
ชื่อผลงานนวัตกรรม : การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค  
                             ยั่วใหน้ึก ฝึกให้คิด 

เจ้าของผลงานนวัตกรรม : นางสาวศิริประภากรณ์  เรียบร้อย 

ปีการศึกษา : 2563 

 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพ่ือเสริมสร้างผู้นักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเองใน 

          การท างานที่ตั้งเป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความพอเพียง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

และเห็นคุณค่าจากสิ่งของที่มี อยู่รอบตัว สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จ านวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการจัด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างเสริมคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิดนักเรียนมีพฤติกรรมด้านความ

รับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถ่ีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 

90 มีความรับผิดชอบสูง  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความพอเพียงดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่ง

พิจารณาจากค่าความถ่ีพฤติกรรมด้านความพอเพียงร้อยละ 89  

ข้อเสนอแนะ 1. ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้ครบทั้ง 5 ประการ

และแต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง 5 ประการ  2. ในการท าโครงงาน

คุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธีสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้

นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 

 



นางสาวศิริประภากรณ์ เรียบร้อย
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.๑

โรงเรียนวัดปา่ไผ่
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ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
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 แบบเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
คณะกรรมการประเมินการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจ าปี 2563 ใช้เป็นคู่มือในการประเมินผู้สร้าง

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จะได้ทราบข้อมูล ความรู้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่างๆ 

 แบบน าเสนอเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

 1. ความส าคัญของนวัตกรรม 

 2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

 3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

 4. การด าเนินการ 

 5. ปัจจัยความส าเร็จ 

 6. บทเรียนที่ได้รับ 

 7. การเผยแพร่นวัตกรรม 

 8. เงื่อนไขความส าเร็จ 

 ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอผลงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนอื่นๆ ที่เป็น
รายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา ตรวจสอบได้ที่สถานศึกษาของผู้ได้รับการเสนอ 

 หวังว่าแบบเสนอผลงานเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่าง
ดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ ท าให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
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ชื่อผลงานนวัตกรรม    “การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค  

                             ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ” 

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   ความพอเพียง 

   ความกตัญญู 

   ความซื่อสัตย์สุจริต 

   ความรับผิดชอบ 

   อุดมการณ์คุณธรรม 

   คุณธรรมอัตลักษณ์(โปรดระบุ)..................................................... 

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นางสาวศิริประภากรณ์  เรียบร้อย ต าแหน่ง ครู คศ.1 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ 54 หมู่ 8 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 โทรศัพท์มือถือ 082 159 5692  e-mail: kroomayteerak@gmail.com 

รายละเอียดเอกสารการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

1. ความส าคัญของผลงานนวัตกรรมที่น าเสนอ 

จัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้น ได้เน้นให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้
จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย  

เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่ง
นับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน   
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จากความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม โดยการ
จัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือสนองพระราชกระแส

รับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยได้จัด กิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริง ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  นอกจากนี้ด้านผู้เรียน

ยังได้ฝึกฝนเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะในการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้ไดส้อดแทรกคุณธรรมเรื่องความรับผิดชอบ และความพอเพียงใน

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังและสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

จุดประสงค์  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างผู้นักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเองในการท างานที่ตั้ง     

     เป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความพอเพียง ใช้จ่ายอย่างประหยัด และเห็นคุณค่าจากสิ่งของที่มี  

     อยู่รอบตัว สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัด

ป่าไผ่ จ านวน 21 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัด

ป่าไผ่ จ านวน 21 คน มีคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียง  
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3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

        การด าเนินการผลิตนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียงนั้นจะใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด  

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยได้ก าหนดวิธีการตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ 

  3.1.1 หลักสูตรกลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  3.1.2 ความหมายของโครงงาน 

  3.1.3 หลักการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.1.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วย

 เทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด 

  3.1.5 คุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 3.2 การสร้างนวัตกรรมและการน าไปใช้ 

 

      3.1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ 

 3.1.1 หลักสูตรกลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้
ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้ มา
จัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่
ส าคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  

2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษา  

    วิชาวิทยาศาสตร์  

3. เพื่อให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  

4. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมวลมนุษย์  

    และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

5. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

    ต่อสังคมและการด ารงชีวิต  
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6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การจัดการ 

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

7. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 3.1.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรม 

                 ด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด 

      

 ขั้นตอนการจัดประสบการณ์โครงงาน 

 1. ขั้นเกริ่นน า 

    1.1 แนะน าให้นักเรียนรู้จักโครงงานคืออะไร มีกี่ประเภท 

    1.2 ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโครงงานประเภทต่างๆ 

    1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน 

  

 2. การจัดท าโครงงาน (ปฏิบัติและเรียนรู้ภาคสนาม) 

     2.1 การหาหัวข้อโครงงานด้วยวิธี “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด” 

     2.2 วางแผนการท างาน 

  - ก าหนดภาระงาน 

  - ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 

  - ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้น 

  - ประมาณเวลาการปฏิบัติงานแต่ละข้ัน 

  - ก าหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

  - ประมาณการงบประมาณ 

     2.3 ด าเนินงานตามแผน 

 3. สรุปและน าเสนอ 

     3.1 น าเสนอการด าเนินงานและข้อค้นพบเบื้องต้น 

    3.2 เขียนรายงานโครงงาน 
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วิธีการของกิจกรรม “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด” 

  กิจกรรม “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด” เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักตั้ง

ค าถาม สามารถใช้วิธีการนี้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนตลอดชีวิต หากครูผู้สอนหรือผู้ปกครองต้องการให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด กิจกรรมนี้จะช่วยได้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรม “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด”  

มีวิธีการดังนี้ 

 1. ครูผู้สอนก าหนดสิ่งเร้า สิ่งเร้าในที่นี้ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นอะไร กล่าวคือจะเป็นอะไรก็ได้ อาจ

เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ซึ่งจะเป็นค ากิริยาหรือค านามก็ได้ 

 2. ครูผู้สอนน าสิ่งเร้าให้ผู้เรียนพิจารณา หากเป็นสิ่งเร้าที่จับต้องได้ ถ้าครูสามารถน าของจริงมา

ให้ผู้เรียนดูหรือจับต้องได้ก็จะเป็นสิ่งเร้าที่สมบูรณ์มาก แต่หากไม่สามารถให้ผู้เรียนดูของจริงได้ก็อาจให้ดู

รูปภาพ หากเป็นสิ่งเร้าที่จับต้องไม่ได้ก็อาจจะเขียนขึ้นกระดาษไว้หรือใช้บัตรค า 

 3. ครูผู้สอนให้นักเรียนตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งเร้านั้น หลังจากที่ให้ผู้เรียนพิจารณาสิ่งเร้านั้นแล้ว 

ในระยะแรกส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่เคยท ากิจกรรมนี้ อาจจะยังตั้งค าถามไม่ได้ ครูผู้สอนสามารถช่วยได้โดย

ครูผู้สอนตั้งค าถามเป็นตัวอย่างก่อนสัก 2 - 3 ตัวอย่าง ผู้เรียนก็สามารถท าได้ ชนิดของค าถามมี 5 

ประเภท ได้แก่  

  3.1) ค าถามที่ถามถึงลักษณะทางกายภาพ 

   ประโยคค าถามจะมีค าเหล่านี้ “อะไร”   “เท่าไร”   “ที่ไหน” 

  3.2) ค าถามที่ถามถึงกระบวนการหรือวิธีการ 

   ประโยคค าถามจะมีค าว่า “อย่างไร” 

  3.3) ค าถามที่ถามถึงสาเหตุ เหตุผล 

   ประโยค าถามจะมีค าเหล่านี้  “ท าไม”   “เพราะเหตุใด” 

  3.4) ค าถามที่ถามถึงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ 

   ประโยคค าถามจะมีค าว่า “..............กว่า.............หรือไม่ ? 

  3.5) ค าถามจินตนาการ 

   ประโยคค าถามจะมีค าเหล่านี้  “ถ้า..........จะ.........หรือไม่ ?     

   “ถ้า............จะ........อย่างไร ? 

 4. การวางแผนโครงงาน 

  เพ่ือให้การจัดท าโครงงานของผู้เรียนประสบความส าเร็จ หลังจากท่ีได้หัวข้อโครงงาน

แล้ว ครูผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนจัดท าแผนการด าเนินงานไว้ เพราะแผนจะช่วยจัดระบบการท างานให้แก่

ผู้เรียน จะเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมกิจกรรมให้ด าเนินไปตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือใกล้เคียงกับระยะเวลาที่
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ก าหนด และถ้าท าโครงงานเป็นกลุ่มจะเป็นหลักฐานในการแบ่งงานกันท าภายในกลุ่มด้วย นอกจากนั้นจะ

ช่วยให้ครูก ากับติดตามงานผู้เรียนได้ง่ายขึ้น 

 5. การด าเนินงานตามแผน 

  ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติงานภาคสนามของผู้เรียน ซึ่งหากมีการสร้างความชัดเจนไว้

ตั้งแต่การจัดท าหัวข้อโครงงานและการวางแผนโครงงาน การด าเนินงานโครงงานจะง่ายขึ้นมาก และเป็น

ขั้นตอนที่ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะความสามารถหลายด้าน ได้แก่  

  5.1) ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  

  5.2) ความสามารถในการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

  5.3) ความสามารถในกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

 6. การน าเสนอและการเผยแพร่โครงงาน 

  ในการน าเสนอโครงงานนั้นอาจน าเสนอได้หลากหลายลักษณะ เช่น 

  6.1) การน าเสนอด้วยวาจา 

  6.2) การน าเสนอด้วยรายงานเอกสาร 

  6.3) การจัดนิทรรศการ 

3.1.3 คุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร 5 ประการ 

ได้แก่ 1.) ความพอเพียง 2.) ความกตัญญู 3.) ความซื่อสัตย์สุจริต 4.) ความรับผิดชอบ และ  

5.) อุดมการณ์คุณธรรม 

1) ความพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยท าพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้ง เฟ้อ และฝึกตนเองให้รู้จัก

ความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้ 

2) กตัญญู หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควร

ปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความส าเร็จต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง 
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เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพ่ืออัญเชิญลง

พิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตส านึกในบทบาท และหน้าที่ของ

ตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกาพร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ โดยพร่ า

สอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างคนดีให้

บ้านเมือง 

5) อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งมั่น

ให้ระบบการศึกษาของชาติด าเนินไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยจิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยม

ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

3.2 การสร้างนวัตกรรมและการน าไปใช้ 

 3.2.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค  

ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด โดยก าหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ศึกษา 

 - ขั้นน า เกริ่นน าความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน รวมทั้งสร้างความตระหนัก

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความพอเพียงในการท าโครงงาน 

 - ขั้นสอนเนื้อหาสาระ  โดยใช้เทคนิคการแบบยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ซึ่งมาจากกระบวนการตั้ง

ค าถาม 5 ประเภท วางแผนด าเนินงาน และลงมือด าเนินงาน 

 - ขั้นสรุป แสดงผลงานนักเรียนและน าเสนอด้วยวาจา 

 3.2.2  จัดท าแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และความพอเพียง 

 3.2.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างเสริม

คุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 3.2.4 น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
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4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ 2 ประการ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สรุปได้ดังนี้ 

คุณธรรม ร้อยละ 
ด้านความรับผิดชอบ 90 

ด้านความพอเพียง 89 

 
4.2 สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการ

จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างเสริมคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิดนักเรียนมีพฤติกรรม

ด้านความรับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้านความ

รับผิดชอบ ร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบสูง  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความพอเพียงดีขึ้น ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถ่ีพฤติกรรมด้านความพอเพียงร้อยละ 89  

4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ดังนี้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากการลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก  

     ฝึกให้คิด  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความพอเพียง  
 

5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 

การที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  มีพฤติกรรมคุณธรรมทั้ง 2 ด้าน ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียน

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท าโครงงานด้วยเทคนิคยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) ซึ่งตรงกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (28-30) 
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กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่ให้
ความส าคัญกับบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้
ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยแนะน าและอ านวยการ 

นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การท าโครงงานจนประสบผลส าเร็จ นั่นแสดงว่านักเรียนได้เข้าใจ
วิธีการท างาน นักเรียนจึงสามารถน าไปปฏิบัติได้ นั่นแสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมที่
ด้านความรับผิดชอบ และความพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีหลักการทรงงานไว้ว่า  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือก่อนจะท ำ
อะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน เข้ำใจภูมิประเทศ เข้ำใจผู้คนในหลำกหลำยปัญหำ ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ 
ด้ำนจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น และระหว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะต้องท ำให้ผู้ที่เรำจะไปท ำงำน
กับเขำ หรือท ำงำนให้เขำนั้น เข้ำใจเรำด้วย เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจเขำแต่ฝ่ำยเดียวโดยที่เขำไม่เข้ำใจเรำ
ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตำมท่ีเรำมุ่งหวังไว้” 

6. บทเรียนที่ได้รับ 

จากการที่นักเรียนร่วมกันท างานกลุ่มและท าชิ้นงานโครงงานได้ส าเร็จ เพราะนักเรียนมีความ

เข้าใจ เข้าถึง แล้วสามารถน าไปปฏิบัติได้ นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึงความส าเร็จในครั้งนี้ เป็น

แนวคิดศาสตร์ของพระราชาที่กล่าวว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

7.1 การเผยแพร่ 

-  ผู้น าเสนอได้น าผลงานทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการจัด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างเสริมคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

7.2 การยอมรับ 

 ผลงานระดับชาติ 

 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลงานระดับภาค 

 2. ครูผู้สอนนักเรียน นักเรียน ได้เหรียญทอง การประกวดกลองยาว ก ระดับ ป.1-ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  

จังหวัดจันทบุรี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ผลงานระดับเขตพื้นที่ 

1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

8. เงื่อนไขความส าเร็จ 

1 ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้ครบทั้ง 5 ประการ และแต่

ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง 5 ประการ 

2. ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธีสอน

ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 




