
 
บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

   การวิจัยเร่ือง  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3           
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน   มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหา                     
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน 2) ศึกษาพฤติกรรม                   
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ที่มีรูปแบบการเรียนตางกัน  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 
 
ประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2550   จํานวน  4 หองเรียน  รวม  144 คน 
 
กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2550  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย              
จํานวนรูปแบบการเรียนละ10 คน  รวม 40 คน   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   ในการวิจัยคร้ังนี้มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด  ดังนี้ 
   1.  แบบสํารวจรูปแบบการเรียน 
   2.  แผนการจดัการเรียนรูแบบโครงการ 
  3.  แบบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรยีนรู
แบบโครงการ 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   1.  แบบสํารวจรูปแบบการเรียน   
        ผูวิจัยไดใชแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ Kolb  ที่พัฒนาขึ้นโดย            
กองวิจัยการศึกษา  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2543)  โดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
        1.1  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb   
        1.2  จัดพมิพแบบสํารวจรูปแบบการเรียน  โดยยึดแบบสํารวจรูปแบบการเรียนที่พัฒนา          
ขึ้นโดยกองวิจยัการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2543) จํานวน 32 ขอ  
        1.3  นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนที่จัดพิมพ  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบ  และนําไปปรับปรุงแกไข  เพื่อใหเหมาะสมกับระดับชวงชั้นของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
        1.4  นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนมาปรับปรุง  และสงใหผูเชี่ยวชาญดานจิตวทิยา
ตรวจสอบความถูกตอง  เหมาะสม  และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข     
        1.5  ปรับปรุงแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
        1.6  นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   
โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  จํานวน 22 คน  โดยใหนักเรียน           
ทําแบบสํารวจ 2 คร้ัง   ระยะเวลาหางกัน  2 สัปดาห   เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจ                   
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .80  แลวนําแบบสํารวจไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง   
        1.7  นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนไปใชจริงกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   อําเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550                 
จํานวน 144 คน  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข)        
 
   2. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
        ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   
เร่ือง  พลูตาหลวง  โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
        2.1  ศึกษาหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และขอบขาย
เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
        2.2  กําหนดรายละเอียดของการจัดการเรียนรู  และขอบขายกระบวนการเรียนรู โดยให
นักเรียนจัดทําโครงการ  กลุมละ 1 โครงการ   
        2.3  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  8 ขอ  ดังนี้  

             1)  บอกประวัติความเปนมาของตาํบลพลูตาหลวงได 
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             2)  บอกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตําบลพลูตาหลวงได 
    3)  ระบุปญหา / ขอสงสัย  เกี่ยวกับลักษณะ  และสภาพแวดลอมทั่วไปของ           
เขาพลูตาหลวงและหาดแสมสารได 

             4)  วางโครงการเพื่อแกปญหา / ขอสงสัย  เกี่ยวกบัลักษณะ  และสภาพแวดลอม
ทั่วไปของเขาพลูตาหลวง  และหาดแสมสารได 

             5)  กําหนดจุดมุงหมายของโครงการที่เลือกทํา (ในขอ 4)ได 
             6)  วางแผนการดําเนินโครงการที่เลือกทําได 
             7)  ดําเนินการตามแผนที่วางไวในโครงการได 
             8)  ประเมินผลของโครงการที่เลือกทําได 

        2.4  ศึกษาหลักการ  รูปแบบ  และขั้นตอนของจัดการเรียนรูแบบโครงการ  จากเอกสาร
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ   
        2.5  กําหนดแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ 1 แผนการจัดการเรียนรู          
     2.6  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  เร่ือง พลูตาหลวง ใชเวลาจัดการเรียนรู
ทั้งสิ้น  26 ช่ัวโมง  ซ่ึงในแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 
          1)  สาระสําคัญ 
              2)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง             
                3)  กระบวนการจัดการเรียนรู  ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบโครงการ ดังนี ้

              (1)  ขั้นนําเสนอปญหา   ขั้นนี้ครูจะตองจัดหาสถานการณใหนกัเรียน                   
เกิดความสนใจ  โดยใหนักเรียนออกไปสํารวจบริเวณเขาพลูตาหลวง  และหาดแสมสาร  และให
นักเรียนนําเสนอปญหา  หรือขอสงสัยที่นักเรียนพบเจอระหวางทําการสํารวจ  เพื่อเลือกเปนหัวขอ
ในการทําโครงการ 
                     (2)  ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย  ขัน้นี้เมื่อนกัเรียนไดเลือกหัวขอโครงการขึ้นมา 
แลวจะทําการกําหนดจุดประสงคของโครงการวา  โครงการนี้จะศึกษาอะไร  จะทําอะไร 
    (3)  ขั้นวางแผน  ขั้นนี้นักเรียนตองเสนอแนวทางที่ตนคิดวาจะเก็บรวบรวม 
ขอมูล  หรือดําเนินการแกปญหา  ซ่ึงครูจะตองชวยเสนอแนะชีน้ําขั้นตอนที่เหมาะสม 
                      (4)  ขั้นดําเนินการ  เปนขั้นที่นักเรียนจะตองดําเนินการตามแผนที่วางไว  โดย
ครูจะตองคอยกํากับดูแลใหนักเรียนดําเนินตามแผน  และอาจจะตองชวยแกปญหา  ถานักเรียน           
ไมสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว 
                      (5)  ขั้นประเมินผล  เปนขั้นตรวจสอบโครงการวาไดบรรลุตามวัตถุประสงค          
ที่ไดกําหนดไวหรือไม 
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               4)  การวัดและประเมินผล             
               5)  ส่ือการเรียนรู             
               6)  แหลงการเรียนรู             
        2.7  แบงแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ ออกเปน  7  แผนการจัดการเรียนรู  ดังนี้   
              1)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1   ตําบลพลูตาหลวง      2  ช่ัวโมง 
              2)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2   เขาพลูตาหลวง      2  ช่ัวโมง 
              3)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3   หาดแสมสาร      2  ช่ัวโมง 
              4)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4   กําหนดจุดมุงหมาย      4  ช่ัวโมง 
              5)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5   วางแผน          4  ช่ัวโมง 
              6)  แผนการจัดการเรยีนรูที่ 6   ดําเนินการ       8  ช่ัวโมง 
              7)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7   ประเมินผล       4  ช่ัวโมง 
                 รวม                     26  ช่ัวโมง 
        2.8  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 7 แผนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงในแตละแผนการจัด             
การเรียนรู  ประกอบดวย 
               1)  ช่ือเร่ือง 
               2)  สาระสําคัญ 
               3)  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                            4)  กระบวนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
                      (1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
                      (2)  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
         (3)  ขั้นสรุป 
               5)  การวัดและประเมินผล 
               6)  ส่ือการเรียนรู 
               7)  แหลงการเรียนรู 
 8)  บันทึกหลังสอน   
        2.9  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่สรางขึ้น  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ               
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  และ           
การวัดและประเมินผล  เพื่อนํากลับไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
        2.10  นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขแลว  ไปใหผูเชีย่วชาญดานการจัดการเรียนรู 
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แบบโครงการ  จํานวน 10 ทาน พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดของแผนการจัด 
การเรียนรูแบบโครงการ  จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข  โดยถือความคิดเห็นที่สอดคลองกัน                    
ของผูเชี่ยวชาญ  รอยละ 80 ขึ้นไปเปนเกณฑ 
          2.11  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1             
ปการศึกษา 2550  จํานวน 22 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู              
ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  และเวลาที่ใช  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข  แลวนําไปใช             
กับกลุมตัวอยางตอไป  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ค) 
 
   3.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
        ผูวิจัยดาํเนินการสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร                 
ตามขั้นตอนดงันี้ 
        3.1 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  ข้ันตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เทคนิคการวัด          
และประเมนิความสามารถในการแกปญหาจากหนังสือ  และเอกสารที่เกี่ยวของ  
        3.2 สรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน                 
เปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก โดยมีความสอดคลองกับเรื่อง  เขาพลูตาหลวงและหาดแสมสาร  
แบบวัดมีลักษณะเปนสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันของผูเรียนซึ่งมาจากหนังสือพิมพ  และ
ส่ือตางๆ  จํานวน  20 สถานการณ   โดยแตละสถานการณจะมีชุดคําถาม  4 ขอ  ตามขั้นตอน                
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ Weir (1974)  ไดแก  การระบุปญหา  สาเหตุของปญหา  วิธีการ
แกปญหา  และผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากแกปญหานั้น  รวมทั้งสิ้น 80 ขอ  
        3.3  นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของแบบวัด  จากนั้นนํากลับไปปรับปรุงแกไข             
ตามขอเสนอแนะ 
        3.4  นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรที่ปรับปรุงแลว               
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  10 ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง  และความเหมาะสมของแบบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ดานความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด  
ตลอดจนความเหมาะสมของตัวเลือก  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  ซ่ึงถือความคิดเห็นที่สอดคลองกัน                  
ของผูเชี่ยวชาญรอยละ 80 ขึ้นไปเปนเกณฑ 
        3.5  นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  จากนั้นนําไปทดลองใช                  
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กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี           
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  จํานวน 22 คน   
        3.6  นําผลที่ไดจากขอ 4.5  มาวิเคราะหหาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r)            
เปนรายขอ  โดยใชเทคนิค  27% ของ Chung The-Fan แลวพิจารณาเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
อยูในชวง .20 -.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20  ขึ้นไป  จํานวน 40 ขอ  จากนั้นวิเคราะห              
หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร KR-20  ของ Kuder  Richardson  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ  .90  แลวนําแบบวัดไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ช)   
 
   4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบโครงการ 
      ผูวิจัยดํา เนินการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร                   
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
        4.1  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการแกปญหา 
        4.2  กําหนดพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ออกเปน 5 พฤติกรรม                  
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการของ Lardizabal (1970)  ดังนี้ 
    1)  การนําเสนอปญหา  ซ่ึงมีตัวบงชี้พฤติกรรมดังนี้ 
                      (1)  ระบุปญหาไดสอดคลอง  และครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา   
               2)  การกําหนดจุดมุงหมาย  ซ่ึงมีตัวบงชี้พฤติกรรมดังนี้ 
         (1)  ศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา 
         (2)  เลือกแนวทางแกปญหาที่สอดคลองและเหมาะสม 
         (3)  กําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหาได 
               3)  การวางแผน  ซ่ึงมีตัวบงชี้พฤติกรรมดังนี้ 
         (1)  กําหนดขั้นตอนการแกปญหาไดอยางเหมาะสม   
               4)  การดําเนินการ  ซ่ึงมีตัวบงชี้พฤติกรรมดังนี้ 
         (1)  ดําเนินการแกปญหาตามขั้นตอนที่กําหนด 
         (2)  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการไดอยางเหมาะสม   
               5)  การประเมินผล  ซ่ึงมีตัวบงชี้พฤติกรรมดังนี้ 
         (1)  ประเมินผลการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
        4.3  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการของนักเรียน เปนแบบ Check-list ประกอบดวย ตัวบงชี้พฤติกรรม                  
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การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  8 ขอ เพื่อใช                    
ในการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
ระหวางทําโครงการของนักเรียนเปนกลุม  
        4.4  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจดั               
การเรียนรูแบบโครงการที่สรางขึ้น  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อขอคําแนะนํา  และ
ปรับปรุงแกไข  
        4.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจดั            
การเรียนรูแบบโครงการที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง                    
ของแบบสังเกตและความเหมาะสมดานความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด  ตลอดจน
ความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน   เพื่อนํากลับมาปรับปรุงแกไข  ซ่ึงถือความคิดเห็น                 
ที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญรอยละ 80 ขึ้นไปเปนเกณฑ           
        4.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจดั               
การเรียนรูแบบโครงการที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ         
ความถูกตองอีกครั้ง จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียน                   
ชุมชนบานชองแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 22 คน 
เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
        4.7  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจดั              
การเรียนรูแบบโครงการที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง (ดูรายละเอียด            
ในภาคผนวก  ซ)         
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย  จากคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ดวยตนเอง 
   2.  เตรียมผูชวยวิจยัจํานวน 2 คน  เปนนกัศึกษาปริญญาโทดานการสอนวิทยาศาสตร    
เพื่อชวยในการสังเกตพฤติกรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบโครงการของนักเรียนขณะทําโครงการ  พรอมทั้งอธิบายรายละเอียดของงานวิจัย  และการใช
แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ  
ใหแกผูชวยวิจัยอยางละเอียด  
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   3.  ใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด 
ชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษ 2550  จํานวน 144 คน  ทําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนตามแนวคิด
ของ  Kolb  จํานวน 32 ขอ  ซ่ึงผูวิจัยนํามาจากแบบสํารวจรูปแบบการเรียนที่กองวิจัยการศึกษา    
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2543)  ไดพัฒนาขึ้น  ซ่ึงผลการสํารวจปรากฏผลดังตาราง 1       
 
ตาราง 1  แสดงรูปแบบการเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา        
   อําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี   
     

จํานวน (คน) รอยละ     รูปแบบการเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

        คิดอเนกนัย 21 26 47 14.58 18.06 32.64 
        ดูดซึม 6 18 24 4.16 12.50 16.66 
        คิดเอกนยั 11 8 19 7.64 5.56 13.20 
        ปรับปรุง 30 24 54 20.83 16.67 37.50 

รวม 68 76 144 47.21 52.79 100.00 
          
   4.  แบงนักเรียนทั้งหมดออกเปน 4 รูปแบบการเรียน  ไดแก  แบบคิดอเนกนัย  แบบดูดซึม  
แบบคิดเอกนัย  และแบบปรับปรุง  จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย  รูปแบบ           
การเรียนละ 10 คน  จะไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 40 คน         
   5.  ผูวิจัยทําความเขาใจกับนักเรียนเกีย่วกบัวัตถุประสงคของงานวิจยั  การเก็บรวบรวม 
ขอมูล  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  และอธิบายลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบโครงการ    
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ  และใหความรวมมือในการทําวิจัย 
   6.  ทําการแบงกลุมของนักเรียนออกเปน 8 กลุม  ตามรูปแบบการเรียนของนักเรียน              
โดยจะไดรูปแบบการเรียนละ 2 กลุม  กลุมละ 5 คน  ดังนี ้
  1)  กลุมที่ 1 และ 2  รูปแบบการเรยีนแบบคิดอเนกนัย 
  2)  กลุมที่ 3 และ 4 รูปแบบการเรียนแบบดูดซึม 
  3)  กลุมที่ 5 และ 6  รูปแบบการเรียนแบบคิดเอกนัย 
  4)  กลุมที่ 7 และ 8 รูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง 
ซ่ึงนักเรียนจะตองทํากิจกรรมในกลุมเดิมตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล         
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   7.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงการที่วางไว  จํานวน           
7 แผนการจัดการเรียนรู  รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 26 ช่ัวโมง  ระหวางที่นักเรียนกําลังทําโครงการ             
ตามที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู   ครูและผูชวยวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรม                            
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียนเปนรายกลุม  
โดยโครงการที่นักเรียนแตละกลุมเลือกทํามีดังนี้ 
    กลุมที่ 1  ช่ือโครงการ สียอมจากธรรมชาติ 
  กลุมที่ 2  ช่ือโครงการ เปรียบเทียบความหนาแนนของแรเหล็กกับอิฐประสาน 
  กลุมที่ 3  ช่ือโครงการ การรักษาสภาพตัวอยางสิ่งมีชีวิตในน้ํามันพืช 
  กลุมที่ 4  ช่ือโครงการ การดูดซับน้ํามันในน้ําของพืชน้ํา 
  กลุมที่ 5  ช่ือโครงการ ผลิตกระดาษจากวัสดุเหลือใช 
  กลุมที่ 6  ช่ือโครงการ การรักษาความสดของหมึกสาย 
  กลุมที่ 7  ช่ือโครงการ ตามรอยเศษแกว 
  กลุมที่ 8  ช่ือโครงการ สํารวจปะการังบริเวณหนาวิหารหลวงพอดํา 
   8.  เมื่อดําเนนิการจัดการเรยีนรูเสร็จสิ้นแลว  ใหนกัเรียนทําแบบวัดความสามารถ                 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนรายบุคคล 
   9.  นําคะแนนที่ไดจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และ            
แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการ
ของนักเรียนทั้ง 4 รูปแบบการเรียน  ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสถิติวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยวิ เคราะหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   และพฤติกรรม                
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงการของนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยใชสถิติ
พื้นฐานดังนี้ 
    1.  คาเฉลี่ย 
    2.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    3.  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
    
 


