค้นข้อมูล โดยออกแบบตารางและบันทึกผลการสืบค้น  
ลงในใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง)  

3.2 ครูช้ีแจงการวางแผนให้นักเรียนก าหนดการค้นคว้าข้อค าถาม ข้อสงสัย
ก่อนหลังภายในกลุ่มของตนเอง ตามใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจาก 
โลกหมุนรอบตัวเอง) เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 เป็นต้น  
เพื่อเป็นแนวทางในการตอบค าถามข้อค าถาม ข้อสงสัยของนักเรียน  

 4. ส ารวจและตรวจสอบ(Exploration and Examine) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นเกี่ยวกับข้อค าถาม มาร่วมกันวิเคราะห์และตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่วางแผน
ร่วมกันและน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และร่วมกันวิเคราะห์ มาอภิปรายภายในกลุ่ม ตามข้อค าถาม 
ข้อสงสัยที่วางแผนแล้วท าการบันทึกในตารางและบันทกึผลการสืบค้น ใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง)  

ขั้นสรุป 
  5. บันทึกและอภิปราย(Note and Discussion) 

5.1 นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนัภายในกลุม่ 
แล้วน าเสนอใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่ เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง)  
ตารางบันทึกผลการสืบค้นน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของ ใบงานเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง) ตารางบันทึกผลการสืบค้น  

5.4 ครูและนัก เรี ยนร่ วมกั นอภิปรายเปรียบ เทียบความเหมือน 
และความแตกต่าง ของค าตอบ จากใบงานเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ(ปรากฏการที่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง) ของแต่ละกลุ่ม 

6. สรุปและขยายความรู้(Conclusion and Elaboration) 
  6.1 นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6(สสวท)  

โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าตลอดการท าแบบฝึกหัดของนักเรียน 
   6.2 ครูขยายผลความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ด้วยการให้นักเรียน
ก าหนดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะจากสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
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7. สื่อการเรยีนรู้ 
 1.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 6 
 2.วีดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=n6YOCer-zAQ 
 3.ใบงานเรื่องปรากฏการณ์ทีเ่กิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
 4.สื่อน าเสนอประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Power Point 
8. แหล่งเรียนรู ้

1.ห้องสมุด 
2.เว็บไซด์ต่าง ๆ 

9. บันทึกหลังการเรียนการสอน  
ด้านความรู้

.............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ................................................................ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

............................................................................................................................. ................................... 

....................................................................................................................................... ......................... 
จิตวิทยาศาสตร ์

.......................................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 ด้านกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

............................................................................................................................. ................................... 

......................................................................................... ....................................................................... 
 ด้านการวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

 (.....................................................) 
              ครูผู้สอน 

                         ……….…../…….………../………….… 
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ใบงานเรื่องปรากฏการทีเ่กิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
ช่ือ.............................................นามสกลุ....................................ช้ัน..............เลขที่..........กลุ่มที่.............  
 
ค าช้ีแจง ใบงานมี 2 ตอน 

ตอนที่ 1 จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกตอ้งลงในช่องว่าให้ถูกตอ้ง(นักเรียนเรียนดูวีดีโอที่บ้าน)  
ตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมกลุ่ม(ท ากจิกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน) 

ค าสั่ง 
ตอนที่ 1 จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกตอ้งลงในช่องว่าให้ถูกตอ้ง  
1. ใครเป็นนักดาราศาสตร์คนแรกที่ได้รบัการยอมรับในการเสนอแนวคิด “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
ของระบบสุริยะ และโลกเป็นพียงดวงเคราะห์ดวงหนึง่ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์”..................................... 
2. โลกและดวงจันทร์มีการเคลื่อนทีเ่หมือนหรือต่างกันอย่างไร.............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศใดไปยังทิศใด........................................................................................... 
4. โลกจัดเป็นดาวเคราะหห์รือดาวฤกษ์ เพราะเหตุใด............................................................................ 
..................................................................................... ........................................................................... 
5. ในแต่ละวันดวงอาทิตย์ข้ึนและตกในทิศเดมิหรือไม่ เพราะเหตุใด....................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
6. ให้นักเรียนวาดรปู ดวงอาทิตย์ และโลก ในเวลา 18.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ค าถามที่นักเรียนสงสัย (อย่างน้อย 1 ค าถาม) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
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ตอนที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม  
1. น าข้อค าถามของทุกคนในกลุ่ม 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. จัดกลุ่ม เรียงล าดับค าถามและแนวทางการสบืค้น 
.............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. สร้างตารางบันทึกผลการสืบค้นค าถามและค าตอบที่ได้จาการสบืค้น 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

********************************* 



286 

 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 4   

เรื่องปฏิสมัพันธ์ในระบบสุริยะ 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย×ลงในช่องว่างในข้อที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติในข้อใด แตกต่างจากข้ออื่น 
1. สุริยุปราคา     2. น้ าข้ึนน้ าลง   
3. ฝนอุกาบาต    4. ข้างขึ้นข้างแรม 

2. การที่เราเห็นควงจันทร์ข้ึนและตกเนื่องตากสาเหตุใด 
1. การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร ์  2. การหมุนรอบตัวเองของโลก 
3. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร ์  4. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก 

3. ดาวเคราะห์ทีเ่ราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าตรงกบัข้อใด 
1. ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก   2. ดาวอังคาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 
3. ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ์  4. ดาวพุธ ดาวศุกร์  ดาวยูเรนัส 

4.    
เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกนัดังรูป จะท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ใด 
บนโลก 

1. น้ าข้ึนน้ าลงผิดปกต ิ   2. จันทรปุราคา        
3. สุริยุปราคา     4. คืนเดือนดับ 

5. ดาวเคราะห์กลุ่มใดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส 
1. ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส   2. ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวเสาร ์
3. ดาวศุกร์ ดาวเนปจูน ดาวเสาร ์  4. ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนสั 

6. การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก ยกเว้นข้อใด 
1. น้ าข้ึนน้ าลง     2. จันทรปุราคา       
3. ข้างขึ้นขางแรม      4. กลางวันกลางคืน 

 
 

แสง 

ดวงจันทร์ โลก 
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7. ข้อใด ที่ส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์สุริยปุราคาเตม็ดวงนานที่สุด ถ้าไม่ค านึงถึงความเร็วในวงโคจร 
1. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก  
2. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก 
3. โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก  
4. โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์อยู่ไกลโลก 

8. นายฝ้าสังเกตมองดวงจันทร์แล้วเกิดค าถามว่าเพราะเหตุใดเราจงึเห็นดวงจันทรเ์พียงด้านเดียว 
 1. เวลาทีโ่ลกหมุนรอบตัวเองเท่ากบัเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
 2. เวลากลางคืนดวงจันทรห์มุนรอบตัวเองเผยให้เห็นด้านเดมิพอดี 
 3. เราคิดว่าเป็นด้านเดิมแทจ้รงิแล้วไม่ใช่ด้านเดิมเพราะมลีกัษณะขรุขระเหมอืนกันทัง้ 2 ด้าน 
 4. เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเท่ากับเวลาที่โคจรรอบโลก 

9. ข้อความใดที่สามารถอธิบายลักษณะของระบบสรุิยะได้ถูกต้องทีสุ่ด 
1. มีดาวเคราะหเ์ป็นบริวาร 8 ดวง  2. ดวงจันทร์ไม่ใช่การโคจรในระบบสุริยะ 
3. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 4. ดาวหางคือส่วนที่หลุดจากระบบสุริยะ 

10. ถ้านักเรียนดูการเกิดสุริยปุราคา นักเรียนมีวิธีการดูอย่างไรที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของ
นักเรียน 

1. ดูผ่านแว่นกรองแสง   
2. ดูผ่านฟิล์มกรองแสงทีส่ามารถลดความเข้มแสงให้น้อยลงได้ 
3. ดูผ่านกระจกใส   
4. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

11. ข้อใดอธิบายวิถีของดวงจันทร์ในวันข้ึน 15 ค่ า ได้ถูกต้องที่สุด 
1. ดวงจันทร์มีต าแหน่งอยูก่ลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน 
ดวงจันทรม์ีต าแหน่งอยู่เหนือศีรษะ 
2. โลกมีต าแหนง่อยู่กลางระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน 
ดวงจันทรม์ีต าแหน่งอยู่เหนือศีรษะ 
3. โลกมีต าแหนง่อยู่กลางระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน 

ดวงจันทรม์ีต าแหน่งอยู่ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก 
4. โลกมีต าแหนง่อยู่กลางระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงคืน 

ดวงจันทรม์ีต าแหน่งอยู่ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออ 

12. ดาวเคราะห์ตามข้อใด เป็นดาวเคราะห์วงใน 
1. ดาวศุกร์และโลก          2. ดาวอังคารและโลก        
3. ดาวพุธและดาวศุกร์        4. ดาวอังคารและดาวเคราะห์น้อย 
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13. ถ้าปัจจุบันนักเรียนมีอายุ 6  ปีเต็ม นักเรียนคิดว่าจะมีการเกิดข้างขึ้น ข้างแรมมาแล้วกี่ครั้ง 
1. เกิดข้างขึ้น 12  ครั้ง  ข้างแรม  12  ครั้ง  
2. เกิดข้างขึ้น 12  ครั้ง  ข้างแรม  24  ครั้ง 
3. เกิดข้างขึ้น 36  ครั้ง  ข้างแรม  36  ครั้ง  
4. เกิดข้างขึ้น 36  ครั้ง  ข้างแรม  12  ครั้ง 

14. จงพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
ถ้าผู้สังเกตอยูบ่นเส้นศูนย์สูตรโลกดังภาพ 
เป็นเวลา 06.00 น. แล้วเมื่อเวลา 18.00  
ผู้สงัเกตอยู่ ณ ต าแหน่งใดและโลกหมุนรอบ 
ตัวเองจากทิศใดไปยังทิศใด 

 
1.       2. 

       หมุนจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก    หมุนจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 

3.       4. 

 

        หมุนจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก    หมุนจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 

15.ดาวเคราะห์วงในตรงกบัดาวเคราะห์ในข้อใด 
1. ดาวพุธกับดาวศุกร์    2. ดาวพุธกับดาวเสาร ์
3. ดาวพุธกับดาวพฤหัสบด ี   4. ดาวอังคารกับดาวพฤหสับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ต อ 

ต อ

อ 

อ

ต 

ต 
ต อ 
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Minds) 

ค าชี้แจง  

 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือทีใ่ช้วัดความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะนิสัยของนักเรียน
ที่เกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน วัดไดจากระดับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะใน 10 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ด้านความสนใจใฝ่รู้   
2) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) ด้านความยินดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น 4) ด้านความมีเหตุผล  
5) ด้านความใจกว้าง 6) ด้านความมีระเบียบและรอบคอบ 7) ด้านความรับผิดชอบ 8) ด้านความ
มุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม 9) ด้านความซื่อสัตย์  และ10)เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แบบวัดจิต
วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบพรรณนา
ความ (Journal Writing) โดยให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะนิสัยของตนเองลงใน
ตารางบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ในระหว่างการใช้รูปแบบ  

 ส่วนที่ 2  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert Five Rating Scales) ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนจ านวน 30 ข้อ ใช้วัดหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของตนเอง 10 ด้าน  
มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตรโ์ดยนักเรยีน 
ช่ือ………………..……………………………….…………ช้ัน ม.3/…………..เลขที่.................. 

คุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตร ์

ครั้งท่ี ……….. 
วันท่ี……………………..………..…... 

1. ความอยากรู้อยากเห็น   
 
 

2.ความมีเหตุมผีล   
 
 
 

3.ความใจกว้าง  
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คุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตร ์

ครั้งท่ี ……….. 
วันท่ี……………………..………..…... 

4.ความซื่อสัตย์  
 
 

5.ความพยายามมุ่งมั่น  
 
 

6.ความรอบคอบ  
 
 

7.ความรับผิดชอบ  
 
 

8.ความร่วมมือช่วยเหลือ  
 
 

9.ความสร้างสรรค์  
 
 

10.เจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร ์

 
 
 

ส่วนท่ี 2  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับคุณลกัษณะทีน่ักเรียนแสดงออก โดยจ าแนก
ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความอยากรู้อยากเห็น      
1. นักเรียนซกัถามจากผูรู้้หรือไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ เมื่อเกิดความสงสัยในเรือ่งราว
วิทยาศาสตร ์

    
 

2. นักเรียนชอบไปชมงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร ์

    
 

3. นักเรียนน าการทดลองทีส่นใจไปทดลอง 
ต่อที่บ้าน 

    
 

ความมีเหตุมีผล      
4. เมื่อนักเรียนมหีลกัฐานข้อมลูยืนยันว่า
ความรู้วิทยาศาสตร์ทีเ่พื่อนน าเสนอไม่ถูกต้อง 
นักเรียนจะน าหลักฐานข้อมูลนั้นมาโต้แย้ง 

    
 

5. เมื่อเพือ่นที่มผีลการเรียนดีทกัท้วงว่า การ
ทดลองของนักเรียนผิดพลาด นักเรียนจะไม่
เช่ือโดยทันท ี

    
 

6. เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของ ข้อมูลก่อนที่ จะยอมรับและ
น ามาใช้เสมอ 

    

 

ความใจกว้าง      
7. ในการสรปุผลการทดลองในกลุ่มถงึแม้ว่า
นักเรียนจะไมเ่ห็นด้วยแต่ก็ยอมรับผลสรุปของ
สมาชิกส่วนใหญ ่

    
 

8. ถ้าเพื่อนแย้งวิธีการทดลองของนักเรียน
และมีเหตผุลที่ดีกว่า นักเรียนพร้อมที่จะน า
ข้อเสนอแนะของเพือ่นไปปรับปรงุงานของตน 

    
 

9. เมื่องานที่นกัเรียนตั้งใจและทุม่เทท าถูก
ต าหนิหรอืโต้แย้ง นักเรียนจะไม่หมดก าลงัใจ 

    
 

ความซื่อสัตย์ 
10. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่
ทดลองไดจ้รงิ 

    
 

11. เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะ
ไม่ลอกผลการทดลองของเพื่อนสง่คร ู
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
12. เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงาน
ออกแบบสิง่ประดิษฐ์วิทยาศาสตรม์าสง่ 
นักเรียนจะไมป่ระดิษฐ์ตามแบบที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือ 

 

    

ความพยายามมุ่งมั่น 
13. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ท าอยู่มีโอกาส
ส าเร็จได้ยาก นักเรียนจะยังค้นคว้าต่อไป 

 
    

14. นักเรียนไมล่้มเลิกการทดลองทันที 
เมื่อผลการทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้
เรียนมา 

 
    

15. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่
นักเรียนสนใจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองนาน นักเรียนก็ไม่เปลี่ยนไป
ศึกษาชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า 

 

    

ความรอบคอบ      
16. นักเรียนไมส่รปุผลการทดลองทันที
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 

 
    

17. นักเรียนท าการทดลองซ้ าๆ ก่อนที่
จะสรุปผลการทดลอง 

 
    

18. นักเรียนตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ก่อนท าการทดลอง 

 
    

ความรับผิดชอบ      
19. เมื่อครูมอบหมายใหห้้องของ
นักเรียนดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการ 
แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่
นักเรียนก็ท าตามที่ครูสัง่ 

 

    

20. เมื่อนักเรียนและเพื่อนไดร้ับมอบ 
หมายใหเ้ก็บล้างอุปกรณ์การทดลอง 
แม้ว่าเพื่อนจะไม่ท า แต่นักเรียนก็ยังท า
ต่อไป 
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
21. ในการท างานกลุ่ม เมือ่นักเรียนท างาน
ผิดพลาด นักเรียนจะยอมรับความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนต่อสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

ความร่วมมือช่วยเหลือ 
22. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนมปีัญหาในการ
ทดลองแม้ว่าเพื่อจะไม่ได้ขอความ
ช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

 
    

23. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่
ไม่สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตนเองได้ 
นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ื่น 

 
    

24. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างาน
กลุ่มเป็นอย่างด ี

 
    

ความสร้างสรรค์      
25. เมื่อนักเรียนมีแนวคิดแตกต่างไปจาก
เพื่อนในกลุ่ม นักเรียนก็กล้าทีจ่ะน าเสนอ
ให้เพื่อนไดร้ับรู ้

 
    

26. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค้น 
รูปแบบวิธีการใหม่ๆ ในการทดลอง
วิทยาศาสตร ์

 
    

27. นักเรียนชอบประดิษฐส์ิ่งต่างๆ จาก
วัสดุเหลือใช้ตามจินตนาการของตนเอง 

 
    

เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      
28. นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ 

 
    

29. นักเรียนชอบท ากิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร ์

 
    

30. นักเรียนสนใจติดตามข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร ์

 
    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้  

ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียน 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
เพศ 1. ชาย   2. หญิง  

เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
1. 1.00-1.49  2. 1.50-2.00   3. 2.01-2.49  
4. 2.50-3.00  5. 3.01-3.49   6. 3.50-4.00 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

1.1 ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมากน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ท าให้เข้าใจเนื้อหา และการปฏิบัติงานเหมาะสมมากน้อย
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ท าให้กล้าแสดงความคิดเห็นเหมาะสมมากน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.4 สื่อ วีดีโอ Youtube เหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



295 

 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียน 
 2.1 ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน ความเข้าใจและปฏิบัติในการเรียนรู ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านวัดและประเมินผล 
  3.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้อง เหมาะสม ชัดเจน มากน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั  
  4.1 การเรียนรู้ได้ทุกทีทุ่กเวลา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 การสร้างความรู้ การคิดสร้างสรรค์อย่างมีตผุล มากหรอืน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 การพัฒนาตนเองในคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ มากนอ้ยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่าง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ (หลังเรียน) 

ค าช้ีแจง ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ปรนัย 21 ข้อ และ ตอนที่ 2 อัตนัย 3 ข้อ 
ค าสั่ง ตอนที่ 1 จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด  
1. จากการสังเกตดาวบนท้องฟ้าในแต่ละคืนพบว่าดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
เนื่องจากสาเหตุใด 
1. โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก   
2. โลกหมุนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
3. ดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก   
4. ดาวเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 

2. นายแดงเฝ้าสงัเกตมองดวงจันทร์แล้วเกิดค าถามว่าเพราะเหตุใดเราจงึเห็นดวงจันทรเ์พียงด้านเดียว 
 1. เวลาทีโ่ลกหมุนรอบตัวเองเท่ากบัเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
 2. เวลากลางคืนดวงจันทรห์มุนรอบตัวเองเผยให้เห็นด้านเดมิพอดี 
 3. เราคิดว่าเป็นด้านเดิมแทจ้รงิแล้วไม่ใช่ด้านเดิมเพราะมลีกัษณะขรุขระเหมอืนกันทัง้ 2 ด้าน 
 4. เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเท่ากับเวลาที่โคจรรอบโลก 

3. เพราะเหตุใดในช่วงเดือนเมษายน ประเทศไทยจึงเป็นฤดรู้อน 
1. โลกอยูห่่างจากดวงอาทิตย์มากทีสุ่ด     
2. โลกหันซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด  
3. โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากทีสุ่ด    
4. โลกอยู่ใกล้ระยะเฉลี่ยระหว่างโลกกบัดวงอาทิตย์มากทีสุ่ด 

4. การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงมสีาเหตุมาจากข้อใด 
1. ดวงจันทรเ์คลื่อนที่สูเ่งามัวของโลก   
2. โลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ 
3. โลกบงัแสงอาทิตย์ทอดเงามืดบังดวงจันทร ์  
4. ดวงจันทรบ์ังแสงอาทิตย์ทอดเงามืดตกลงพื้นโลก 

5. จงพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
ถ้าผู้สังเกตอยูบ่นเส้นศูนย์สูตรโลกดังภาพ 
เป็นเวลา 6.00 น.  แล้วเมื่อเวลา 18.00 น. 
ผู้สงัเกตอยู่ ณ ต าแหน่งใดและโลกหมุนรอบตัวเอง 
จากทิศใดไปยังทิศใด 

SUN 
ต อ 

โลก 
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 1.     ,ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก     

 2.     ,ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 

3. ,ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก   

4. ,ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 

6. จากรูป น้ าทะเลจะข้ึนสงูสุดและต่ าสุดเมื่อ
ดวงจันทรอ์ยู่ในต าแหน่งหมายเลขใดตามล าดับ  
 1. 1,2 และ 3,4     2. 1,3 และ 2,4    
 3. 2,3 และ 1,4     4. 1,4 และ 2,3 

7. ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกคือ 30 วันดังนั้นหนึ่งวันบนดวงจันทร์
จะเท่ากับกี่วันบนโลก 
1. 15  วัน           2. 30  วัน          3. 45  วัน           4. 60  วัน 

8. ถ้านักเรียนไปอยูบ่นดวงจันทร์ด้านทีห่ันเข้าหาโลกในคืนทีค่นบนโลกเห็นดวงจันทร์เป็นวันเดือนมืด
แรม 15 ค่ า นักเรียนจะเห็นโลกอย่างไร 
 1. สว่างเต็มดวง  2. สว่างครึ่งดวง   3. สว่างเป็นเซี่ยว  4. มืดสนิท 

9. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดจาการที่น้ าข้ึน น้ าลง 
   ก)การเตือนภัยธรรมชาติ  ข)การปลูกป่าโกงกาง 
   ค)การออกเรอืของชาวประมง  ง)ค านวณระดับน้ าทะเล ปานกลาง ข้ึนสูงสุดและระดับต่ าสดุ 
 1. ก)    2. ข)    3. ค)   4. ง) 

ต
 

อ
 

โลก 
อ

  
 

ต
 

โลก 

  

ต 

อ 

โลก 

  อ ต 

โลก 
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10. ดาวเคราะห์ในข้อใดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
 1. ดาวพุธ  ดาวเสาร์ ดาวเนปจูน   2. ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส 
 3. ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส  4. ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวเนปจูน 
 
11. จากภาพการโคจรของดาวหางรอบดวงอาทิตย์ควรตรงกบัหมายเลขใด  

 
 1. ภาพ 1, 2,  2. ภาพ 2, 3, 4  3. ภาพ 4, 5, 1  4. ภาพ 1, 2, 5 

12. ในเวลากลางวันนักเรียนสามารถมองเห็นแสงของดาวดวงต่างๆได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
1. เห็นเพราะดาวส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์มีแสงในตนเอง  
2. เห็นเพราะทอ้งฟ้าสว่างใช้กล้องโทรทัศน์ส่องเห็นดาวได้ทกุดวง 

 3. ไม่เห็นเพราะดาวเคลื่อนที่ไปอีกซีกโลกฟ้าหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับทีเ่ราอยู ่
 4. ไม่เห็นเพราะแสงของดวงอาทิตย์บังแสงของดาวดวงอื่นๆ 

13. จากการโครจรของดาวเคราะห์ ก,ข,ค และ ง ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ 
ดังรูป ดาวเคราะห์ดวงใดที่คนบนโลกจะไม่สามารถมองเห็นได้เลย 
 1. ก และ ข       2. ข และ ค 
 3. ค และ ง       4. ก และ ง 

14. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับระบบสรุิยะ 
 1. มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
 2. มีโลกเป็นศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์และดาวเคราะหอ์ื่น ๆโคจรรอบโลก 
 3. มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีโลกและดวงจันทร์ โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
 4. มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีโลกเป็นบริวารเท่านั้น 

15. ระบบสุริยะอยู่ในกาแลก็ซีใด และกาแล็กซีนั้นมีรปูร่างแบบใด 
 1. กาแล็กซีแมกเจลแลน ไม่มรีูปร่าง  2. กาแล็กซีแอนโดรเมดา รูปร่างกลมร ี
 3. กาแล็กซีทางช้างเผอืก รูปร่างแบบก้นหอย 4. กาแล็กซีทางช้างเผือก รปูร่างคล้ายหอยคลาน 

16. จากรูปแผนที่ดาว  
ที่ต าแหน่ง A และ C มีความหมายตรงกบัข้อใดตามล าดับ 
  1. มุมทิศ 225  มุมเงย 15  2. มุมทิศ 135  มุมเงย 30 
  3. มุมทิศ 135  มุมเงย 15  4. มุมทิศ 90   มุมเงย 15 
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17. ถ้านักเรียนเดินป่าแล้วต้องการหาทิศเหนอืนักเรียนสามารถหาทิศเหนือได้จากดาวใด 
 1. ดาววัว  2. ดาวจระเข้   3. ดาวพฤหัส  4. ดาวลูกไก่ 

18. ถ้าดาวอยู่กึ่งกลางระหว่างจุดเหนือศีรษะกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ผู้สังเกตจะตอ้งใช้มุมเงย และมุมทิศเท่าใด ตามล าดับ 
 1. 45 องศาและ135 องศา     2. 45 องศาและ 225 องศา 
 3. 90 องศาและ135 องศา     4. 90 องศาและ225 องศา 

19. ข้อใดกล่าวถึงดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง 
 1. ดาวฤกษ์มีความหนาแน่นและอายุเท่ากับดวงอาทิตย์ 
 2. ดาวฤกษ์อยู่จุดเดิมบนท้องฟ้าทุกวัน  ไม่มีการเคลื่อนที่ 
 3. ดาวฤกษ์สามารถส่องสว่างได้  เนื่องจากพลงังานนิวเคลยีร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิวชัน 
 4. นักดาราศาสตร์ศึกษาชนิดและลกัษณะของดาวฤกษ์โดยอาศัยความสัมพันธ์ของมวลและความ

สว่างของดาวฤกษ์ 

20. ดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกไม่ตกลงสู่พื้นโลก เพราะเหตุใด 
 1. ความเร็วหลุดพ้น    2. ความเร็วผละหน ี
 3. ความเร็วเท่ากับการหมุนของโลก  4. ข้อ 1 และ 3 

21.ถ้านักบินอวกาศอยู่ในสภาพไร้น้ าหนักเป็นเวลานานจะสง่ผลอย่างไรตอ่ร่างกายของนักบินมากที่สุด 
 1. ปอดขยายใหญ่กว่าปกต ิ   2. อัตราการหมุนเวียนโลหิตเร็วข้ึน 
 3. กระดูกกล้ามเนื้อลีบ    4. หัวใจเต้นเร็วข้ึน 

ค าสั่ง ตอนที่ 2 จงเขียนบรรยาย/วาดภาพ/อธิบาย 
1. ถ้านักเรียนมีอาชีพเป็นชาวประมงนกัเรียนจะน าความรู้ทีเ่รียนเรื่องปฏิสมัพันธ์ในระบบสุริยะไป
ประยุกต์ใช้อย่างไร (คะแนน  3   2   1   0) 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
 



301 

 

2. ถ้าโลกที่เราอาศัยอยู่แตกนักเรียนเลอืกไปอยูท่ี่ดาวดวงอื่น นักเรียนคิดว่าสามารถไปอยู่ดาวดวงใด 
เพราะเหตุใดเพื่อให้นกัเรียนมีชีวิตอยู่รอด (คะแนน  3   2   1   0) 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
3. ถ้านักเรียนสามารถน าเทคโนโลยอีวกาศมาสร้างเพื่อมจีุดประสงค์เดินทางไปส ารวจดาวเนปจูน โดย
มีนักเรียนเป็นนักบินอวกาศไปด้วยนักเรียนจะสร้างโดยมีคุณสมบัตอิย่างไรและเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร
(คะแนน  3   2   1   0) 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน ข้อสอบอัตนัยตอนท่ี 2 
ผู้ตรวจให้คะแนนพิจารณาค าตอบของนักเรียนจากสถานการณ์แล้วท าเครื่องหมาย ลงใน   
ตามระดับคะแนนที่ตรงตามความคิดเห็นของผู้ตรวจมากที่สุด 

 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 
ความถูกต้อง
และความคิด
สร้างสรรค์ 

เขียนบรรยาย/
วาดภาพ/อธิบาย 
ข้อมูลทีส่อดคลอ้ง
กับทฤษฎีถูกต้อง
ทั้งหมด 

เขียนบรรยาย/
วาดภาพ/อธิบาย  
ข้อมูลที่ไม่
สอดคล้องกบั
ทฤษฎีบางส่วน 

เขียนบรรยาย/วาด
ภาพ/อธิบาย  
ข้อมูลที่ไมส่อดคล้อง
กับทฤษฎี 

ไม่เขียนบรรยาย/
วาดภาพ/อธิบาย
ข้อมูล 

 

 



302 

 

แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ค าช้ีแจง ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนตลอด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน แล้วท าเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความสามารถที่
ผู้เรียนแสดงออก โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์ 3 ระดับ 

ผู้รบัการประเมินกลุม่ที่............................................... 
1. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............. 
2. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................ช้ัน.........................เลขที่ ............. 
3. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................ช้ัน.........................เลขที่.............  
4. ช่ือ-นามสกุล...................................................................................ช้ัน.........................เลขที่ ............. 

 ผู้ประเมิน............................................................................... 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน หมายเหต ุ

3 2 1  
1. ด้านการก าหนดปญัหา/ประเด็นทีส่นใจ และ
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 

    

2. ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
  2.1 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม     
  2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการสร้าง
นวัตกรรม 

    

  2.3 การออกแบบนวัตกรรม     
  2.4 กระบวนการสร้างนวัตกรรม     
3. ด้านการน าเสนอผลงาน 
  3.1 การเขียนรายงาน     
  3.2 การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม     
  3.3 การน าเสนอผลงานปากเปล่า     
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

รวม     
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การให้คะแนนของแบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
1. ประเด็นที่สนใจ และ
ความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 

การก าหนดปัญหา/
ประเด็นทีส่นใจ ได้เอง
และชัดเจน โดยเกิด
จากความ สนใจของ
ผู้เรียน สอดคลอ้งกบั
ความสัมพันธ์กับ
นวัตกรรมได้ ถูกต้อง
ครบถ้วน 

การก าหนดปัญหา/
ประเด็นทีส่นใจ ได้
เองและชัดเจน โดย
เกิดจากความ สนใจ
ของผู้เรียน ไม่
สอดคล้องกบั
ความสัมพันธ์กับ
นวัตกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน 

การก าหนดปัญหา/
ประเด็นที่สนใจ ได้เอง
และชัดเจน โดยเกิด
จากความ สนใจของ
ผู้ เ รี ย น  แ ต่ ไ ม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คว า ม สั มพั น ธ์ ข อ ง
นวัตกรรม 
 

2.ด้าน
กระบวน 
การพัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1วัตถุประสงค์
ของนวัตกรรม 

ก าหนดวัตถุประสงค์
เป็นข้ันตอนที่ชัดเจน
เหมาะสม ครบถ้วน
และสอดคล้องกับ
นวัตกรรม  

ก าหนดวัตถุประสงค์
เ ป็ น ข้ั น ต อ น ไ ม่
ชัดเจน ไม่เหมาะสม 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ต่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรม 

ก าหนดวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม 
ไม่ ครบ ถ้วนและไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรม 
 

2.2 การใช้
หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี 
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

เ ลื อ ก ใ ช้ ห ลั ก ก า ร 
แนวคิด ทฤษฎี ในการ
ส ร้ า ง น วั ตก ร ร ม ไ ด้
ถูกต้องสอดคล้องกับ
นวัตกรรมและมีการ
สืบ ค้น ข้อมู ล โดยใ ช้
แหล่งเรียนรู้มากกว่า 3 
แหล่ง 

เ ลื อก ใ ช้หลั กการ 
แนวคิด ทฤษฎี ใน
การสร้างนวัตกรรม
ไม่ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ
นวัตกรรมและมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
มากกว่า 2-3 แหล่ง 
 

เลือกใช้หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี ในการ
สร้างนวัตกรรมไม่
ถูกต้องและไม่
สอดคล้องกบั
นวัตกรรมและมกีาร
สืบค้นข้อมลูโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ 1  แหล่ง 

 2.3 การ
ออกแบบ
นวัตกรรม 

มีการออกแบบก าหนด
ข้ั น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ถู ก ต้ อ ง
มากกว่า 80% 
 

มีการออกแบบแต่ไม่
ก าหนดเป็นข้ันตอน
การสร้างนวัตกรรม
ถู ก ต้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง 
20-80% 

มีการออกแบบแต่ไม่
ก าหนดเป็นข้ันตอน
การสร้ างนวัตกรรม
และการออกแบบไม่
ถูกต้อง 
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รายการ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 2 1 
3)ด้านการ
น า เ ส น อ
ผลงาน 

3.1การเขียน
รายงาน 

0เขียนรายงานครบทุก
หัวข้อที่ก าหนด เขียน
เป็นข้ันตอน ข้อมูล
ถูกต้องมากกว่า 80% 

เขียนรายงานไม่ครบ
ทุกหัวข้อที่ก าหนด 
เขียนเป็น ข้ันตอน 
ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
ระหว่าง20-80% 

เขียนรายงานไม่ครบ
ทุกหัวข้อที่ก าหนด 
เขียนเป็น ข้ันตอน 
ข้อมูลถูกต้องน้อย
กว่า 20% 

 3.2การจัด
แสดงผลงาน
นวัตกรรม 

จัดแสดงผลงานข้อมูล
มากกว่า 80% การ
น าเสนอด้วยปากเปล่า 
ร่ วมกับแบบจ าลอง 
ก า ร ส า ธิ ต  ก า ร น า
นวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดแสดงผลงาน  
 

จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น
ข้อมูลระหว่าง 20-
80%การน า เสนอ
ด้ ว ย ป า ก เ ป ล่ า 
ร่ ว ม กั บ ก า ร น า
นวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดแสดงผลงาน 

จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น
ข้อมูลน้อยกว่า20% 
การน า เสนอด้ วย
ปากเปล่าเท่านั้น 
 

3.3การน าเสนอ
ผลงานปากเปล่า 

ให้ข้อมูลและใช้ภาษา
ที่ถูกต้องมากกว่า 
80 % 

ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ช้
ภ า ษ า ที่ ถู ก ต้ อ ง
ร ะ ห ว่ า ง 
20-80 % 

ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ช้
ภาษาที่ถูกต้องน้อย
กว่า 20 % 

4) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมนีม้ีความ
แปลกใหม่ แสดงให้
เห็นถึงความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ มี
ประโยชน์ น่าสนใจ 

นวัตกรรมนีม้ีความ
แปลกใหม่ มี
ประโยชน์ แต่ขาด
ความน่าสนใจ 

นวัตกรรมนี้
คล้ายคลึงกบั
นวัตกรรมที่ผู้อื่นท า
มาก่อนแล้วม ี

เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
ช่วงคะแนน แปลความหมาย 

1-9 ต่ า 
10-18 กลาง 
19-27 สูง 

เกณฑ์การแปลความหมายเกณฑ์การประเมินในการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เฉลี่ยรายด้าน 
ช่วงคะแนน แปลความหมาย 
 1.00-167 ต่ า 
 1.68-2.32 กลาง 
2.33-3.00  สูง 
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Minds) 
 

ค าชี้แจง  

 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือทีใ่ช้วัดความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะนิสัยของนักเรียน
ที่เกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับ
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน วัดไดจากระดับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะใน 10 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความอยากรู้อยากเห็น 
2) ความมีเหตุมีผล 3) ความใจกว้าง 4) ความซื่อสัตย์ 5) ความพยายามมุ่งมั่น 6) ความรอบคอบ  
7) ความรับผิดชอบ 8) ความร่วมมือช่วยเหลือ 9) ความสร้างสรรค์  และ10)เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบพรรณนา
ความ (Journal Writing) โดยให้นักเรียนบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะนิสัยของตนเองลงใน
ตารางบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ในระหว่างการใช้รูปแบบ  

 ส่วนที่ 2  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert Five Rating Scales) ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนจ านวน 30 ข้อ ใช้วัดหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
 โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของตนเอง 10 
คุณลักษณะมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  แบบบันทึกพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตรโ์ดยนักเรยีน

ช่ือ………………..……………………………………………….…………ช้ัน ม.3/…………..เลขที่.................. 

คุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตร ์

ครั้งท่ี ……….. 
วันท่ี……………………..………..…... 

1. ความอยากรู้อยาก
เหน็  

 
 

 
2. ความมีเหตุมผีล   

 
3. ความใจกว้าง  

 
4. ความซื่อสัตย์  
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คุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตร ์

ครั้งท่ี ……….. 
วันท่ี……………………..………..…... 

 
5. ความพยายาม
มุ่งมั่น 

 
 
 

6. ความรอบคอบ  
 
 

7. ความรับผิดชอบ  
 
 

8. ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ 

 
 
 

9. ความสร้างสรรค์  
 
 

10.เจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร ์
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ส่วนท่ี 2  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
ค าช้ีแจง จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับคุณลกัษณะทีน่ักเรียนแสดงออก โดยจ าแนก 
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

5  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  4     หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความอยากรู้อยากเห็น      
1. นักเรียนซกัถามจากผูรู้้หรือไปศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เมือ่เกิดความสงสัยใน
เรื่องราววิทยาศาสตร ์

    
 

2. นักเรียนชอบไปชมงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร ์

    
 

3. นักเรียนน าการทดลองทีส่นใจไป
ทดลองตอ่ที่บ้าน 

    
 

ความมีเหตุมีผล      
4. เมื่อนักเรียนมหีลกัฐานข้อมลูยืนยันว่า
ความรู้วิทยาศาสตร์ทีเ่พื่อนน าเสนอไม่
ถูกต้อง นักเรียนจะน าหลกัฐานข้อมลูนั้น
มาโต้แย้ง 

    

 

5. เมื่อเพือ่นที่มผีลการเรียนดีทกัท้วงว่า 
การทดลองของนักเรียนผิดพลาด นักเรียน
จะไม่เช่ือโดยทันท ี

    
 

6. เมื่อนักเรียนได้รบัข้อมลูข่าวสารใดๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมลูก่อนที่จะยอมรบั
และน ามาใช้เสมอ 

    

 

ความใจกว้าง      
7. ในการสรปุผลการทดลองในกลุ่ม
ถึงแม้ว่านักเรียนจะไมเ่ห็นด้วยแต่ก็ยอมรับ
ผลสรปุของสมาชิกส่วนใหญ ่
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
8. ถ้าเพื่อนแย้งวิธีการทดลองของนักเรียน
และมีเหตผุลที่ดีกว่า นักเรียนพร้อมที่จะ
น าข้อเสนอแนะของเพือ่นไปปรับปรงุงาน
ของตน 

     

9. เมื่องานที่นกัเรียนตั้งใจและทุม่เทท าถูก
ต าหนิหรอืโต้แย้ง นักเรียนจะไม่หมด
ก าลังใจ 

     

ความซื่อสัตย์ 
10. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่
ทดลองไดจ้รงิ 

 
    

11. เมื่อท าการทดลองผิดพลาด นักเรียน
จะไม่ลอกผลการทดลองของเพือ่นสง่คร ู

 
    

12. เมื่อครูมอบหมายให้ท าโครงงาน
ออกแบบสิง่ประดิษฐ์วิทยาศาสตรม์าสง่ 
นักเรียนจะไมป่ระดิษฐ์ตามแบบที่ปรากฏ
อยู่ในหนังสือ 

 

    

ความพยายามมุ่งมั่น 
13. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ท าอยู่มีโอกาส
ส าเร็จได้ยาก นักเรียนจะยังค้นคว้าต่อไป 

 
    

14. นักเรียนไมล่้มเลิกการทดลองทันที 
เมื่อผลการทดลองที่ได้ขัดกับทีเ่คยได้เรียน
มา 

 
    

15. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียน
สนใจต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 
นักเรียนก็ไม่เปลี่ยนไปศึกษาชุดการ
ทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า 

 

    

ความรอบคอบ      
16. นักเรียนไมส่รปุผลการทดลองทันที
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
17. นักเรียนท าการทดลองซ้ าๆ ก่อนที่จะ
สรปุผลการทดลอง 

 
    

18. นักเรียนตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ก่อนท าการทดลอง 

 
    

ความรับผิดชอบ      
19. เมื่อครูมอบหมายใหห้้องของนักเรียน
ดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการ แม้ว่าครู
จะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นักเรียนก็ท า
ตามที่ครูสัง่ 

 

    

20. เมื่อนักเรียนและเพื่อนไดร้ับ
มอบหมายใหเ้ก็บล้างอุปกรณ์การทดลอง 
แม้ว่าเพื่อนจะไม่ท า แต่นักเรียนก็ยังท า
ต่อไป 

 

    

21. ในการท างานกลุ่ม เมือ่นักเรียน
ท างานผิดพลาด นักเรียนจะยอมรับความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนต่อสมาชิกในกลุ่ม 

 
    

ความร่วมมือช่วยเหลือ 
22. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนมปีัญหาในการ
ทดลองแม้ว่าเพื่อจะไม่ได้ขอความ
ช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

 
    

23. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที ่
ไม่สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตนเองได้ 
นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ื่น 

 
    

24. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างาน
กลุ่มเป็นอย่างด ี

 
    

ความสร้างสรรค์      
25. เมื่อนักเรียนมีแนวคิดแตกต่างไปจาก
เพื่อนในกลุ่ม นักเรียนก็กล้าทีจ่ะน าเสนอ
ให้เพื่อนไดร้ับรู ้

 
    

26. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค้น 
รูปแบบวิธีการใหม่ๆ ในการทดลอง
วิทยาศาสตร ์
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รายการพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
27. นักเรียนชอบประดิษฐส์ิ่งต่างๆ จาก
วัสดุเหลือใช้ตามจินตนาการของตนเอง 

 
    

เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      
28. นักเรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ 

 
    

29. นักเรียนชอบท ากิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร ์

 
    

30. นักเรียนสนใจติดตามข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร ์

 
    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน 

 

ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
เพศ 1. ชาย   2. หญิง  
เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรป์ีการศึกษา 2557 1. 1.00-1.49  2. 1.50-2.00  
     3. 2.01-2.49  4. 2.50-3.00 
     5. 3.01-3.49  6. 3.50-4.00 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
1. นักเรียนคิดเห็นอย่างไรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

1.1 ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมากน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 สื่อ วีดีโอ Youtube เหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาอย่างไร 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียน 
 2.1 ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน ความเข้าใจและปฏิบัติในการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ประโยชน์ที่ได้รบั  
  3.1 การเรียนรู้ได้ทุกทีทุ่กเวลา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 การสร้างความรู้ การคิดสร้างสรรค์อย่างมีตผุล มากหรอืน้อยอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 การพัฒนาตนเองในคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 10 ลักษณะ อย่างไร 
  3.3.1 ความอยากรู้อยากเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.2 ความมีเหตุมผีล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3.3 ความใจกว้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.4 ความซื่อสัตย์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.5 ความพยายามมุ่งมั่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.6 ความรอบคอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.7 ความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.8 ความร่วมมือช่วยเหลอื 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.9 ความสร้างสรรค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.10 เจตคตทิี่ดีต่อวิทยาศาสตร ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเตมิต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการสบืเสาะหาความรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ 
ที่อยู ่ 105/4 ถนนค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
ที่ท างาน โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
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