
ชื่อ    ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 

   โรงเรียนวัดหนองเตย ต้ังตรงจิตร 8 

 

ชื่อผูว้จิยั  นางสาวพัชรา   ปาทา 

 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

  การเรียนวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากมาย ทักษะท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้

ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตส่วนมากเป็น ทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล เนื่องจากใน

ปัจจุบันส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวของมนุษย์มีการเปล่ียนแปลงเรื่อยมา เช่นเดียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ การวิจัย

และการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เสมอ ท าให้มีการปรับเปล่ียนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องติดตามข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

  จากการที่ผู้เรียนขาดทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์  จึงเป็นเหตุสมควรท่ีผู้วิจัยสนใจท าการ

พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น  

ผู้เรียนจะได้รับความรู้หรือค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆจากในแบบเรียน และยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการค้นคว้าหาข้อมูล  การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน

แบบเรียน หรือบางครั้งมีความแตกต่างจากแบบเรียน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิดและโลก

ทัศน์ท่ีกว้างขึ้นเหมือนกัน 

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

  1. เพิ่มเติมค าความรู้ใหม่ๆและค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน 
 2. ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ 

 
สมมติฐานของการวจิยั 
  1. ความรู้ใหม่ๆและค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้เรียน 

 2. ทักษะการค้นคว้า จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆและค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

2. นักเรียนได้พฒันาทักษะการค้นคว้าและท าความเข้าใจในส่ิงท่ีได้ค้นคว้ามาได้ดียิ่งขึ้น 



ขอบเขตของการวจิยั 

  1. ประชากร  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองเตย ต้ังตรง

จิตร 8 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวนนักเรียน  10  คน   

  2. เนื้อหาในการวิจัย  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและ

ค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยค้นคว้าจากในหนังสือเรียนแหล่ง  ห้องสมุด  หรืออินเตอร์เน็ต   

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ  

  การศึกษาค้นคว้า หมายถึง การเรียนรู้ด้วยการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ท่ีบันทึกหรือใส่ในโปรแกรมไว้ในเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์ แผ่นศิลา 

ใบลาน ป้ายโฆษณา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วธิกีาร/นวตักรรมทีใ่ช ้

1. ค้นคว้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
2. ค้นคว้าค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ 

  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติค้นคว้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ทุกครั้งก่อนเริ่มเรียนพร้อมค้นคว้าหาค าศัพท์ใหม่ๆท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหนังสือเรียน ในช่ัวโมงวิชาวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561  สถานท่ีฝึกปฏิบัติ  ห้องเรียนและห้องสมุด 

เครือ่งมอืการวดัผล  และการรวบรวมขอ้มลู  ประกอบดว้ย 

  แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
วธิกีารรวบรวมขอ้มูล 

  รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมของนักเรยีน 

 

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล 

1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกเดือน  ต้ังแต่เริ่มต้นฝึก
จนถึงเดือนสุดท้ายท่ีเก็บข้อมูล 

2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้า  ท่ีได้บันทึกไว้  น ามา
เปรียบเทียบความก้าวหน้า 



ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

  การวิจัยเรื่อง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวัดหนองเตย ต้ังตรงจิตร 8  

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ผลการสังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าใบงาน  Pre-test 
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าใบงาน  Pro-test 
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

 
ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการคน้ควา้ใบงาน  Pre-test 

พฤติกรรมของนักเรียน ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

เดือนกรกฏาคม 

1. มีความกังวลไม่แน่ใจว่าจะสามารถ

ค้นคว้าได้ 

 

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

  

2. ให้นักเรียนค้นคว้าตามหัวเรื่องท่ี

ก าหนดโดยครูควบคุมดูแล  และให้

ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

√ 

 

 

  

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้า

ตามท่ีครูก าหนด  ด้วยความสนใจ  

ภูมิใจท่ีสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้

ด้วยตนเอง 

  

 

 

√ 

  

 

  จากผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการค้นคว้าใบงาน Pre-test ในเดือนกรกฎาคม

พบว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีระดับ 3 คือ พอใจปานกลาง จากการให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมค้นคว้าตามท่ีครูก าหนด ด้วยความสนใจ ภูมิใจท่ีสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง  

รองลงมาระดับความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ 2 คือ พอใจน้อย จากการให้นักเรียนค้นคว้าตามหัวเรื่องท่ี

ก าหนดโดยครูควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด และระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด อยู่ใน

ระดับ 1 คือ ยังไม่พอใจ นักเรียนมีความกังวลไม่แน่ใจว่าจะสามารถค้นคว้าได้ ตามล าดับ 



 

ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการคน้ควา้ใบงาน Pro-test 

พฤติกรรมของนักเรียน ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

เดือนสิงหาคม 

          มีความกังวลไม่แน่ใจว่าจะ

สามารถค้นคว้าได้ 

          ให้ความรู้  วิธีการค้นคว้าให้

นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง 

         ให้นักเรียนค้นคว้าตามหัวเรื่อง

ท่ีก าหนดโดยครูควบคุมดูแล  และให้

ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

เดือนกันยายน 

         มีความกังวลไม่แน่ใจว่าจะ

สามารถค้นคว้าได้             

        ให้ความรู้  วิธีการค้นคว้าให้

นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง 

         นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้า

ตามท่ีครูก าหนด  ด้วยความสนใจ  

ภูมิใจท่ีสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้

ด้วยตนเอง 

   

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

   

   

 

 



  จากผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการค้นคว้าใบงาน  Pro-test ในเดือนสิงหาคมพบว่า

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีระดับ 4 คือ พอใจมาก จากการให้นักเรียนค้นคว้าตามหัวเรื่องท่ีก าหนดโดย

ครูควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  รองลงมา ระดับความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ 3 คือ พอใจปานกลาง 

จากการให้ความรู้ วิธีการค้นคว้าให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง  และระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับ 2 คือ 

พ อ ใ จ น้ อ ย   นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม กั ง ว ล ไ ม่ แ น่ ใ จ ว่ า จ ะ ส า ม า ร ถ ค้ น ค ว้ า ไ ด้  ต า ม ล า ดั บ 

  จาการค้นคว้าใบงาน Pro-test ในเดือนกันยายน พบว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดอยู่ท่ีระดับ 5 

คือ พอใจอย่างยิ่ง จากการให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้าตามท่ีครูก าหนด  ด้วยความสนใจ  ภูมิใจท่ี

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง รองลงมา ระดับความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ 3 คือ พอใจปานกลาง จาก

การใหค้วามรู้ วิธีการค้นคว้าให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง  รองลงมา ระดับความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ 4 คือ พอใจ

มาก จากการให้ความรู้ วิธีการค้นคว้าให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง  และระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด อยู่ท่ีระดับ 

3 คือ พอใจปานกลาง  นักเรียนมีความกังวลไม่แน่ใจว่าจะสามารถค้นคว้าได้    ตามล าดับ 

 

วเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงของนกัเรยีน 

จากการเปรียบเทียบตารางผลการสังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าใบงาน Pre-test  และ Pro-test   

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

เดือนกรกฎาคม เป็นการสังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าใบงาน Pre-test จะพบว่า ระดับความพึงใจอยู่

ในระดับพอใช้ เนื่องจากนักเรียนมีความกังวล และยังไม่ได้รับความรู้ และวิธีการค้ นคว้าอย่างถูกต้อง 

  เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เป็นการสังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าใบงาน Pro-test พบว่าระดับ

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง และระดับดี ตามล าดับ นักเรียนมีความกังวลน้อยลง และได้รับความรู้ 

วิธีการค้นคว้าอย่างถูกต้อง จึงท าให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยความสนใจ  ภูมิใจท่ีสามารถค้นคว้า

หาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวจิยั 

  การวิจัยเรื่อง ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

โรงเรียนวัดหนองเตย ต้ังตรงจิตร 8 ผู้วิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนพอสรุปได้ดังนี้ 

  ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อมูลใหม่ๆจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็น

ทักษะท่ีต้องน ามาฝึกให้เกิดความช านาญ  จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์  

ในระยะแรกนักเรียนยังขาดความรู้ความช านาญรวมท้ังไม่ทราบจะหาข้อมูลจากท่ีไหน  และจะน าข้อมูลท่ี

ต้องการมาได้อย่างไร  หลังจากวางแผนศึกษาวิธีค้นคว้าและปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้าตามท่ีก าหนดโดยมีครูคอย

ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดนักเรียนเกิดทักษะสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้เองและท าให้นักเรียนมีความรู้

มากขึ้น และยังมีเจตคติท่ีดีต่อการวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย 

จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อคิดว่าการท่ีได้ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์

และค าศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

   ควรมีการศึกษาพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหา

ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา และควรส่งเสริมให้กับบุคลากรอื่นๆด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานวจิยัในชั้นเรยีน 

  

เรือ่ง 

ส่งเสรมิทกัษะการคน้ควา้ความรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่5 

  โรงเรยีนวดัหนองเตย ตัง้ตรงจติร 8 

 

 

โดย 

นางสาวพชัรา  ปาทา 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา  2561 

 

 

 

 

โรงเรยีนวดัหนองเตย ตั้งตรงจติร 8  

อ าเภอเมอืง  จังหวดันครนายก 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 


