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ตัวอย่ างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจยั
เอกสารประกอบการฝึ กอบรมโครงงาน วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทม.
ชื่ อโครงงาน
ผู้จัดทาโครงงาน
ครู ที่ปรึกษา
ระยะเวลาในการจัดทา

การศึกษาการละลายของน้ าตาลก้อน
นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรี ยน วัดโคกเกตุ สพป.สมุทรสงคราม
น.ส.พวงรัตน์ พุม่ คชา
วันที่ 3 – 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

ที่มาของโครงงาน (วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 )
ครู สนทนากับเด็ก ๆ ที่ได้ทาการทดลองเรื่ องการละลายของน้ าตาลเมื่อวานนี้ เด็กสังเกตเห็นว่าน้ าตาลจะ
ละลายและอยูใ่ นน้ า ไม่ได้หายไปไหน สังเกตได้จากการชิ ม เพราะน้ ามี รสน้ าหวาน และเด็กรู ้ว่าน้ าเป็ นตัวทา
ละลาย และวันนี้ครู ได้นา แก้วน้ าใส น้ าตาลก้อน และช้อน มาเป็ นสถานการณ์ให้เด็ก ๆ ได้ดู เพื่อกระตุน้
ให้เด็ก ๆ ตั้งคาถามที่อยากรู ้
ขั้นที่ 1 ตั้งคาถามที่อยากรู้
จากการทดลองที่เราทาเรื่ องการละลายของน้ าตาลเมื่อวานนี้ ถ้าครู ใส่ น้ าตาลก้อน ลงไปในแก้วน้ าที่มีน้ า
อยูค่ รึ่ งแก้ว นักเรี ยนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพ้นท์ : ถ้าใส่มาก ๆ น้ าจะหวานมากค่ะ ครู ถามต่อ “หนูคิดว่าเป็ นเพราะอะไร”
เพ้นท์ : เพราะน้ าตาลละลายอยูใ่ นน้ า
ซิม : จะมีน้ าในแก้วเพิม่ ขึ้นค่ะ
ครู : เพราะอะไรน้ าจึงเพิม่ ขึ้น สังเกตจากอะไร เด็ก ๆ ตอบ เพราะน้ าตาลละลายกลายเป็ นน้ า ทาให้มีน้ า
เพิม่ ขึ้น
ดิว : สีน้ าจะขุ่นครับ
ครู : ทาไมสีน้ าจึงขุ่น เด็ก ๆ จึงตอบว่า เพราะ มีน้ าตาลปนอยูใ่ นน้ า
ดังนั้น คุณครู จึงถามเด็ก ๆ ต่อเนื่องว่า “แล้วเด็ก ๆ มีขอ้ สงสัยหรื อมีคาถามอะไรที่อยากรู ้อีกหรื อไม่
เด็ก ๆ จึงยกมือถามคาถามที่อยากรู ้วา่
ละติฟะฮ์ : ถ้าใส่น้ าตาลก้อนให้ละลายในน้ าไปเรื่ อย ๆ จะเป็ นอย่างไรคะ (ครู บนั ทึกคาถามลงบน
กระดาษชาร์ท) และเด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ครู ครับมันจะละลายจนน้ าเต็มแก้ว ส่วนเด็กบางคนบอก
ว่า มันจะไม่ละลายไปเรื่ อย ๆ หรอกครับ เพราะมันหวานมาก มันจะไม่ละลายต่อไป ดังนั้นเด็กจึงมีคาถามต่อไป
ว่า
ฟิ ว : แล้วจะใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไปครับ (ครู บนั ทึกคาถามลงบนกระดาษชาร์ท)
แล้วเด็ก ๆ มีคาถามอะไรอีกไหมค่ะ
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ได๊ จึงถามว่า : ถ้าใส่น้ าตาลก้อนในน้ าเย็นกับน้ าร้อน จะละลายแตกต่างกันไหมครับ (ครู บนั ทึกคาถามลง
บนกระดาษชาร์ท)
กล้า : ถ้าใส่น้ าตาลทีละก้อนกับใส่หลายก้อน จะละลายเหมือนกันไหมครับ (ครู บนั ทึกคาถามลงบน
กระดาษชาร์ท)
ลีโอ : คุณครู ครับ ถ้าเราใส่น้ าตาลก้อนเยอะ ๆ น้ าตาลจะหวานมากแค่ไหนครับ (ครู บนั ทึกคาถามลง
บนกระดาษชาร์ท)
เด็ก ๆ มีคาถามอะไรอีกไหมค่ะทีอ่ ยากรู ้ เด็กตอบไม่มีแล้วค่ะ ครู จึงพาเด็ก ๆ สนทนาให้สรุ ปถึงคาถามที่
เด็กอยากรู ้ โดยใช้ชาร์ทที่ครู จดไว้ ประกอบการสรุ ป ซึ่งได้คาถาม 5 คาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1 ถ้าใส่น้ าตาลก้อนให้ละลายในน้ าไปเรื่ อย ๆ จะเป็ นอย่างไร
คาถามที่ 2 ใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป
คาถามที่ 3 ถ้าใส่น้ าตาลก้อนในน้ าเย็นกับน้ าร้อน จะละลายแตกต่างกันไหม
คาถามที่ 4 ถ้าใส่น้ าตาลทีละก้อนกับใส่หลายก้อน จะละลายเหมือนกันไหม
คาถามที่ 5 ถ้าเราใส่น้ าตาลก้อนเยอะ ๆ น้ าตาลจะหวานมากแค่ไหน

ครู สนทนากับเด็ก ๆ เกี่ยวกับ
การละลายของน้ าตาล

เด็กๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ละลายของน้ าตาลและตั้งคาถามทีอ่ ยากรู ้

เด็กถามคาถามสิ่งที่อยากรู ้ และครู บนั ทึกคาถามของเด็กๆลงในแผ่นชาร์ท
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จากคาถามที่เด็กสนใจ 5 คาถาม ครู และเด็กสนทนาร่ วมกันเพือ่ ให้เด็กเลือกคาถามที่จะนามาสารวจ
ตรวจสอบ จานวน 2 คาถาม โดยการให้เหตุผลในการเลือกของแต่ละคาถามซึ่งเด็กๆ บอกว่า เลือกข้อที่ 2 และ
ข้อที่ 3 เพราะว่าข้อที่ 2 ไม่เคยรู ้มาก่อนจึงอยากทดลอง และข้อที่ 3 เด็กส่วนใหญ่บอกว่าเคยเห็นพ่อละลาย
น้ าตาลกับน้ าร้อน และครู ทดลองการละลายของน้ าตาลกับน้ าเย็นแต่ไม่เคยนามาเปรี ยบเทียบกัน จึงไม่รู้วา่
เหมือนกันไหม ครู จึงพาเด็กสนทนา และถามคาถามกระตุน้ เพือ่ เลือกคาถามที่เด็กต้องการหาคาตอบมากที่สุด
คือ
1. ใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป (ครูทาเครื่ องหมายบนข้อที่ 2 ที่เขียนไว้)
2. ถ้าใส่น้ าตาลลงไปในน้ าเย็นกับน้ าร้อนจะละลายแตกต่างกันไหม (ครู ทาเครื่ องหมายบนข้อที่ 3
ที่เขียนไว้)
โดยจะทาการสารวจตรวจสอบคาถามที่ 1 คือ “ใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป”

ครู สนทนากับเด็กเพือ่ เลือกคาถามที่จะนามาสารวจตรวจสอบ
โดยจะทาการสารวจตรวจสอบคาถามที่ 1 คือ “ใส่น้ าตาลกี่กอ้ น น้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป”

4
คาถามที่ 1 ใส่ น้าตาลกี่ก้อนน้าตาลจึงจะไม่ ละลายต่ อไป
จุดประสงค์
เพือ่ ศึกษาจานวนน้ าตาลก้อนที่สามารถละลายในน้ าได้
ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดและคาดคะเนคาตอบ (วันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
เด็กและครู สนทนาร่ วมกัน โดยครู ใช้คาถามกระตุน้ เพือ่ ให้ทราบถึงประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับ
การละลายของน้ าตาล เช่น
ครู : เมื่อน้ าตาลละลายแล้วน้ าตาลก้อนไปไหน
นี : อยูใ่ นน้ าครับ
ครู : นักเรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่าน้ าตาลอยูใ่ นน้ า
ซากิ๊บ : ชิมแล้วมันหวาน
ครู : ถ้าเราใส่น้ าตาลก้อนไปเรื่ อยๆ น้ าในแก้วจะเป็ นอย่างไร
ยามิ้ล : สีน้ าจะขุ่นไม่ใส จะหวานมาก
ครู : จากการที่นกั เรี ยนเคยทดลองการละลายของน้ าตาล นักเรี ยนทาอย่างไรน้ าตาลจึงละลาย
ปลื้ม: ใช้ชอ้ นคนครับ
ครู ถามเด็กๆ ต่อเนื่องว่า นักเรี ยนจะรู ้ได้อย่างไรว่าน้ าตาลจะไม่ละลายในน้ าอีกต่อไป
ละติฟะฮ์ : จะไม่เห็นน้ าตาลเป็ นก้อนๆในน้ าเลย เมื่อเราคน
ก่อนที่จะให้เด็ก ๆ คาดคะเนคาตอบ ครู แบ่งเด็กออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน และครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้
นักเรี ยนคาดคะเนคาตอบ โดยถามว่า “นักเรี ยนคิดว่าจะใส่น้ าตาลกี่กอ้ น น้ าตาลจึงจะไม่ละลายอีกต่อไป เพราะ
เหตุใด”
กลุ่ม 1 ตอบว่า 10 ก้อน เพราะน้ ามันเยอะ
กลุ่ม 2 ตอบว่า 12 ก้อน เพราะน้ าตาลก้อนมันเล็ก
กลุ่ม 3 ตอบว่า 13 ก้อน เพราะหนูคนแรงน้ าตาลจะละลายได้เยอะ
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ครู เขียนตัวเลขแสดงจานวนก้อนน้ าตาลตามการคาดคะเนคาตอบของเด็กที่วา่
จะใส่น้ าตาลกี่กอ้ น น้ าตาลจึงจะไม่ละลายอีกต่อไป พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการคาดคะเน
ขั้นที่ 3 ดาเนินการสารวจตรวจสอบ
ครู สนทนากับเด็กๆโดยใช้คาถามว่า “เด็กคิดว่าจะหาคาตอบโดยวิธีการใดที่จะทาให้ทราบว่า “จะใส่
น้ าตาลกี่กอ้ น น้ าตาลจึงจะไม่ละลายในน้ าต่อไป” โดยให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดและให้เหตุผล ได้คาตอบดังนี้
กลุ่ม 1 ตอบว่า ทดลองค่ะ
กลุ่ม 2 ตอบว่า ทดลองเหมือนกันครับ
กลุ่ม 3 ตอบว่า ถามครู วทิ ยาศาสตร์
ดังนั้นครู และเด็กร่ วมกันสนทนา และเด็ก ๆ ตกลงร่ วมกันว่าจะใช้วิธีการทดลองในการหาคาตอบ
เพราะว่าจะได้ทดลองด้วยตนเอง และจะรู ้คาตอบ และหนูก็อยากลองทาเองด้วย สนุกดี
ครู ใช้คาถาม ถามเด็กต่อว่า “เราจะใช้วสั ดุอะไรทาการทดลองบ้าง”
เด็กตอบว่า “ใช้แก้วใส น้ าตาลก้อน น้ า ช้อนและถ้วยพลาสติก”
ครู ถามต่อว่า “แล้วเด็กๆจะมีข้นั ตอนการทดลองอย่างไร”
ยามิ้ล ตอบว่า “เราก็เอาน้ าใส่แก้ว แล้วก็ใส่น้ าตาล แล้วก็คนๆ”
ซิม ตอบว่า “เราต้องใส่น้ าตาลทีละก้อน แล้วก็เอาช้อนคนๆ”
ปลื้ม ตอบว่า “ใส่หลายๆก้อนเลย แล้วก็คน น้ าตาลจะได้ละลายเร็วๆ”
ครู ถามต่อว่า “ถ้านักเรี ยนใส่น้ าตาลทีละหลายๆก้อน นักเรี ยนจะรู ้ได้อย่างไรว่าน้ าตาลก้อนที่เท่าไรจะไม่
ละลาย”
เด็กๆตอบว่า “ งั้นใส่ทีละก้อนครับ”
ครู ถามต่อว่า “แล้วเราจะใส่น้ าในแก้วแค่ไหนดีล่ะ”
เด็กๆตอบว่า “ต้องใส่น้ าเท่ากันทุกกลุ่มเลยครับ จะได้เหมือนกัน และเปรี ยบเทียบกันได้”
ครู ถามย้าอีกว่า “แล้วนักเรี ยนคิดว่าจะใส่น้ าแค่ไหนค่ะ”
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เด็กบางส่วนตอบว่า “ใส่ครึ่ งแก้ว” เด็กบางส่วนตอบว่า “ใส่เต็มแก้ว” ครู จึงให้เด็กบอกเหตุผลว่าทาไมจึง
ใส่น้ าเท่านั้น เด็กตอบ “ถ้าใส่เต็มแก้วจะใส่น้ าตาลอีกไม่ได้” จึงตกลงร่ วมกันว่าจะใส่น้ าครึ่ งแก้ว โดยตวงน้ าใส่
ให้เต็มพอดีปากถ้วยพลาสติก แล้วจึงเทใส่แก้วใส จะได้น้ าเท่ากัน
และครู ได้ถามเพิม่ เติมว่า แล้วน้ าที่เด็กนามาใช้ทดลองต้องใช้น้ าอะไร น้ าต้องเหมือนกันทุกกลุ่มไหมคะ
เจ็ด : ใช้น้ าเปล่าครับ เพราะมันใสจะได้เห็นชัดเจน
นี : น้ าต้องเหมือนกันทุกกลุ่มครับ เพราะจะได้เปรี ยบเทียบกันได้ครับ
ครู ร่วมสรุ ปกับเด็ก ๆ ว่า เราจะใช้น้ าเปล่า จานวนหนึ่งถ้วยพลาสติกจะได้เท่ากันทุกกลุ่ม
ครู จึงถามต่อว่า “ใครมีอะไรจะถามเพิม่ เติมอีกไหมคะ”
เด็กๆตอบว่า “ ไม่มีแล้วครับ”
ดังนั้นครู จึงให้เด็กๆร่ วมกันสรุ ปขั้นตอนของการทดลองตามที่เด็ก ๆ บอกไว้ ได้ดงั นี้ และครู เขียน
ขั้นตอนลงในกระดาษชาร์ทตามคาพูดของเด็ก
1. ใส่น้ าลงในแก้วครึ่ งแก้ว
2. ใส่น้ าตาลก้อนลงในแก้วทีละก้อน แล้วใช้ชอ้ นคน
3. ใส่น้ าตาลก้อนเพิม่ ลงไป แล้วคนไปเรื่ อยๆ จนกว่าน้ าตาลจะไม่ละลาย
4. นับจานวนน้ าตาลก้อนที่ใส่ลงในแก้วที่ละลายในน้ า
นอกจากนี้ ครู ได้ตกลงร่ วมกันกับเด็กเพือ่ ให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการนับจานวนน้ าตาลก้อนที่จะไม่
ละลายในน้ าต่อไป ว่าจะรู ้ และจะนับอย่างไร โดยใช้คาถามกระตุน้ ถามเด็ก ๆ ว่า “เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าน้ าตาล
ก้อน ก้อนที่เท่าไรที่จะไม่ละลายน้ าต่อไป” เด็กบอกว่า “สังเกตครับ/ค่ะ” สังเกตอะไรคะ “สังเกตตอนที่เราคน
น้ าตาลแล้วน้ าตาลไม่เป็ นก้อน มันละลายในน้ าหมดเลย” ดังนั้นถ้าก้อนที่ 10 เราใส่คนในน้ าแล้วน้ าไม่ละลาย
(ครู พดู พร้อมยกแก้วน้ าที่มีน้ าตาลขึ้นมาคนให้เด็กดู) เราจะนับว่าก้อนที่เท่าไรน้ าจะไม่ละลายค่ะ เด็กตอบว่า
ก้อนที่ 9 ค่ะ เพราะก้อนที่ 10 ไม่ละลาย ยังเป็ นก้อนอยู่ เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ครู จึงชวนเด็ก ๆ สนทนาต่อถึง
วิธีการบันทึกผลการทดลอง
ครู : แล้วเราจะมีวธิ ีการบันทึกผลการทดลองอย่างไร
ฟิ ว : วาดรู ปก้อนน้ าตาล
ซากิ๊บ: เขียนตัวเลขข้างหน้าก้อนน้ าตาลที่เราวาดด้วยครับ
ครู : แล้วจะวาดรู ปบันทึกผลอย่างไร
ลีโอ : ก็วาดรู ปน้ าตาลเป็ นก้อนสี่เหลี่ยม(ครู จึงให้เด็กออกมาวาดรู ปลงบนกระดาษชาร์ทให้เพือ่ นๆดู)
ครู : ถ้าเราใส่น้ าตาล 5 ก้อนลงในน้ า เราจะวาดรู ปอย่างไร
ละติฟะฮ์ : วาดรู ปสี่เหลี่ยม 5 รู ปวางเป็ นแถวๆ (ครู จึงให้เด็กออกมาวาดรู ปลงบนกระดาษชาร์ทให้ดู)
ครู : แล้วจานวนที่หนูคาดคะเนไว้จะทาอย่างไร
เพ้นท์ : ให้วาดเหมือนกันแล้วก็อยูใ่ กล้ๆกัน (ครู จึงให้เด็กออกมาวาดให้ดู)
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ครู และเด็กๆสนทนาร่ วมกัน และครู เขียนขั้นตอนการทดลอง ตามที่เด็กร่ วมกันแสดงความคิดเห็น

เด็กๆเสนอวิธีการบันทึกผลข้อมูลและออกมาเขียนวิธีการบันทึกหน้าชั้นเรี ยน

ขั้นตอนการทดลองเพือ่ หาคาตอบว่า ใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป
และวิธีบนั ทึกผลข้อมูลเป็ นรู ปภาพและตัวเลข ที่เด็กๆช่วยกันแสดงความคิดเห็น
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ดังนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการทดลองในวันรุ่ งขึ้น คือ น้ า ช้อน
กลุ่มละ 1 คัน โดยครู เป็ นผูเ้ ตรี ยมน้ าตาลก้อน ถ้วยพลาสติกและแก้วใสให้
ขั้นที่ 4 สั งเกตและการบรรยาย (วันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
เด็กแต่ละกลุ่มนาวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบมาเพือ่ ทาการทดลองโดยครู และเด็กร่ วมกันตรวจสอบปริ มาณ
น้ า ที่เด็กเตรี ยมมาให้มีปริ มาณเท่ากันทุกกลุ่ม โดยครู ถามเด็กว่า “เราจะทาอย่างไรที่จะทาให้น้ าเท่ากันทุกกลุ่ม”
เด็กบอกว่าต้องใช้ถว้ ยพลาสติกครับที่เราเคยใช้ตวงน้ า ครู จึงให้เด็กแต่ละกลุ่มใช้ถว้ ยพลาสติกตวงน้ าใส่ลงใน
แก้วใสด้วยตนเอง โดยครู คอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือ
ครู ให้เด็กทบทวนขั้นตอนการทดลองอีกครั้งก่อนการทดลองจริ งโดยใช้ชาร์ทขั้นตอนการทดลองที่เขียน
ไว้ประกอบการทบทวน และครู แจกน้ าตาลก้อนให้แต่ละกลุ่มเท่ากับจานวนที่แต่ละกลุ่มคาดคะเนไว้ คือ กลุ่มที่
1 จานวน 10 ก้อน กลุ่มที่ 2 จานวน 12 ก้อน และกลุ่มที่ 3 จานวน 13 ก้อน และครู ตกลงร่ วมกันกับเด็กว่าถ้าเด็ก
ใส่น้ าตาลก้อนลงในน้ า 1 ก้อน ก็ให้หยิบไม้ไอศกรี ม 1 อัน ใส่ในแก้วเปล่า และหยิบไม้ไอศกรีมแทนน้ าตาลก้อน
ที่ใส่ในน้ าไปเรื่ อย ๆ เท่ากับจานวนจริ ง (ครู ทาเป็ นตัวอย่างให้เด็กเห็น) เพือ่ เอาไว้นบั เป็ นผลการทดลอง
เด็กๆ เริ่ มดาเนินการทดลองตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ โดยครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้เด็กสังเกตและบรรยาย
สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เด็กๆเห็น
ครู : เมื่อใส่น้ าตาลก้อนลงในน้ า เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้าง
ซิม: เห็นฟองลอยออกมาจากก้อนน้ าตาลค่ะ
เพ้นท์: น้ าตาลก้อนเล็กลงค่ะ
ครู : นักเรี ยนสังเกตเห็นอะไรอีกหรื อไม่
เจ็ด : น้ าตาลก้อนหลังๆจะคนยากขึ้นครับ
ครู : นักเรี ยนสังเกตเห็นน้ ามีลกั ษณะอย่างไร
แฟรงค์ : น้ ามีสีข่นุ ขึ้นครับ
นี : เมื่อใส่น้ าตาลไปเรื่ อยๆพอตักน้ าขึ้นมาจะรู ้สึกว่าน้ ามันหนืดๆครับ
ครู : กลุ่มไหนที่คุณครู ให้น้ าตาล หมดแล้วแต่น้ ายังสามารถละลายได้อีก ให้มาขอเพิม่ ได้ แล้วครูจะจด
บันทึกไว้ และให้ไม้ไอศกรี มเท่ากับจานวนน้ าตาลที่ขอเพิม่
กลุ่มที่ 1 และ 2 จึงขอน้ าตาลเพิม่ เพราะใช้หมดแล้ว โดยกลุ่มที่ 1 ขอเพิม่ อีก 10 ก้อน กลุ่มที่ 2 ขอเพิม่
อีก 3 ก้อน (ครู เพิม่ ไม้ไอศกรี มให้เด็ก)
ครู จึงถามกลุ่มที่ 3: ใส่น้ าตาลลงไปกี่กอ้ นแล้ว โดยครู ให้เด็กนับจากไม้ไอศกรี ม เป็ นอย่างไรบ้าง
ปลื้ม : ใส่ไปแล้ว 13 ก้อน (นับจากไม้ไอศกรี ม) และกาลังคนอยูย่ งั ละลายไม่หมดครับ
ครู จึงให้แต่ละกลุ่มดาเนินการต่อไป จนน้ าตาลไม่ละลายในน้ าต่อไปได้อีก และให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันนับ
จานวนไม้ไอศกรี ม ที่แทนน้ าตาลก้อนทั้งหมดทีล่ ะลายในน้ า (รวมทั้งที่ขอเพิม่ เติม ว่ารวมแล้วเป็ นเท่าไร)
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เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันเตรี ยมอุปกรณ์แล้วนามาวางไว้ที่โต๊ะของกลุ่มตนเอง

เมื่อเด็กใส่น้ าตาลก้อนลงไป ในแก้ว แล้วหยิบไม้ไอศกรี มใส่ไปในแก้วอีกใบ
เพือ่ ใช้นบั แสดงให้รู้วา่ ใส่น้ าตาลไปกี่กอ้ น
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เด็กๆสังเกตการละลายของน้ าตาล โดยใช้แว่นขยายส่อง การยกแก้วขึ้นมาดู รวมทั้งมีการตักน้ าขึ้นมาดู

เด็กๆช่วยกันนับไม้ไอศกรี มเพือ่ ให้รู้จานวนน้ าตาลที่รับมาจากครู วา่ มีกี่กอ้ น
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ขั้นที่ 5 บันทึกผล
เด็กแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกที่เด็กๆร่ วมกันออกแบบไว้
1. ครู แจกอุปกรณ์การบันทึกผลให้แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการทดลอง และ
สีเทียน และครู ทบทวนวิธีการบันทึกผลการทดลองร่ วมกับเด็กอีกครั้ง โดยใช้ชาร์ทที่เด็ก ๆ ร่ วมกันทามาทบทวน
2. เด็กแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลอง
3. ครู ให้เด็กแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรี ยน และนาแบบบันทึกผลไปติดที่บอร์ด
หน้าห้องเรี ยนที่ครู เตรี ยมไว้ เมื่อนาเสนอเสร็จแล้ว
4. เพือ่ ให้เห็นผลการทดลองของแต่ละกลุ่มเปรี ยบเทียบชัดเจน ครู จึงถามเด็ก ๆว่า : เราจะนาผล
การทดลองของแต่ละกลุ่มมารวมกันในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ครู ติดไว้หน้าชั้นนี้อย่างไร
นี : หนูวาดรู ปของกลุ่มหนู
ครู : แล้วกลุ่มที่ 1 จะวาดตรงไหน
เด็กแต่ละกลุ่มจึงออกมาชี้จุดที่กลุ่มตนจะวาด โดยครู คอยแนะนา เพือ่ ให้เหมาะสมและเขียนชื่อกลุ่มให้เด็ก

เด็กแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองของกลุ่มตนเอง

เด็กนาเสนอผลงานกลุ่มหน้าห้องเรี ยน
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เด็กกาลังวาดรู ปผลการทดลองของกลุ่มตนลงชาร์ทใหญ่ และร่ วมกันนาเสนอเปรี ยบเทียบ
ผลการทดลอง

ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล (6 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
ครู และเด็กสนทนาร่ วมกันถึงคาถามที่เด็กอยากรูว้ า่ “ใส่น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าตาลจึงจะไม่ละลายต่อไป”
และครู ให้เด็กๆ ทบทวนโดยการให้ตวั แทนกลุ่มออกมาเล่าถึงวิธีการทดลองว่าทาอย่างไรบ้าง และบอกผลการ
ทดลองของแต่ละกลุ่มว่าได้ผลอย่างไร โดยใช้ชาร์ทใหญ่ที่เด็ก ๆ ช่วยกันทา ประกอบการสนทนา และครู
สนทนากับเด็ก ๆ ต่อว่า
ครู : จากผลการทดลองจานวนน้ าตาลทีล่ ะลายในน้ าของแต่ละกลุ่มเท่ากันไหม
เด็กๆ : ไม่เท่ากันครับ/ค่ะ
ครู : กลุ่มไหนใช้น้ าตาลมากที่สุด
เด็ก : กลุ่ม 3 ใช้ 33 ก้อน
ครู : กลุ่มไหนใช้น้ าตาลน้อยที่สุด
เด็กๆ : กลุ่มที่ 2 ใช้ 30 ก้อน
จากผลการทดลองครู จึงถามเด็กๆว่า
ครู : เด็ก ๆ คิดว่า “ทาไมจานวนน้ าตาลก้อนทีไ่ ม่ละละลายในน้ าของแต่ละกลุ่มจึงไม่เท่ากัน”
ซากิ๊บ : เพราะว่า กลุ่ม 3 คนแรง ๆ ครับ
เพ้นท์: เพราะกลุ่มหนูคนเร็วค่ะ
ลีโอ : ขนาดน้ าตาลก้อนไม่เท่ากันครับ
ดังนั้น ครู จึงสรุ ปร่ วมกันเด็ก ๆ ว่า ดังนั้นอาจเป็ นเพราะว่าแต่ละกลุ่มใช้แรงในการคนไม่เท่ากัน และอาจ
เป็ นเพราะว่าขนาดน้ าตาลไม่เท่ากัน ซึ่งมันอาจจะหักและแหว่งไป
ครู จึงถามเด็กต่อเนื่องว่า : เด็กรู ้ไหมว่าทาไมน้ าตาลจึงไม่ละลายต่อไป ยังเป็ นก้อนๆอยู่
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เด็ก : ไม่รู้คะ่ /ครับ
ครู จึงอธิบายว่า : การที่น้ าตาลไม่ละลายในน้ าอีกต่อไป ที่เด็ก ๆ เห็นว่าจะคนอย่างไรน้ าตาลก็ยงั เป็ นก้อน
อยู่ เขาเรี ยกว่า “จุดอิ่มตัวของน้ า”
และครู ร่วมสนทนา ให้เด็กเปรี ยบเทียบสิ่งที่เด็กคาดคะเนคาตอบกับสิ่งที่คน้ พบว่าตรงกันไหม
เด็ก : ไม่ตรงกันค่ะ เพราะว่าหนูไม่เคยทามาก่อนจึงคาดคะเนไม่ถูก
ครู สนทนากับเด็กๆว่าจากการทดลองนี้เด็กๆ อยากรู ้หรื อสงสัยอะไรไหม
เด็กจึงถามครู วา่ : ทาไมน้ าเท่ากันจึงละลายน้ าตาลได้ไม่เท่ากัน หนูอยากทดลองซ้ าใหม่ค่ะ
นี : น้ าตาลก้อนละลายในน้ ามันไหม
กล้า : น้ าตาลก้อนละลายในน้ าสไปร์ทไหม
ละติฟะฮ์ : : น้ าตาลก้อนละลายในน้ าหวานไหม

เด็กแสดงความคิดเห็น และครู เขียนคาถามของเด็กที่เขาอยากรู ้เพิม่ เติมหลังการทดลอง
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ผลจากการทาโครงงานคาถามที่ 1 เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การส่งเสริ มพัฒนาการความสามารถพืน้ ฐาน 4 ด้าน
1. 1 ด้านการเรี ยนรู ้
-เด็กรู ้จกั การตั้งคาถามในสิ่งที่ตนสงสัย
-เด็กได้ลงมือทาและทดลองด้วยตนเอง
-เด็กสามารถอธิบายถึงวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง ว่าเรี ยนรู ้อย่างไร และได้พบคาตอบที่อยากรู ้
-เด็กได้เรี ยนรู ้เรื่ องการละลายของน้ าตาล และได้เรี ยนรู ้เรื่ องจุดอิ่มตัวของน้ า
-เด็กสามารถสรุ ปและนาเสนอผลสรุ ปแก่คนอื่น ๆ ได้
1.2. ด้านภาษา
- เด็กบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การทดลอง โดยใช้คาพูดของตัวเอง
- เด็กพูดอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นจาการทดลอง
- เด็กได้พดู นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้คน้ พบด้วยตนเอง
1.3. ด้านสังคม
-เด็กสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
-เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
-เด็กเคารพกฎ กติกาของห้องเรี ยน
1.4. ด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู ้ของประสาทสัมผัส
-เด็กสามารถเคลื่อนไหว หยิบ จับ และใช้อุปกรณ์การทดลองได้คล่องแคล่ว
-เด็กสามารถหยิบ จับ และใช้ชอ้ นคนน้ าตาลได้อย่างคล่องแคล่ว
2. การส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ทักษะการสังเกต
-การดมกลิ่น ชิมรส หยิบ จับ สัมผัส วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง คือ ก้อนน้ าตาล สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของก้อนน้ าตาลเมื่อละลายน้ า สังเกตน้ าที่ใช้ละลายน้ าตาลก้อน
2.2 ทักษะการวัด
-เด็กเลือก และใช้ถว้ ยตวงในการตวงน้ าใส่ ในแก้ว เพือ่ ให้มีระดับน้ าเท่ากัน
2.3 ทักษะการคานวณ
-นับจานวนของน้ าตาลก้อนที่ใช้ในการทดลอง และนับไม้ไอศกรี มที่ใช้แทนจานวนก้อนน้ าตาล
และนาจานวนที่ได้มาเปรี ยบเทียบกันได้วา่ กลุ่มใดใช้น้ าตาลก้อนมาก น้อย กว่ากัน
2.4 ทักษะการจาแนกประเภท
-เปรี ยบเทียบจานวนน้ าตาลก้อนทีล่ ะลายในน้ า เปรี ยบเทียบวิธีการคนน้ าตาลของแต่ละกลุ่ม
-เปรี ยบเทียบผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
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-เปรี ยบเทียบสิ่งที่คาดคะเนกับผลที่ทดลอง
2.5 ทักษะการพยากรณ์หรื อการคาดคะเนคาตอบ
-เด็กสามารถคาดคะเนคาตอบที่ตนเองคิดว่าทาไมต้องใช้น้ าตาลกี่กอ้ นน้ าจึงจะไม่ละลายต่อไป
2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
- เด็กสามารถบอกได้วา่ เมื่อคนน้ าตาลก้อนในน้ าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป น้ าตาลจะเปลี่ยนจากที่เป็ น
ก้อนใหญ่ จะละลาย เป็ นก้อนเล็กลง และจนไม่เป็ นก้อน
2.7 ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
-เด็กสามารถบอกได้วา่ ต้องใช้น้ าของแต่ละกลุ่มจานวนเท่ากัน และใช้น้ าที่เหมือนกัน
2.8 ทักษะการทดลอง
-เด็กสามารถออกแบบ (ร่ วมกันกาหนดขั้นตอนการทดลอง) ได้ ว่าจะทดลองอย่างไร ทาอย่างไร
ใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- เด็กสามารถปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนที่กาหนดได้
- เด็กสามารถบันทึกผลการทดลองได้
2.9 ทักษะการจัดกระทา และสื่อความหมายข้อมูล
-เด็กสามารถสรุ ปผลสิ่งที่สงั เกตและทดลองได้โดยการวาดภาพ การทาแผนภูมิรูปภาพ (รู ปก้อน
น้ าตาลก้อน) และนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรี ยนให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
2.10 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
-เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้เหตุผลของตนเองเพิม่ เติมได้ เช่น ทาไมกลุ่มของตนเองจึง
ได้จานวนน้ าตาลทีไ่ ม่ละลายในน้ าได้ไม่เท่ากับกลุ่มอื่น ๆ

คาถามที่ 2 ..................................................................................................
(ต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องในคาถามที่ 1)

แล้วดาเนินการรายงานผล คาถามที่ 2 โดยใช้รูปแบบ หัวข้อ ต่าง ๆ ในการ
รายงานตามตัวอย่างการเขียนแบบคาถามที่ 1

