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The purposes of  this  research  were to 1) Study the learning outcomes of the substance and properties 

of the substance in the subject of science for the sixth grade students. 2) Study the  ability  to do the project of 

creative economy science by using based for sixth grade students. 3) Study the skills of science process for the sixth 

grade students. 4) Study the opinion of the sixth grade students affecting to the science project.  

The tools of this research are the learning management plan in terms of the substance and properties 

of the substance, the achievement test, the test of project capability, the evaluation form of science 

skills,questionnaire, information analysis by percentage, means (Χ ), standard deviation (S.D.), T-test dependent and 

content analysis. 

Research results  

1.The learning outcome of the sixth grade students on substance and properties of the substance by 

the project approach were higher than before had a statistically significant at the level of .05  

2.The learning result about the ability to do the project of the sixth grade students is found that 

students have the high overall abilities which  students have ability about the step of work creation and presentation 

overall were at a high level agreement. 

3.The learning result about the science process for the sixth grade students have the high overall 

which students are related to the experimental were at a high level agreement. 

4.The students opinion result affecting to the science project for the sixth grade students is found that 

students opinions have the high overall on the measurement and evaluation overall were at a highest level 

agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Curriculum and Instruction                           Graduate School,  Silpakorn 

University Student's signature .................................................                                                     Academic Year 2015 

Thesis Advisors' signature   1................................. 2..................................3................................... 



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์              

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ

อนุเคราะห์ความเอาใจใส่และกรุณาจากผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย          

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญฉิม และอาจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ท่ีใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อ่วมเจริญ ประธานกรรมการสอบ       

และอาจารย์ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีให้ค ําแนะนํา ช้ีแนวทางแก้ไขอัน              

เป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ จนมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จิราพร รามศิริ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์              

ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน อาจารย  ์ดร. ยุวรี ผลพนัธิน อาจารย ์ดร.รักชนก โสภาพิศ และอาจารย ์    

ดร. บุญสนอง ช่วยแก้ว ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ท่ีได้ให้

คาํแนะนาํต่างๆ เพื่อสร้างเคร่ืองมือใหมี้ประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณ นายชชัวาล ร่มโพธ์ิทอง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสุริยวงศ ์จงัหวดัราชบุรี 

ท่ีไดอ้าํนวยความสะดวกในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบคุณพี่ เพื่อน นอ้งๆ ร่วมสาขาหลกัสูตรและ

การนิเทศท่ีคอยใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกนัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ ท่ีรักและดูแล ห่วงใย ให้กําลังใจ ในการศึกษาจนสําเร็จ       

และขอขอบคุณผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงั ท่ีพร้อมสนบัสนุนช่วยเหลือและมีความรักความปรารถนาดีต่อกนั

เสมอมา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ช 
 

 

 

 

 

 

งานวจัิยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุน 

จาก 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

(หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป) ของบัณฑิตวทิยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ 2558 (คร้ังที ่2) 

 

 

 

 

 

  

 



ซ 
 

สารบัญ 

                                                                                                                                                                

หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย………………………………………………………………………………  ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ…………………………………………………………………………...  จ 

กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………  ฉ 

สารบญัตาราง……………………………………………………………………………………  ฎ      

สารบญัแผนภูมิ………………………………………………………………………………….  ฏ 

บทท่ี                                                                                                                                                           

1  บทนาํ……………………………………………………………………………………...... 1 

          ความเป็นมาและความสาํคญั……………………………………………………………. 1 

          กรอบแนวคิดในการวิจยั………………………………………………………………... 6 

วตัถุประสงค…์………………………………………………………………………………... 8 

          ขอ้คาํถามการวจิยั……………………………………………………………………….. 9 

          สมมติฐานการวจิยั……………………………………………………………………… 9 

          ขอบเขตของการวจิยั……………………………………………………………………. 9 

          นิยามศพัทเ์ฉพาะ……………………………………………………………………….. 10 

2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง……………………………………………………………………… 13 

          หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน………………………………………………………….. 13 

          หลกัสูตรสถานศึกษา…………………………………………………………………… 24 

          ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์……………………………………………………………… 35 

          การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน………………………………………………………… 37 

                    ความหมายของโครงงาน………………………………………………………… 38 

                    จุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน……………………………………… 39 

                      

                     

 

 

 



ฌ 
 

บทท่ี                                                                                                                                            หนา้  

                                                                                         

                    ลกัษณะของโครงงาน………………………………………………………… 40 

                    คุณค่าของวธีิสอนแบบโครงงาน……………………………………………… 41 

โครงงานวทิยาศาสตร์……………………………………………………………………….. 43 

                    หลกัการของโครงงานวทิยาศาสตร์…………………………………………….. 44 

จุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์………………………………………………………. 45 

ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์…………………………………………………….......... 46 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โครงงานวทิยาศาสตร์……………………………………….......... 48 

การประเมินผลโครงงาน……………………………………………………………….......... 51 

ประโยชน์ของโครงงาน……………………………………………………………………... 55 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์……………………………………………………....... 56 

                   ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์………………………...... 56 

วทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค…์……………………………………………………... 61 

ขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนในจงัหวดัราชบุรี…………………………………………………….. 63 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง…………………………………………………………………………... 65 

                    งานวจิยัในประเทศ……………………………………………………………... 65 

                    งานวจิยัในต่างประเทศ…………………………………………………………. 69 

3  วธีิดาํเนินการวจิยั………………………………………………………………………….         71 

          การดาํเนินการวิจยั…………………………………………………………………….. 71 

          ระเบียบวธีิวจิยั………………………………………………………………………… 72 

          ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………………………………… 72 

          ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั………………………………………………………………... 72 

          แบบแผนการวจิยั……………………………………………………………………... 73 

          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั……………………………………………………………… 73 

          การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั…………………………………………………… 73 

                   

            

 



ญ 
 

บทท่ี                                                                                                                                         หนา้                                                                                                                                                  

          การดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล……………………………………… 90         

          การวเิคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล………………………… 91 

4  การวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………………………………………………... 92 

          การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบติัของสาร……… 93 

          ความสามารถในการทาํโครงงานเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค…์……………………… 93 

          ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์………………………………………………… 95 

          ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน…………………… 97 

5  สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ………………………………………….. 103 

           สรุปผลการวจิยั……………………………………………………………………..      104 

           อภิปรายผล………………………………………………………………………… 104 

           ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………….. 108 

รายการอา้งอิง……………………………………………………………………………… 110 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………….. 117 

          ภาคผนวก ก รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและหนงัสือขอเชิญเป็นผูต้รวจ 

                                เคร่ืองมือวจิยั………………………………………………………… 

 

118 

          ภาคผนวก ข แผนการจดัการเรียนรู้………………………………………………… 120 

          ภาคผนวก ค แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน , แบบประเมินความสามารถในการ  

                               ทาํโครงงานวทิยาศาสตร์, แบบประเมินทกัษะกระบวนการทาง 

                               วทิยาศาสตร์, แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 

                              โครงงาน………………………………………………………………. 

 

 

 

143 

          ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั…………………... 159 

ประวติัผูว้ิจยั………………………………………………………………………………..  170 

 

 

 

 



ฎ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                                                                                                                       หนา้                                                                                                                                                     

      1           โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุริยวงศ…์………………………… 26 

      2           หน่วยการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์…………………………………………… 30 

      3           เน้ือหาและเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน……………………… 75 

      4           วเิคราะห์ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้……………………………………………   78  

      5           เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน……………………….. 80 

      6           เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน…… 82 

      7           เกณฑก์ารประเมินความหมายการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 84 

      8           เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์… 87 

      9           เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี  

                             มีต่อวธีิสอนแบบโครงงาน.................................................................... 

 

89 

     10          เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบติัของสาร…… 93 

     11          วเิคราะห์ความสามารถในการทาํโครงงาน…………………………………... 94 

     12          วเิคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์……………………………….. 96 

     13          วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน…… 98 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี                                                                                                                                    หนา้                          

        1          กรอบแนวคิดในการวจิยั…………………………………………………… 8 

        2          ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 76 

        3          ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้……………………………… 79 

        4          ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบ  

                              โครงงาน……………………………………………………………….. 

  83  

        5          ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์…………. 87 

        6          ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 

                              โครงงาน.................................................................................................. 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการศึกษา

เป็นเคร่ืองบ่งบอกไดว้า่ประเทศเหล่านั้นมีการพฒันาแลว้ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการพฒันา

ประเทศเพื่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ซ่ึงเม่ือคนท่ีมีการศึกษาแลว้

ก็จะคิดเป็น พึ่ งพาตนเองได้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างเหมาะสม        

ซ่ึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัอยา่งมากต่อการพฒันาคนให้มีคุณภาพทั้งทางดา้น

ความคิด ความมีเหตุผล คิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ สามารถวางแผน ตดัสินใจและ

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นประชากรทุกคนของประเทศจึงจาํเป็นต้องมีความรู้    

ความเขา้ใจพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสังคมท่ีมีคุณภาพทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2559) ในแนวนโยบายท่ี 4 ได้กล่าวถึง

เป้าหมายในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ และการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไวว้า่ 

การจดักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจและใช้

ศกัยภาพของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั และการประกอบอาชีพ

ไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 การจดัการศึกษามีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปครู 

บุคลากรทางการศึกษาและการปฏิรูปการบริหารการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2545 ระบุไวช้ดัเจนวา่จะมุ่งเนน้การจดั

การศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ควบคู่

คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ความสุขและการท่ีพฒันาคนให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาคนในสังคม

ใหมี้คุณภาพ ซ่ึงพบวา่ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาจะมีปัญหา อุปสรรคทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ 

1 



 
 
 

2 
 

การเมือง มีผลสืบเน่ืองมาจากการศึกษาของคนในชาติ ถา้ประชาชนไดรั้บการศึกษาดีก็มีผลต่อการ

พฒันาประเทศ เพราะการศึกษาช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณค่าและเป็นกลไกในการพฒันา

สังคม พฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง ในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้เน้ือหาสาระหรือ

เรียนรู้เร่ืองราวท่ีไกลตวันกัเรียน เป็นการแยกนกัเรียนออกจากชีวิตจริง เม่ือนกัเรียนประสบปัญหา

ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัจึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมการเรียนรู้

ท่ียึดนักเรียนเป็นสําคัญ ให้ปฏิบัติฝึกฝนส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะกระบวนการ เผชิญกับ

สถานการณ์จริง โดยหน้าท่ีของครูผูส้อนเป็นผูค้อยแนะนํามากกว่าเป็นผูบ้อก สนับสนุนความ

ตอ้งการของ นกัเรียนและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้น จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในส่ิงท่ี

ตนเองปฏิบติั 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551ได้กาํหนดให้สาระการ

เรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีสําคญัสาระหน่ึง เน่ืองจากวิทยาศาสตร์มีบทบาท

สําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับทุกคนทั้ งใน

ชีวิตประจําว ันและการงานอาชีพต่างๆ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้ งท่ี เป็นเหตุเป็นผล              

คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ ดงันั้นทุกคนจึงมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

พฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551: 94) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (2552: 7) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทางความคิดท่ียิ่งใหญ่ของ

มนุษยชาติ ในอนัท่ีจะสืบเสาะเพื่อรู้ให้จริงไดถึ้งส่ิงท่ีไม่รู้ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้ง

มวล ช่วยใหค้นเรารู้จกัความสัมพนัธ์ของส่ิงใกลต้วั ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

จากผลการจดัอนัดบัความสามารถการแข่งขนัของไทย โดยสถาบนัระหว่างประเทศ 

ทั้งสถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) และ

เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอร่ัม (World Economic Forum: WEF) มีขอ้สรุปตรงกนัว่า  ประเทศไทยยงัมี

ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีอ้ย  โดยตวัช้ีวดัหลกัดา้นการลงทุนในการวิจยัและ

พฒันา  การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาํนวนบุคลากรทางการวจิยั

และพฒันา  จาํนวนสิทธิบตัร และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  ยงัเป็นขอ้จาํกดัต่อการนาํเอา

องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ

โดยรวม (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2553: 111) ซ่ึงสถาบนั

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ล็งเห็นความสําคญัในการ     

ศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์ จึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนใหม่  
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โดยยดึปรัชญาในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์วา่ “การเรียนรู้วทิยาศาสตร์จะตอ้งครอบคลุมทั้งดา้นเน้ือหา 

และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์” ดงัจะเห็นไดจ้ากจุดประสงค์ของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงัน้ี 1) เพื่อให้เขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์         

2) เพื่อให้เขา้ใจขอบเขต ธรรมชาติและขอ้จาํกดัของวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อให้มีทกัษะท่ีสําคญั           

ในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) เพื่อพฒันากระบวนการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ทกัษะการส่ือสารและความสามารถในการตดัสินใจ 5) เพื่อให้

ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีมวลมนุษย ์และสภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมี

อิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน 6) เพื่อนําความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การเรียน

วิทยาศาสตร์สามารถพฒันาในทุกๆ ดา้น และครอบคลุมถึงเร่ืองของความตระหนกัและผลกระทบ

ของวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าการศึกษาจะให้ความสําคญักบัวิทยาศาสตร์ และพยายามศึกษา

เพื่อหาวธีิปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แต่ยงัพบวา่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร จากการ

ประเมินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ในระดบัประเทศพบว่า คะแนนวิทยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 

42.13 ซ่ึงถา้แบ่งเป็นช่วงคะแนน 10 ช่วง พบวา่ ช่วงคะแนนท่ีนกัเรียนไดเ้ป็นส่วนใหญ่คืออยูใ่นช่วง  

30.01-40.00  อยูใ่นเกณฑ์ท่ีตอ้งปรับปรุง (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องคก์ารมหาชน, 

2557) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับโรงเรียน          

สุริยวงศ์  พบว่า ผลคะแนนสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.77 และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.24  

ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.47 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีโรงเรียนสุริยวงศก์าํหนดไวท่ี้ผลคะแนนเฉล่ีย

ประเมินการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2556 อยา่งนอ้ยร้อยละ 5  

(รายงานการประชุมโรงเรียนสุริยวงศ์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน คร้ังท่ี 1/2557) และมีผลคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าผลคะแนนเฉล่ียร้อยละ ปีการศึกษา 2557    

ระดบัสังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เท่ากบั 46.08 (รายงานผลการ

ทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) [Online]http://www.niets.or.th/examweb/frlongin.aspx)  

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) ในมาตรฐานท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์  

http://www.niets.or.th/examweb/frlongin.aspx)%20และ
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ซ่ึงพบว่าอยู่ในระดบัปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นความสามารถในการคิด จึงมีความสําคญัยิ่ง

สําหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั คือส่งเสริมและพฒันาให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทกัษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และ

สร้างความรู้ไดใ้นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างสรรค ์ (Gough 1991, อา้งถึง

ในวชัรา เล่าเรียนดี,  2552: 1) นกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดเ้ห็นสอดคลอ้งกนัวา่

ควรมีการส่งเสริมพฒันาความสามารถในการคิดอย่างจริงจงั นอกจากนั้นยงัมีการยืนยนัว่าการ

ส่งเสริมพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน         

จะทาํใหมี้ความสามารถในการคิดสูงข้ึน ท่ีสาํคญัครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะ

การคิดรวมทั้งตวัเองตอ้งมีความสามารถในการคิดและมีทกัษะในการคิดก่อนจึงจะสามารถสอนให้

นกัเรียนมีความสามารถในการคิดได ้โดยเฉพาะทกัษะการคิดสร้างสรรค ์

ดงันั้นการปรับเปล่ียนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วย

พฒันากระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ให้สามารถคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในเร่ืองการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ ท่ีสามารถจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หรือเป็นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ ให้นกัเรียนเกิดความรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง โดยใชท้กัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ เกิดองค์ความรู้จากการ

เรียนรู้ ไดพ้ฒันากระบวนการคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 หมวด 4 

มาตรา 24 (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2544: 14)  ซ่ึงกล่าววา่การจดักระบวนการ

เรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้ง

กบัความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ

กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์จริง ดังนั้น การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์        

ในโรงเรียน จึงเป็นการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์             

เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดงัท่ี บูรชัย  ศิริมหาสาคร 

(2548: 11) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและความสาํคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ไวว้า่ โครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด รู้จกัทาํ รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เร่ิมตั้งแต่

การระดมความคิดในการหาหวัขอ้โครงงานการตั้งช่ือ โครงงานให้น่าสนใจ นกัเรียนแต่ละคนตอ้ง

ใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูอ่ย่างเต็มท่ีในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล การเลือกสรรขอ้มูล รวมไป

ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะคน้ควา้ เพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้ของตนเอง ทั้งบุคคล สถานท่ี และเอกสารต่างๆ 

นกัเรียนไดมี้โอกาสเผชิญกบัสถานการณ์จริง มีประสบการณ์ตรงจากการทาํงานร่วมกนั ไดรั้บการ

ตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของตนเองในเร่ืองท่ีเขาสนใจเป็นพิเศษ ทาํให้เกิดความสุข    
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ในการเรียนรู้ และมีทกัษะในการทาํงานท่ีเป็นกระบวนการ อนัจะนาํไปสู่การมีเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป สอดคล้องกบังานวิจยั ณัฐพงศ์ ฉลาดแยม้ (2547: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา

งานวจิยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน

ในช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนในอาํเภอศรีบุญเรือง สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1 

พบวา่ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีทาํให้นกัเรียนมีความคิดท่ีเป็นอิสระ กลา้แสดง

ความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมี

แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ ดังนั้น ครูผูส้อนจึงต้องพฒันาการจดักิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน

สามารถริเร่ิมทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ไดเ้อง 

จากสภาพปัญหาและความสาํคญั จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้งพฒันาการ

เรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ความสนใจ

ของนกัเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษา ความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน และทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง เนน้การปฏิบติั มีความสามารถใน

การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบด้วยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจไดอ้ย่างมีระบบเป็นขั้นตอนและต่อเน่ืองอย่างเต็ม

ศกัยภาพดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นาํวิธีการสอนแบบโครงงานท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพฒันาผลงาน     

ใหมี้ความสร้างสรรคแ์ละต่อยอดสู่เศรษฐกิจหรือประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆต่อไป 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีสะท้อนถึง

กระบวนการรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน และสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัดงัเห็นไดจ้ากแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ท่ีได้

ให้ความสําคญักับการพฒันา “คน” ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง

วฒันธรรม จึงทาํให้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดดเด่นข้ึนมาท่ามกลางระบบการผลิตอุตสาหกรรม

แบบดั้ งเดิมและภาคการเกษตร (วราภรณ์ สามโกเศศ, 2553)  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพฒันา            

โดยจดัสรรให้แก่การส่งเสริมและพฒันามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมพบว่า สังคมต้องประกอบด้วยกําลังแรงงาน (Creative 

Workforee) ชุมชนสร้างสรรค ์(Creative Community) และกลุ่มผูผ้ลิต (Creative Cluster) ซ่ึงทั้งสาม

ส่วนตอ้งมีความหลากหลายมากเพียงพอและเก้ือหนุนสอดรับกนัเพื่อรองรับการคิดคน้หรือการ

ประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้างสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ขณะท่ีลกัษณะของชุมชนก็จะตอ้งเป็นสังคมเปิดท่ีให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง               

ซ่ึงหลักเกณฑ์สําคัญคือ เป็นแนวคิดขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้             

ใชก้ารศึกษาการสร้างสรรคใ์ชท้รัพยสิ์นทางปัญญา  (Intellectual Property ) ให้เช่ือมโยงกบัพื้นฐาน

ทางวฒันธรรม รู้จกัใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ และอาศยัวฒันธรรมเป็นจุดขาย โดยพฒันาจากการ

ขบัเคล่ือนด้วยปัจจยัการผลิตคือ การใช้การผลิตด้วยต้นทุนตํ่าเป็นปัจจยัสําคญั เพื่อเข้าสู่ระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเป็นลาํดบัคือเศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยประสิทธิภาพ (Efficiency 

-Driven Economy) และเศรษฐกิจขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม (Innovation-Driven Economy)               

(Business Connection Knowledge, 2553) ประเทศไทยสามารถปรับเปล่ียนการเจริญเติบโตจากยุคท่ี

เป็นการขบัเคล่ือนดว้ยปัจจยัการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และ

ความคิดสร้างสรรคไ์ด ้การพฒันาเศรษฐกิจจึงจะมีโอกาสขยายตวัอยา่งย ัง่ยืนตลอดไป และพฒันา

บนพื้นฐานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ( Thainess ) ( ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 2552: 28 ) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปแนวคิดไดว้า่  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแนวคิดการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกบั

วฒันธรรม ความรู้ทางสังคม เทคโนโลยี และนวตักรรมสมยัใหม่ ซ่ึงนาํแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อ

พฒันาองคก์รในระดบัชุมชน  

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  
ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์     

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้อาศยัหลกัการยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 

เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ และเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลจากจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตดัสินใจวา่จะทาํอะไรให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความชาํนาญในเร่ืองท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 30) 

นาํเสนอขั้นตอนการทาํโครงงาน ดงัน้ี  1. คิดและเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดปัญหา 

แนวคิดและวธีิการท่ีจะแกปั้ญหาตามความสนใจอยากรู้ของตนเองทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสม

ในเร่ืองเวลา ความรู้ความสามารถและแหล่งการเรียนรู้/แหล่งข้อมูลท่ีมี  2. วางแผนในการ            

ทาํโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนในการทาํโครงงานในทุกขั้นตอน ประกอบดว้ย  1)  กาํหนด

ปัญหาและขอบเขตการศึกษา 2) การกาํหนดวตัถุประสงค์ แนวคิด วิธีการท่ีนํามาใช้แก้ปัญหา 

สมมติฐานและนิยามเชิงปฏิบติัการ 3) การวางแผนรวบรวมขอ้มูลและการคน้ควา้เพิ่ม 4) กาํหนด
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วิธีการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ แนวทางการศึกษาคน้ควา้ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้การออกแบบการทดลอง         

การควบคุมตัวแปร การสํารวจและรวบรวมข้อมูล การประดิษฐ์คิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล           

การกาํหนดระยะเวลาในการทาํงานแต่ละขั้นตอน  3. ลงมือทาํโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตาม

แผนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2 และถ้ามีปัญหาให้ขอคําแนะนํา ปรึกษาครูหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา               

4. การเขียนรายงาน ผูเ้รียนจะตอ้งนาํเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้เป็นเอกสาร อธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ

และทราบถึงปัญหา วิธีการ และผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา พร้อมอภิปรายผลและให้ขอ้เสนอแนะ

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นควา้ต่อไป ส่วนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2546: 153-154) ไดเ้สนอขั้นตอนการทาํโครงงานไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การกาํหนด

หวัขอ้ปัญหา การเลือกหวัขอ้ปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา  2) การวางแผนการทาํโครงงาน 3) การลงมือทาํ

โครงงาน  4) การเขียนรายงาน และ 5) การแสดงผลงาน และจากการศึกษางานวิจยัของจิราวรรณ 

สังวรปทานสกุล  (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฒันาความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษา

คน้ควา้ท่ีเรียนรู้โดยวิธีโครงงานและการเรียนรู้โดยใช้คู่มือครู ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4          

มีขั้นตอนดงัน้ี 1) การคดัเลือกหวัขอ้เร่ือง หรือปัญหาท่ีจะศึกษา 2) การวางแผนในการทาํโครงงาน 

3)  การลงมือทาํโครงงาน 4)  การเขียนรายงานแสดงผลงาน ผลการวจิยัสรุปวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดย

วิธีโครงงานและโดยใช้คู่มือครู มีความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาเพิ่มเติม ผลการ

ทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียนโดยนกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีโครงงานมีพฒันาการความสามารถในการ

เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชคู้่มือครู  

นอกจากศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้น ผูส้อน

จาํเป็นจะตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานให้เกิดกบั

ผูเ้รียน 13 ทกัษะ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนั รู้จกัคิดอย่างเป็นระบบ     

เพราะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบร่วมในการค้นควา้ทดลองและใช้

แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางวทิยาศาสตร์ และในวิชาอ่ืนๆได ้สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้รียน

ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 6 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะการจดักระทาํและส่ือ

ความหมายขอ้มูล 2) ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล 3) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 4) ทกัษะการ

กาํหนดและควบคุมตวัแปร 5) ทกัษะการทดลอง  6) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  

ซ่ึงนกัเรียนจะสามารถนาํไปใช้ในในการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานให้เกิดผลดีไดใ้ช้

ทกัษะทั้ง 6 ทกัษะน้ีเพื่อคิดหาคาํตอบล่วงหน้าและเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลก่อนการทาํ

โครงงานโดยจากการสังเกต ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมากาํหนดตวัแปรต่างๆเพื่อทดลองเป็น

กระบวนการเพื่อหาคาํตอบหรือสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากนั้นนาํผลมาจดัแยกประเภทหรือเรียบเรียง
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เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายของขอ้มูลดีข้ึนโดยอาจจะเขียนบรรยาย แผนภาพ ตาราง และแปร

ความหมายของขอ้มูลพร้อมกบัสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีทาํไดท้ั้งหมด 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานออกเป็น 5  ขั้นตอน คือ 1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้ 2. ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน 

3. ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน 4. การเขียนรายงาน สรุปผล 5. การนาํเสนอผลงาน ซ่ึงมีรายละเอียดตาม

กรอบแนวคิดในการวจิยั   ดงัแผนภูมิท่ี 1  

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเร่ืองสารและสมบัติของสาร รายวิชา

วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. เพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ

โครงงาน      

 

 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้                                              

2. ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน                       

3. ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน                                                  

4. การเขียนรายงาน สรุปผล                                                                     

5. การนาํเสนอผลงาน 

1. ผลการเรียนรู้เร่ือง สารและสมบติัของสาร 

2. ความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์          

3. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์                                                                   

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีวธีิสอนแบบ  

   โครงงาน  
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คําถามการวจัิย 

1. ผลการเรียนรู้เร่ือง สารและสมบติัของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัใด      

3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ใน  

ระดบัใด                                                                                                                      

4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงาน

วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัใด 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ผลการเรียนรู้เร่ือง สารและสมบติัของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  อยูใ่นระดบัสูง  

3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อยู่ใน  

ระดบัสูง 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงานอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ตัวแปรทีศึ่กษา  

1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน                                                                           

1.2 ตวัแปรตาม คือ  

            1.2.1 ผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร 

            1.2.2 ความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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                                       1.2.3 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

              1.2.4 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวธีิสอนแบบโครงงาน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนสุริยวงศ์ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 2 ห้อง รวมจาํนวนนกัเรียน  

80 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 

2558 โรงเรียนสุริยวงศ ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 1 ห้อง จาํนวนนกัเรียน 

40 คน จากการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวธีิจบัสลากหอ้งเรียน 

 

3. เน้ือหา  

เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลองเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้ น

ประถมศึกษา ปีท่ี 6 คือสาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการ

เปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเน้ือหาสาระท่ีอยูใ่นขอ้มูล

ทอ้งถ่ิน 

 

4. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการทดลอง ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน  พ.ศ. 2558 ใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง             

รวมทั้งหมด 15 ชัว่โมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  วทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างสรรคท่ี์มี

วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้เกิดศกัยภาพและเพิ่มมูลค่า   

เชิงเศรษฐกิจ 
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2.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง การจดักิจกรรม โดยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

เลือกในส่ิงท่ีสนใจและเรียนรู้โดยมีกระบวนการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํ

และให้คาํปรึกษา โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5  ขั้นตอนคือ  1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวขอ้           

2. ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน  3. การขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน  4. การเขียนรายงาน สรุปผล      

5. การนาํเสนอผลงาน 

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวกับ

วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนทาํการศึกษาคน้ควา้เพื่อตอบขอ้สงสัยภายใตว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์     

อยา่งเป็นระบบ 

4.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง การจดักิจกรรม โดยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

เลือกในส่ิงท่ีสนใจและเรียนรู้โดยมีกระบวนการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํ

และให้คาํปรึกษา โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5  ขั้นตอนคือ  1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวขอ้          

2. ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน  3. การขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน  4. การเขียนรายงาน สรุปผล     

5. การนาํเสนอผลงาน 

5.  ผลการเรียนรู้เ ร่ือง สารและสมบัติของสาร  หมายถึง คะแนนด้านความรู้               

ของนกัเรียนเร่ือง สารและสมบติัของสาร  ซ่ึงวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

6.  ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง คะแนนพฤติกรรม            

ท่ีนกัเรียนแสดงออกในการปฏิบติักิจกรรม โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน

วทิยาศาสตร์สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑชุ์มชน 

7.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมและความสามารถท่ีเกิด

จากการปฏิบติั ฝึกฝน และมีความคิดอยา่งเป็นระบบโดยผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้

นกัเรียนคน้ควา้แกปั้ญหา รู้จกัคิดและทาํเป็น กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีทาํให้

นกัวิทยาศาสตร์สามารถคน้หาความรู้จากธรรมชาติไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพในการวิจยั

คร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 6 ทกัษะ ดงัน้ี 7.1 ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมาย 7.2 ทกัษะการลงความ

คิดเห็นจากขอ้มูล 7.3 ทกัษะการตั้งสมมติฐาน7.4 ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 7.5 ทกัษะ

การทดลอง 7.6 ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป  
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8.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงวดัโดยใช้แบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1) ดา้นเน้ือหา

สาระ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  3) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  4) ดา้นวดัและประเมินผล           

5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 9.  นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุริยวงศ ์

ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. นกัเรียนมีความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2. นักเรียนพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เกิดศกัยภาพและเพิ่มมูลค่าเชิง

เศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

3. นักเรียนเกิดการพฒันาทกัษะกระบวนการกลุ่มท่ีช่วยสนบัสนุนศกัยภาพในการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถาน 

ศึกษาของโรงเรียนสุริยวงศ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

2. ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

3. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. โครงงานวทิยาศาสตร์ 

5. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

6. วทิยาศาสตร์กบัการสร้างสรรคเ์ชิงเศรษฐกิจ 

7. ขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนในจงัหวดัราชบุรี 

8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551      

ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกนัน้ีไดป้รับ

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี  มุ่งเน้นกระจายอาํนาจทาง

การศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ินจากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้

หลกัสูตรในช่วงระยะ 6  ปีท่ีผา่นมาพบวา่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดดี     
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หลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอาํนาจทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษาทาํให ้    

ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม

อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความ    

ไม่ชัดเจนของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร กระบวนการนาํหลกัสูตร     

สู่การปฏิบติัและผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบั

สถานศึกษาในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาํหนดสาระและผลการ

เรียนรู้ไวม้ากทาํให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐานส่งผลต่อ

ปัญหาการจดัทาํหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของ

ผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์อนัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดช้ี้ให้เห็นถึง

ความจาํเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมี

ความรอบรู้อย่างเท่าทนั โดยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม 

สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมัน่คง แนวการพฒันาคน

ดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 

ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน    

ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติ

เขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและ

ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัขอ้มูลจาก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาในสังคมไทย       

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เพื่อนําไปสู่การพฒันาหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา โดยได้มีการกาํหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน คุณลักษณะ       

อนัพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร          

การเรียนการสอนในแต่ละระดบั นอกจากนั้นไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าของแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
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เรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ อีกทั้งไดป้รับกระบวนการและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบ 

การศึกษาแต่ละระดบัและเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวช่้วย

ทาํใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษา

ร่วมกันพฒันาหลกัสูตรได้อย่างมัน่ใจ ทาํให้การจดัทาํหลกัสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพ     

และมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบ

ทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานและการจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัทาํงาน

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในการวางแผนดาํเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบตลอดจน

ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน     

ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกใน

ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุก

คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้เวลาและการ

จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษานอกระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

จุดมุ่งหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา          

มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย  เพื่อให้เกิดกบั

ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร   การคิด  การแก้ปัญหา  

การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข 

 

สรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 

มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด

สมรรถนะสาํคญั 5 ประการดงัน้ี 

1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรม

ในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการ

เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั

เหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการวเิคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิด

อย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้

หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค

ต่างๆท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ

เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์

ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัการเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองการทาํงานและการ

อยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลการจดัการปัญหาและความ

ขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม

และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี

ดา้นต่างๆและมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้

การส่ือสารการทาํงานการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคถู์กตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคเ์พื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ  

พลโลก ดงัน้ี 
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1.  รักชาติศาสน์กษตัริย ์

2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.  มีวนิยั 

4.  ใฝ่เรียนรู้ 

5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ซ่ึงกําหนดให้ผู ้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องเรียนรู้            

โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. ภาษาไทย : ความรู้ทกัษะและวฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารความช่ืนชมการ

เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

2. คณิตศาสตร์ : การนาํความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการ

แกปั้ญหาการดาํเนินชีวติและศึกษาต่อการมีเหตุมีผลมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  พฒันาการคิดอยา่ง

เป็นระบบและสร้างสรรค ์

3. วิทยาศาสตร์ : การนาํความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา

ค้นควา้หาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรคแ์ละจิตวทิยาศาสตร์ 

4. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม : การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง

สันติสุขการเป็นพลเมืองดีศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามยั

ของตนเองและผูอ่ื้นการป้องกนัและปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทกัษะใน

การดาํเนินชีวติ 

6. ศิลปะ : ความรู้และทกัษะในการคิดริเร่ิมจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ

สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ทกัษะและเจตคติในการทาํงานการจดัการ   

การดาํรงชีวติ การประกอบอาชีพและการใชเ้ทคโนโลย ี

8. ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทกัษะเจตคติและวฒันธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศ    

ในการส่ือสารการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

สาระที ่1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน ว  1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ

หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปในการดาํรงชีวติของตนเองและและดูแลส่ิงมีชีวติ 

ตัวช้ีวดั    

1. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

2. อธิบายการทาํงานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ 

หมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์

3. วเิคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาํเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหาร 

ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั 

มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรมวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี

ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่2 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

 มาตรฐาน  ว  2.1  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม   

กบัส่ิงมีชีวิตความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั     

1. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ิน 

เป็นประโยชน์ต่อ การดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยต่์อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3. อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวติ จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ทั้งโดยธรรมชาติ 

และโดยมนุษย ์   

4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  

มาตรฐาน ว 2.2  เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ในระดับ  ท้องถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ             

และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดั         

1. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยต่์อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

3. อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและ    

โดยมนุษย ์

4. อภิปรายแนวทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

สาระที ่3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบติัของสารความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียว ระหวา่งอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั          

1. ทดลองและอธิบาย สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 

2. จาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีกาํหนดเอง  

3. ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนัโดยการร่อน               

การตกตะกอน  การกรอง   การระเหิด การระเหยแหง้  

4. สาํรวจและจาํแนกประเภทของสารต่างๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั โดยใชส้มบติั 

และการใชป้ระโยชน์ของสารเป็นเกณฑ ์

5. อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

มาตรฐาน  ว  3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสารการ

เกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั            

1. ทดลองและอธิบายสมบติัของสารเม่ือสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ 

2. วเิคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีทาํใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติั 
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เปล่ียนแปลงไป 

3. อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้กิดผล ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที ่ 5 พลงังาน 

มาตรฐาน ว  5.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลังงานปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม         

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

ตัวช้ีวดั     

1. ทดลองและอธิบายการต่อวงจร ไฟฟ้าอยา่งง่าย  

2. ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

3. ทดลองและอธิบายการต่อ เซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และนาํความรู้ไปใช ้

ประโยชน์           

4. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน  และนาํความรู้ 

ไปใชป้ระโยชน์  

5. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นและนาํ 

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์            

สาระที ่ 6   กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน

ของโลกมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั      

1. อธิบาย จาํแนกประเภทของหินโดยใช้ลกัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑ ์

และนาํความรู้ ไปใชป้ระโยชน์ 

2. สาํรวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน 

3. สืบคน้และอธิบายธรณีพิบติัภยัท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

สาระที ่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว  7.1  เข้าใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ                   

การปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้

และจิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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ตัวช้ีวดั       

1. สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา  

จนัทรุปราคา และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน  ว  7.2  เขา้ใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใช้ในการสํารวจ

อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้

และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวช้ีวดั       

1. สืบคน้อภิปราย ความกา้วหนา้และประโยชน์ขอเทคโนโลยอีวกาศ            

สาระที ่ 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ว  8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ

เสาะหาความรู้ การแกปั้ญหารู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน

สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้ นๆ เข้าใจว่า 

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยสีังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวช้ีวดั   

1. ตั้งคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา ตามท่ีกาํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 

2. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ คาดการณ์ส่ิงท่ี    

จะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ 

3. เลือกอุปกรณ์และวิธีการสํารวจตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้ไดผ้ลท่ีครอบคลุม 

และเช่ือถือได ้

4. บนัทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ี

คาดการณ์ไว ้นาํเสนอผลและขอ้สรุป 

5. สร้างคาํถามใหม่เพื่อการสาํรวจ ตรวจสอบต่อไป 

6. แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

7. บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและ              

มีประโยชน์ พยานอา้งอิง 

8. นาํเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการ

และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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คุณภาพผู้เรียน  จบช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

1. เขา้ใจโครงสร้าง และการทาํงานของระบบต่างๆของส่ิงมีชีวิต และความ สัมพนัธ์ 

ของส่ิงมีชีวติท่ีในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

2. เขา้ใจสมบติัการจาํแนกกลุ่มของวสัดุ สถานะของสาร สถานะของสาร สมบติัของ 

สารและการทาํใหส้ารเกิดการเปล่ียนแปลง สารในชีวติประจาํวนั การแยกสารอยา่งง่าย 

3. เขา้ใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทาํกบัวตัถุความดนั หลกัการเบ้ืองตน้ของแรง 

ลอยตวั สมบติัปละปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

4. เขา้ใจลกัษณะ องคป์ระกอบ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ของ 

ดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ท่ีมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

5. ตั้งคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ คาดคะเนคาํตอบหลายแนวทางวางแผนและสํารวจ  

ตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์วเิคราะห์ขอ้มูลและส่ือสารความรู้จากผลการสาํรวจตรวจสอบ 

6. ใช้ความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดาํรงชีวิตและการศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมทาํโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกาํหนดให้ หรือตามความสนใจแสดงถึงความสนใจ 

มุ่งมัน่ รับผดิชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 

7. ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชมยกยอ่ง 

และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 

8. แสดงความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชก้ารดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 

9. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุริยวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรสถานศึกษา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี

ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้    

และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอด

ชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองเต็ม

ตามศกัยภาพอีกทั้งโรงเรียนไดป้ลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสตศ์าสนา         

มีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทย รักษส่ิ์งแวดลอ้ม บุคลากรมีการพฒันาวิชาชีพมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัชุมชน 

พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสตศ์าสนา พฒันา

นกัเรียนใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ดาํรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัเรียนและทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ประกอบการจดัการศึกษาให้ทัว่ถึงอย่าง   

มีประสิทธิภาพสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อนาํมาใช้ในด้านการบริหารจดัการและ  

การเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับคริสตจักร

ทอ้งถ่ินชุมชนสมาคมศิษยเ์ก่าชมรมผูป้กครองนกัเรียนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. พฒันาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภยัของผูเ้รียนโดยจดัอาคารสถานท่ีให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ 

จดัระบบสาธารณูปโภคให ้ถูกสุขลกัษณะ เพื่อผูเ้รียนและบุคลากรอยูอ่ยา่งมีความสุข 

6. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรดา้นวิชาชีพและสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 

นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามครรลองคริสตศ์าสนา มีความรู้และทกัษะตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีศกัยภาพ

ในการปฏิบติังาน โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน และกา้วหนา้ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วสัิยทัศน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

จดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทุกคน       

มีความรู้  ทกัษะและกระบวนการทาํงาน รู้จกัการแกปั้ญหา การจดัการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ      

มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลังของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  

คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีนิสัยรักการทาํงาน 

เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รู้จกัใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งประหยดัและคุม้ค่า สามารถ

ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และนาํเสนอผลงานอย่าง   

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนําความรู้ไปบูรณาการกับการดําเนินงานในชีวิตประจาํวนัได ้          

มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ อาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเอง ตามศกัยภาพของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุริยวงศ์ พุทธศักราช  2555 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช  2555   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4-6 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุริยวงศ ์

สาระการเรียนรู้/กจิกรรม 
รหัสวชิา 

เวลาเรียน /

สัปดาห์ 

ช่ัวโมง /  

ปี 

ป.4 ป.5 ป.6   

สาระพื้นฐาน      

ภาษาไทย ท 14101 ท 15101 ท 16101 4 160 

คณิตศาสตร์ ค 14101 ค 15101 ค 16101 4 160 

วทิยาศาสตร์ ว 14101 ว 15101 ว 16101 3 120 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สงัคมศึกษา ส 14101 ส 15101 ส 16101 2 80 

ประวติัศาสตร์ ส 14102 ส 15102 ส 16102 1 40 

สุขศึกษาพลศึกษา พ 14101 พ 15101 พ 16101 2 80 

ศิลปะ ศ 14101 ศ 15101 ศ 16101 2 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ง 14101 ง 15101 ง 16101 3 120 

ภาษาองักฤษ อ 14101 อ 15101 อ 16101 4 160 

รวมสาระพื้นฐาน  25 1000 

สาระเพิม่เตมิ      

วทิยาศาสตร์เพ่ิมเติม 5 6  - ว 15201 ว 16201 1 40 

ภาษาองักฤษ  ( Conversation ) 4 5 6  อ 14201 อ 15201 อ 16201 2 80 

รวมสาระเพิม่เตมิ ป.4 2 80 

รวมสาระเพิม่เตมิ ป.5-6 3 120 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน       

ลูกเสือ – เนตรนารี    1 40 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุริยวงศ ์(ต่อ) 

สาระการเรียนรู้/กจิกรรม 
รหัสวชิา 

เวลาเรียน /

สัปดาห์ 

ช่ัวโมง / 

ปี 

ป.4 ป.5 ป.6   

กิจกรรมแนะแนว    1 40 

จิตอาสา/ นมสัการพระเจา้    1 40 

คริสตจริยศึกษา     1 40 

วา่ยนํ้า 4  - - 1 40 

คอมพิวเตอร์    1 40 

ภาษาจีน    2 80 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ป. 4    8 320 

รวมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ป. 5-6    7 280 

รวมทั้งส้ิน    35 1400 

      

 

โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 -6  และนอกจากน้ันโรงเรียนยังสามารถเพิ่มเติมในสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม 

และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ได้ตามความพร้อมและจุดเน้นตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 

ของโรงเรียน  

รวมสาระพื้นฐาน   1,000   ชัว่โมง 

 รวมสาระเพิ่มเติม ป.4                    80 ชัว่โมง     ป.5-6  120  ชัว่โมง 

 รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ป.4     320 ชัว่โมง     ป.5-6  280 ชัว่โมง  

 รวมทั้งส้ิน                 1,400   ชัว่โมง 
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รายวชิาวทิยาศาสตร์ 

ว 16101   วทิยาศาสตร์  6     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คาํอธิบายรายวชิา       เวลา   120   ชัว่โมง 

ศึกษา วเิคราะห์  สํารวจ  สืบคน้  อภิปราย  ทดลอง  จาํแนกการเจริญเติบโตของมนุษย์

จากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผู ้ใหญ่  การทํางานท่ีสัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ         

และระบบหมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์ สารอาหารและความจาํเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารใน

สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีเรียนรู้ต่างๆ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํรงชีวติของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิตในรูปโซ่ของอาหารและสายใยอาหาร  

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ส่ิ ง มี ชี วิ ต กับ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น                         

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต  ผลของการเพิ่มข้ึนของ

ประชากรมนุษยต่์อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทั้ง

โดยธรรมชาติและโดยมนุษยแ์นวทางในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  สมบติัของของแข็ง  

ของเหลวและก๊าซ  จาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑ์อ่ืนท่ีกาํหนดเอง  วิธีการแยกสาร

บางชนิดท่ีผสมกนั  โดยการร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิดแห้ง  จาํแนกประเภทของ

สารต่างๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั  โดยใช้สมบติัและการใชป้ระโยชน์ของสารและสารเม่ือเกิดการ

ละลายและเปล่ียนสถานะ  การเปล่ียนแปลงท่ีทาํให้เกิดสารใหม่และมีสมบติัเปล่ียนแปลงไป      

การเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อให้เกิดผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  การต่อวงจารไฟฟ้าอยา่งง่าย  

ตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม   

แบบขนาน  การเกิดสนามแม่เหล็ก   รอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน  จาํแนกประเภทของหิน   

โดยใชล้กัษณะของหิน  สมบติัของหินเป็นเกณฑ์ การเปล่ียนแปลงของหิน  ธรณีภยัพิบติัท่ีมีผลต่อ

มนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน การเกิดฤดูข้างข้ึน ข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  

ความกา้วหนา้และประโยชน์เทคโนโลยอีวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ       

การสืบคน้ขอ้มูลบนัทึกจดักลุ่มขอ้มูล  และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  

สามารถนาํเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของการนาํความรู้

ประโยชน์ ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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ตัวช้ีวดั 

ว  1.1  ป.6/1  ,  ป.6/2   ,  ป.6/3       

ว  2.1  ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/3     

ว 2.2   ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/3  ,  ป.6/4  ,  ป.6/5          

ว 3.1   ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/3  ,  ป.6/4  ,  ป.6/5          

ว 3.2   ป.6/1   ,  ป.6/2  ,  ป.6/3    

ว  5.1   ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/3   ,   ป.6/4   ,  ป.6/5                     

ว 6.1   ป.6/1   ,  ป.6/2  ,  ป.6/3  

ว  7.1  ป.6/1   

ว  7.2  ป.6/1                    

ว  8.1  ป.6/1  ,  ป.6/2  ,  ป.6/8  

 

รวม 31 ตัวช้ีวดั 
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หน่วยการเรียนรู้ 

ว 16101    วทิยาศาสตร์           สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 

ภาคเรียนที ่ 1,2                                                                             เวลา   120   ช่ัวโมง 

 

ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระสําคญั 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

(คะแนน) 

1 ร่างกายมนุษย์   ว  1.1  ป.6/1,ป.6/2   

  ว  8.1  ป.6/1  ,   

              ป.6/2  , ป.6/3  ,  

             ป.6/4 , ป.6/5 ,  

             ป.6/6 , ป.6/7 , 

             ป.6/8 

-  มนุษยมี์การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นร่างกาย ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผูใ้หญ่ 

-  ระบบย่อยอาหาร ทาํหน้าท่ีย่อยอาหารให้เป็น

สารอาหารขนาดเล็ก  แลว้จะถูกดูดซึมเขา้สู่ระบบ

หมุนเวียนเลือด  แก๊สออกซิเจนท่ีได้จากระบบ

หายใจ จะทาํให้สารอาหารเกิดการเปล่ียนแปลงจน

กลายเป็นพลงังานท่ีร่างกายนาํไปใชไ้ด ้

-  สารอาหารได้แก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  

ไขมนั  แร่ธาตุ  วิตามิน  และนํ้ า  มีความจาํเป็นต่อ

ร่างกาย  มนุษย์จ ําเป็นต้องได้รับสารอาหารใน

สัด ส่ วน ท่ี เ ห ม า ะส ม กับ เ พ ศแ ล ะ วัย เ พ่ือ ก า ร

เจริญเติบโต และการดาํรงชีวิต 

15 10 
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ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระสําคญั 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

(คะแนน) 

2 ส่ิงมีชีวติกบั

กระบวนการ

ดาํรงชีวติ 

ว  2.1   ป.6/1  , 

 ป.6/, ป.6/3    

  ว  8.1  ป.6/1  ,   

               ป.6/2  , ป.6/3  , 

               ป.6/4 , ป.6/5 ,  

               ป.6/6 , ป.6/7 ,  

               ป.6/8 

 

-  กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยูต่่างมีความสมัพนัธ์

กนัและมีความสมัพนัธ์กบัแหล่งท่ีอยูใ่นลกัษณะ

ของแหล่งอาหาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งสืบพนัธุ์ 

และแหล่งเล้ียงดูลูกอ่อน 

-  ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงมีชีวิต  ในรูป

ของโซ่อาหาร 

และสายใยอาหาร ทาํให้เกิดการถ่ายทอดพลงังาน

จากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค 

-  ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นแต่ละแหล่งท่ีอยูจ่ะมี

โครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตในแหล่งท่ี

อยูน่ั้นและสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สภาพแวดลอ้มเพ่ือหาอาหารและมีชีวิตอยูร่อด 

10 10 

3 ชีวติกบั

ส่ิงแวดล้อม 

  ว 3.2 ป.6/1  ,       

ป.6/2  , ป.6/3  ,    

ป.6/4 , ป.6/5      

ว 8.1 ป.6/1  ,       

ป.6/2  , ป.6/3  ,     

ป.6/4 , ป.6/5 ,     

ป.6/6 , ป.6/7 ,     

ป.6/8 

 

-  ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในแต่ละท้องถ่ิน       

มีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

-  ก า ร เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ม นุ ษ ย์ท ํา ใ ห้

ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากข้ึนเป็นผลทาํให้

ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงและส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนไป 

-  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  และการกระทําของ

มนุษยท์าํให้ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง เป็นผลทาํ

ให้พืชและสตัวป่์าบางชนิดสูญพนัธุ์ 

-  การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษเ์ฝ้าระวงั  

ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการปลูกตน้ไม้

เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-  ร่วมจดัทาํโครงการเฝ้าระวงัรักษาคุณภาพของ

ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 

15 10 
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ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระสําคญั 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

(คะแนน) 

4 สารและ

สมบัต ิ

ของสาร 

  ว  3.1  ป.6/1  ,                                          

      ป.6/3  , ป.6/4 , 

ป.6/5 

ว  3.2 ป.6/1  ,   

ป.6/2  , ป.6/3 

 ว  8.1 ป.6/1  ,  

      ป.6/3  , ป.6/4 

      ป.6/6 , ป.6/7 , 

                ป.6/8 

 

-  สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง  ของเหลว

หรือแก๊ส สารทั้งสามสถานะมีสมบติับางประการ

เหมือนกนั และบางประการแตกต่างกนั 

-  การจาํแนกสารอาจจาํแนกโดยใชล้กัษณะการนาํ

ไฟฟ้า  การนําความร้อน หรือสมบัติ อ่ืนเ ป็น   

เกณฑไ์ด ้

-  ในการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั  ออกจากกนั  

ตอ้งใชวิ้ธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดย

การร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด 

การระเหยแห้ง 

 -  จํา แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส า ร ต่ า ง ๆ  ท่ี ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจาํวนัตามการใช้ประโยชน์  แบ่งได้เป็น

สารปรุงรสอาหารแต่งสีอาหาร สารทําความ

สะอาด  สารกาํจดัแมลงและศตัรูพืช  ซ่ึงสารแต่ละ

ประเภท มีความเป็นกรด – เบส แตกต่างกนั 

-  การใชส้ารต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  ตอ้งเลือกใช้

ให้ ถู กต้องตามวัต ถุประสงค์ของก ารใช้งาน

ปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

15 10 

สรุปทบทวนภาครวม (สอบกลางภาค) 5 10 

5 พลงังานและ

ไฟฟ้า 

  ว 5.1 ป.6/1  ,       

ป.6/2  , ป.6/3  ,  

               ป.6/4 , ป.6/5 , 

                ป.6/6 

               ว 8.1 ป.6/1  ,   

               ป.6/2  , ป.6/3  , 

               ป.6/4 , ป.6/5 , 

               ป.6/6 , ป.6/7 ,  

               ป.6/8 

 

-  วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายประกอบดว้ย แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 

-  วสัดุท่ีกระแสไฟฟ้าผา่นไดเ้ป็นตวันาํไฟฟ้า  ถา้

กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ไดเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า 

-  เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเรียงกัน โดยขั้วบวก

ของเซลลไ์ฟฟ้าเซลลห์น่ึงต่อกบัขั้วลบของอีกเซลล์

หน่ึงเป็นการต่อแบบอนุกรมทาํให้มีกระแสไฟฟ้า

ผา่นอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพ่ิมข้ึน 

-  ก า ร ต่ อ ห ล อ ด ไ ฟ ฟ้ า แ บ บ อ นุ ก ร ม จ ะ มี

กระแสไฟฟ้าปริมาณเดียวกนัผ่านหลอดไฟฟ้าแต่

ละหลอด 

 

25 20 
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ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระสําคญั 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํา้หนัก

(คะแนน) 

    ว 8.1 ป.6/1  ,   

               ป.6/2  , ป.6/3  , 

ป.6/4 , ป.6/5 , 

ป.6/6 , ป.6/7 , 

ป.6/8 

 

 

-  การต่อหลอดไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละ

หลอด สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ เช่น การต่อหลอด

ไฟฟ้าหลายดวงในบา้น 

-  สายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็ก

รอบสายไฟสามารถนําไปใช้ประโยชน์ เช่น การทาํ

แม่เหล็กไฟฟ้า 

  

6 กระบวนการ

เปลีย่นแปลง

ของโลก 

  ว 5.1 ป.5/1  ,   

ป.5/2  , ป.5/3  , 

ป.5/4 , ป.5/5    

ว 8.1 ป.6/1  ,   

ป.6/2  , ป.6/3  , 

ป.6/4 , ป.6/5 , 

ป.6/6 , ป.6/7 , 

ป.6/8                                                                                                              

 

-  หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จาํแนกตาม

ลกัษณะท่ีสงัเกตไดเ้ป็นเกณฑ ์เช่น  สี  เน้ือหิน 

ความแขง็ ความหนาแน่น 

-  นกัธรณีวิทยา  จาํแนกหินตามลกัษณะการเกิดได ้ 3 

ประเภท คือ หินอคันี  หินตะกอน  และหินแปร 

-  ลกัษณะหินและสมบติัของหินท่ีแตกต่างกนันาํมาใช้

ให้เหมาะกบังานทั้งในดา้นก่อสร้าง ดา้นอุตสาหกรรม

และดา้นอ่ืนๆ 

-  การเปล่ียนแปลงของหินในธรรมชาติ โดยการผุพงั

อยู่กับการกร่อนทําให้หินมีขนาดเล็กลง ตนเป็น

ส่วนประกอบของดิน 

-  มนุษยค์วรเรียนรู้และปฏิบติัตนให้ปลอดภยัจากธรณี

พิบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในท้องถ่ิน  ได้แก่  นํ้ าป่าไหล

หลาก  นํ้าท่วม  แผน่ดินถล่ม   

 

15 10 
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ตารางท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ (ต่อ)  

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
สาระสําคญั 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํา้หนัก

(คะแนน) 

7 ดาราศาสตร์

และอวกาศ 

  ว 7.1  ป.6/1  ,  

ป.6/2  ,  ป.6/3  

ว 7.2  ป.6/1  ,  

ป.6/2  ,ป.6/3   

 ว 8.1 ป.6/1  ,   

ป.6/2  , ป.6/3  , 

ป.6/4 , ป.6/5 , 

ป.6/6 , ป.6/7 , 

ป.6/8 

 

 

-  การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยใ์นเวลา 1 ปี  ใน

ลกัษณะท่ีแกนโลกเอียงกบัแนวตั้งฉากของระนาบทาง

โคจร  ทาํให้บริเวณส่วนต่างๆ ของโลก รับพลงังานจาก

ดวงอาทิตยต่์างกนั เป็นผลให้เกิดฤดูต่างๆ 

-  ดวงจนัทร์ไม่มีแสงสว่างในตวัเอง  แสงสว่างท่ีเห็น

เกิดจากแสงอาทิตยต์กกระทบดวงจนัทร์แล้วสะทอ้น

มายงัโลก  การท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก ขณะท่ีโลก

โคจรรอบดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์จึงเปล่ียนตาํแหน่งไป  

ทาํให้มองเห็นแสงสะท้อนจากดวงจนัทร์แตกต่างกัน  

ในแต่ละคืน  ซ่ึงเรียกว่าขา้งข้ึน  ขา้งแรม  และนาํมาใช้

จดัปฏิทินในระบบจนัทรคติ 

-  การท่ีโลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  อยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกัน  ท ําให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย ์ 

เรียกว่าเกิดสุริยปุราคา  และเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีเขา้

ไปอยูใ่นเงาของโลก เรียกวา่  เกิดจนัทรุปราคา 

-  ความกา้วหนา้ของจรวด  ดาวเทียม และยานอวกาศ 

-  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ  ไดน้าํมาใชใ้น

การสาํรวจขอ้มูลของวตัถุทอ้งฟ้า  ทาํให้ไดเ้รียนรู้

เก่ียวกบัระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพ่ิมข้ึน

อีกมากมาย และยงัมีประโยชน์ในการพฒันาเทคโนโลยี

ในดา้นการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ  การส่ือสาร  

การสาํรวจสภาพอากาศ ดา้นการแพทย ์และดา้นอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

15 10 

สรุปทบทวนภาครวม (สอบกลางภาค) 5 10 

รวมตลอดทั้งปี 120 100 

 

ท่ีมา : โรงเรียนสุริยวงศ์ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุริยวงศ์   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 , 2555 

 จากโครงสร้างเวลาเรียนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยันาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4        

เร่ืองสารและสมบติัของสาร มาพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ “Science” มาจากคาํว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ 

(Knowledge) ฉะนั้นวิทยาศาสตร์คือ ความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบั ธรรมชาติท่ีมนุษยส์ะสมมาแต่อดีต 

ปัจจุบนั และอนาคต อย่างไม่รู้จกัจบส้ิน นอกจากน้ียงักล่าวไดว้่า วิทยาศาสตร์คือองค์ความรู้ท่ีมี

ระบบและจดัไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน  

สุนนัท์ บุราณรมย ์และคณะ (2542 : 2-3) ไดใ้ห้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์หมายถึง

ความรู้ท่ีแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริง ซ่ึงความรู้ดังกล่าวได้มาจากการศึกษา

ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือจากการทดลองโดยเร่ิมตน้จากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง

อยา่งมีแบบแผน แลว้จึงสรุปเป็นทฤษฎีหรือกฎข้ึนแลว้นาํทฤษฎีหรือกฎท่ีไดไ้ปใชศึ้กษาหาความรู้

ต่อไปเร่ือยๆ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542 : 1075) ไดใ้ห้ความหมายวา่ วิทยาศาสตร์  

คือความรู้ท่ีไดโ้ดยการสังเกต และคน้ควา้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติแลว้จดัเขา้เป็นระเบียบ , วิชาท่ี

คน้ควา้ไดห้ลกัฐานและเหตุผลแลว้จดัเขา้เป็นระเบียบ 

กล่าวโดยสรุป วทิยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

ซ่ึงสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกตอ้ง และเป็นความจริง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ 

ทางวทิยาศาสตร์ แลว้จดัความรู้นั้นเขา้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ 

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 

ความรู้วิทยาศาสตร์ เกิดจากความพยายามของมนุษยท่ี์จะเช่ือมโยงโลกทางกายภาพ 

ชีวภาพ จิตวทิยาและสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั ความรู้วทิยาศาสตร์น้ีจึงไดรั้บการพฒันาภายใตแ้นวคิดทาง

สังคม ปรัชญา และจิตวิทยาท่ีมนุษย์มีต่อการศึกษา การใช้และการอธิบายความรู้ท่ีได้ค้นพบ        

การอธิบายถึงวิทยาศาสตร์ทั้งในดา้นของความหมาย วิธีการไดม้าซ่ึงความรู้วิทยาศาสตร์ และการ

พัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไร              

และ นกัวทิยาศาสตร์พฒันาความรู้วิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไรทั้งในฐานะท่ีเป็นนกัวิทยาศาสตร์และใน

ฐานะท่ีเป็นประชาชนคนหน่ึงในสังคมจึงเป็นการอธิบายถึงลกัษณะพื้นฐานของความรู้วิทยาศาสตร์

หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นการอธิบายถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นัน่เอง (McComas และ

คณะ, 1998) สมาคมครูวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาAmerican Association for the Advanoement of 

Science(AAAS, 1989) สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคม

ครูวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Science teacher Associationof Thailand (IPST, 2003) ไดอ้ธิบายถึง 
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ความเขา้ใจในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายสําคญัของวิทยาศาสตร์ศึกษาท่ีจะช่วย

ใหผู้เ้รียนเกิดการรู้วทิยาศาสตร์ (Scientific literacy) ดงัน้ี 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific knowledge) เน่ืองจากความรู้

วทิยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจากการสังเกตและประสบการณ์ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ  องคป์ระกอบของความรู้วทิยาศาสตร์ คือ 

1. ข้อเทจ็จริง (Fact) 

คือ การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือส่ิงใดๆ ท่ีเป็นอยู่จริงไม่เปล่ียนแปลงและ

เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตโดยตรง  หรือโดยออ้ม (ขอ้เท็จจริงในธรรมชาติยอ่มถูกตอ้งเสมอ แต่การ

สังเกตขอ้เท็จจริงอาจผิดพลาดได้) ความรู้ท่ีได้น้ีเม่ือทดสอบในสถานการณ์หรือสภาวะเดียวกนั      

จะไดผ้ลเหมือนเดิมทุกคร้ัง 

2. ความคิดรวบยอดหรือ มโนมติ (Concept) 

คือความคิดหลกั (Main idea) ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ

มโนมติเกิดจากการนาํขอ้เท็จจริงมาศึกษาหรือเปรียบเทียบความแตกต่าง สรุปรวมลกัษณะท่ีสําคญั 

มองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงนั้นๆ สร้างเป็นความคิดหลกัในรูปท่ีแสดงถึงความคิด ความเขา้ใจ     

ทาํให้นาํไปใช้ในการบรรยายอธิบาย หรือพยากรณ์เหตุการณ์ วตัถุ  และปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ซ่ึงแต่ละคนอาจมีนโนมติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้เดิม วยัวุฒิ       

และเหตุผลของบุคคลนั้นๆ 

3. หลกัการ (Principle) 

เป็นความจริง ท่ีใช้ เ ป็นหลักในการอ้างอิงได้  โดยนําก ลุ่มมโนมติท่ี เ ก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ซ่ึงได้รับการทดสอบว่าเป็นจริงแล้วว่าเป็นจริง  แล้วนาํไปใช้อา้งอิงและพยากรณ์

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องได้  (หลกัการต้องเป็นความจริงท่ีสามารถทดสอบได ้      

และไดผ้ลเหมือนเดิม มีความเป็นปรนยัและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั) 

4. สมมติฐาน (Hypothesis) 

หมายถึง ขอ้ความท่ีนกัวิทยาศาสตร์สร้างข้ึนเพื่อคาดคะเนคาํตอบของปัญหาล่วงหน้า

ก่อนท่ีจะดาํเนินการทดลอง  สมมติฐานใดจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน เหตุผลท่ี      

จะสนบัสนุนหรือคดัคา้น (ขอ้ความท่ีเป็นสมมติฐานตอ้งเป็นขอ้ความคาดคะเนคาํตอบโดยท่ีบุคคล

นั้นยงัไม่เคยรู้หรือเรียนมาก่อน) 

5. ทฤษฎ ี(Theory) 

เป็นขอ้ความท่ีนกัวทิยาศาสตร์สร้างข้ึน เป็นคาํอธิบายหรือความคิดท่ีไดจ้ากสมมติฐาน

ท่ีผา่นการตรวจสอบหลายๆ คร้ังและใชอ้า้งอิงไดห้รือทาํนายปรากฏการณ์ท่ีค่อนขา้งกวา้ง สามารถ
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ใชอ้ธิบายกฎ  หลกัการ  และการคาดคะเนขอ้เทจ็จริงในเร่ืองทาํนองเดียวกนัได ้(ทฤษฎีเป็นความคิด

ของนกัวิทยาศาสตร์ อาจจะถูกหรือผิดก็ได ้ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงได ้ เม่ือไดรั้บขอ้เท็จจริงเพิ่มข้ึน

และน่าเช่ือถือมาก 

เป็นขอ้ความซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในการอธิบายกฎหลกัการหรือขอ้เท็จจริง 

เป็นขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายหรือทาํนายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 

เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดแ้ละสามารถอนุมานไปเป็นหลกัการ กฎบางอยา่งได ้

6. กฎ (Law)  

เป็นหลกัการอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีระบุความสัมพนัธ์กนัระหวา่งเหตุกบัผลและ

อาจเขียนในรูปสมการแทนได ้ ผา่นการทดสอบจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดม้าแลว้ (กฎ  มีความจริงในตวั

ของมนัเอง  ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ สมารถทดสอบไดเ้หมือนเดิมทุกประการ)กฎอาจเกิดมาได ้2 ทางดว้ยกนั

คือ 

1. จากการอุปมานขอ้เทจ็จริง 

2. จากการอนุมานทฤษฎี 

 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการในการจดัประสบการณ์ท่ีมีความเช่ือ

พื้นฐานวา่ เด็กเกิดการเรียนรู้พฒันาสติปัญญา เม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์และทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนๆกบั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเด็ก เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความสนใจของ

เด็กอยา่งลุ่มลึก วธีิการแกปั้ญหาจะใชก้ระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นการจดัโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ช้

ความรู้ความชาํนาญทกัษะท่ีมีอยู ่ส่งเสริมให้เด็กไดต้ดัสินใจ ไดล้งมือปฏิบติัเองซ่ึงเขาจะจดจาํส่ิง

เหล่านั้นติดตวัไปตลอดชีวิต โดยมีการวางแผนร่วมกนัก่อนท่ีจะลงมือทาํโครงงานนกัเรียนจะตอ้งรู้

วิธีการทาํงานโดยใช้กระบวนการทาํงานท่ีมีจุดประสงค์ร่วมกนั วางแผนร่วมกนั ดาํเนินการและ

รับผิดชอบร่วมกนั ตลอดจนประเมินผลร่วมกนั โดยครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษา

ช่วยเหลือในกิจกรรม 
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ความหมายของโครงงาน 

การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เรียกช่ือแตกต่างกนัไปในหลาย

ลกัษณะ เช่น การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง วิธีสอนแบบผูเ้รียนเป็นแกน  

การสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 28-31) กล่าววา่ การจดัการ

เรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความสําคญัต่อบทบาท

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ไดล้งมือปฏิบติัจน

เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามหลกัการวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดวิเคราะห์ 

รู้จกัแก้ปัญหาและสามารถวางแผนในการทาํงานอย่างเป็นระบบ โดยมีครูเป็นผูค้อยแนะนาํได้มี

นกัการศึกษาและนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของของโครงงานไวด้งัน้ี 

แคทซ์  (Katz ,1994)  กล่าวถึงความหมายของโครงงาน คือ การศึกษาปัญหาอย่าง     

ลุ่มลึก โดยตวันกัเรียนกลุ่มเพื่อนหรือนกัเรียนทั้งชั้นเรียนซ่ึงลกัษณะสําคญัของโครงงานเป็นการ

ค้นหาความรู้ความพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงคาํตอบของปัญหาท่ีกําหนดไวโ้ดย

เป้าหมายของโครงงานจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมากกว่าเพื่อค้นหาคาํตอบของปัญหาท่ีกําหนดไว ้        

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจดัประสบการณ์ในการปฏิบติัให้แก่เด็กเหมือนกบั

การทาํงานในชีวิตจริงเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จกัการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ รู้จกัวางแผนในการทาํงาน ฝึกการคิดวเิคราะห์และเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ลดัดา ภู่เกียรติ (2542 : 2) ให้ความหมายว่า โครงงานเป็นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั     

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายๆ ส่ิงท่ีอยากรู้คาํตอบให้ลึกซ้ึง หรือเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ให้มากข้ึน โดยใช้

ขบวนการวธีิการศึกษาอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียด ปฏิบติังาน

ตามแผนท่ีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลสรุปในคาํตอบเร่ืองนั้นๆ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 145)  ให้ความหมายว่า การเรียนแบบ

โครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาคน้ควา้วิธีการหน่ึง แต่เป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ีใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์แก้ปัญหา เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเร่ืองราวอย่างมีกฎเกณฑ ์

ทาํงานอย่างเป็นระบบซ่ึงมิใช่การศึกษาคน้ควา้จดัทาํรายงานอย่างเดียวตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

และสรุปผล 

จิราภรณ์ ศิริทว ี (2544 : 34)  ให้ความหมายวา่ การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนให้

นกัเรียนรู้จกัทาํโครงการวิจยัเล็กๆ ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อพฒันาความรู้ทกัษะและสร้างผลผลิตท่ีมี

คุณภาพระเบียบวิธีดาํเนินการเป็นระเบียบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลกัของการสอบ

แบบโครงงานตอ้งกระตุ้นให้นักเรียนรู้จกัการสังเกต รู้จกัตั้ งคาํถาม รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
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ตนเอง เพื่อตอบคาํถามท่ีตนอยากรู้ รู้จกัสรุปและทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบโครงงานอาจจดัทาํ 

ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได ้

พิชิตชัย เครือรัตน์ (2547) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจ 

ใคร่รู้ของผูเ้รียนท่ีอยากจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้

คาํตอบให้ลึกซ้ึงชัดเจน หรือต้องการ เรียนรู้ในเร่ืองนั้ นๆ ให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ

กระบวนการ มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ือง มีการวางแผนในการศึกษา    

อยา่งละเอียดแลว้ลงมือปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้จนไดข้อ้สรุปหรือคาํตอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

จากความหมายของโครงงานท่ีกล่าวในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า โครงงานเป็นการ

เรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติัจริงไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้เพื่อตอบ

คําถามท่ีตนอยากรู้ โดยกิจกรรมโครงงานท่ีผู ้เ รียนลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนท่ีฝึก

กระบวนการคิดการทาํงานอย่างเป็นระบบ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมดุลทั้งทางด้าน

ร่างกาย ปัญญา จิตใจ และสังคม 

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ฟิลรัลด์ (Fizerald 1955 : 356)ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจดัการเรียนรู้แบบ    

โครงงานวา่ 

1. เพื่อกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนทั้งน้ี เพราะการสอนแบบโครงงาน 

ผูส้อนใหผู้เ้รียนเลือกโครงงานดว้ยตนเอง แต่ก่อนท่ีจะเลือก ผูส้อนตอ้งจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิด

ความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อน จึงสามารถเลือกโครงงานได้ ฉะนั้นการท่ีนกัเรียนเกิดความอยาก     

ท่ีจะทาํโครงงานใดโครงงานหน่ึง แสดงวา่นกัเรียนมีความสนใจในเร่ืองนั้นๆ 

2. เพื่อให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของการจดักิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จริงๆ ซ่ึงช่วยให้

เห็นคุณค่าของการทาํงานไดใ้นท่ีสุด 

3. เพื่อพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ท่ีสะสมเก็บรวบรวมและหาความรู้อย่าง              

มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เขา้ใจสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มโดยใช้

ประสบการณ์ของตนเอง 

5. เพื่อพฒันาความรับผดิชอบท่ีใหเ้สรีภาพในการจดัและการกระทาํ 

6. เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนและดาํเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

7. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. เพื่อใหรู้้จกัคิดและประเมินผลงานของตนเอง 
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จากจุดประสงค์การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน เป็นการสอนเพื่อฝึกทักษะการทาํงานด้านต่างๆนับตั้ งแต่การเลือกโครงงาน           

การวางแผนการทาํงาน ท่ีก่อให้เกิดความคิดริเร่ิม และความเช่ือมัน่ในตนเอง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย

การปฏิบติัจริง ไดท้ดลองและสรุปผลการปฏิบติัเป็นความรู้ความเขา้ใจซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนได้

คิดเป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น 

ลกัษณะของโครงงาน 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 4) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ

สาํคญัของโครงงานไวด้งัน้ี 

1. เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจสงสัยตอ้งการหาคาํตอบ 

2. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการมีระบบครบกระบวนการ 

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 

4. นกัเรียนใชค้วามสามารถหลายดา้น 

5. มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 

6. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึกดว้ยวธีิการและแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

7. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

8. มีการนาํเสนอโครงงานดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมในกระบวนและผลงานท่ีคน้พบ 

9. ขอ้คน้พบส่ิงท่ีคน้พบสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ  (2543 : 198)  กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของโครงงานไว้

เช่นกนัวา่ 

1. ผูเ้รียนไดเ้ลือกเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มก็ได ้

2. ผูเ้รียนเป็นผูเ้ลือกวธีิการศึกษาและแหล่งความรู้ 

3. ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาหรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

4. การศึกษานั้นมีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหวา่งความรู้/ทกัษะ/ประสบการณ์เดิม

หรือกลุ่มใหม่ 

5. ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้รียน 

นอกจากลักษณะสําคญัของโครงงานดงักล่าวแล้ว วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ 

ทิพยคี์รี (2543 : 4)ไดแ้บ่งลกัษณะของโครงงานไวด้งัน้ี 
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1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษาโดย         

มีกรอบการทาํงานภายใต้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเน้ือหาแต่ละเร่ืองมากาํหนดเป็นหัวข้อ

โครงงาน 

2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนสนใจจะศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เป็นพิเศษ ซ่ึงอาจอยูน่อกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนแต่ใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้ไป

แสวงหาคาํตอบในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ 

จากลกัษณะของโครงงาน สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะของโครงงานเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้

สงสัย ต้องการค้นหาคาํตอบ ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ค ําตอบ           

โดยประเด็นท่ีเลือก อาจตรงตามสาระการเรียนรู้หรือตามความสนใจของผูเ้รียน 

คุณค่าของวธีิสอนแบบโครงงาน 

สุวฒัน์ มุทธเมธา (2522 : 194-195) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของการสอนแบบโครงงานไว ้

ดงัน้ี 

1. เป็นการสอนท่ีมุ่งใหป้ฏิบติัจริงทาํจริงไม่เพียงแต่เรียนรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น 

2. ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีทกัษะในกระบวนการทาํงานจริงๆ เร่ิมตั้งแต่ร่วม

คิดค้นวาง แผน กา รหา ข้อ มู ล  อุปก รณ์ ต่ าง ๆ  ก า รแบ่ง ง าน  แล ะ กา รร่วมมื อกันทําง า น                      

การประสานงาน จนกระทัง่การประเมินผลงาน 

3. เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนช่วยตวัเองมากกวา่การพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น 

4. ฝึกให้ร่วมมือประสานงานกัน ทาํงานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ เป็นการฝึก

ประชาธิปไตย และการอยูร่่วมกนัในสังคมไปดว้ย 

5. มีประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกให้ผู ้เรียนมีนิสัยรักการทาํงาน มีความขยนัและ

รับผดิชอบในการทาํงาน 

6. เป็นการฝึกทกัษะต่างๆ จากการปฏิบติัจริง เช่นทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ การหาขอ้มูล 

การทาํงานร่วมกนัการตดัสินใจการแกปั้ญหาเป็นตน้  

7. ทาํใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนเพราะผลการเรียนใชป้ระโยชน์

ในชีวติจริงได ้

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540 : 2) ไดส้รุปถึงคุณค่าของ

โครงงาน ดงัน้ี 

1. สร้างความสาํนึกและรับผดิชอบในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ต่างๆ 

2. เปิดโอกาสให้กบันักเรียนทุกคนได้พฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพ     

ของตนเอง 
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3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ และเรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจไดลึ้กซ้ึงไป

กวา่การเรียนในหลกัสูตรปกติ 

4. ทาํใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดมี้โอกาสแสดงความสามารถของตนเอง 

5. ช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์

6. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน           

ใหมี้โอกาสในการทาํงานใหใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน 

7. ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียนใหดี้ข้ึน 

วมิลศรี สุวรรณรัตน์ (2547 : 26) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของโครงงาน ดงัน้ี 

1. สร้างความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

ใหก้บันกัเรียน 

2. เปิดโอกาสใหก้บันกัเรียนทุกคนไดพ้ฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพของ

ตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ และเรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจไดลึ้กซ้ึง

กวา่การเรียนในหลกัสูตรปกติ 

4. ทาํใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดมี้โอกาสแสดงความสามารถของตนเอง 

5. ช่วยใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในการเรียน

วทิยาศาสตร์ และมีความสนใจท่ีจะประกอบอาชีพทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน 

6. ช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์

7. ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกนัให้มี

โอกาสในการทาํงานใหใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน 

8. สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัโรงเรียนให้ดีขั้นและช่วยกระตุน้ให้ชุมชนได้

สนใจวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากข้ึน 

จากคุณค่าของโครงงาน สามารถสรุปไดว้า่ การสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้กบั

นกัเรียนทุกคนได้พฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพของตนเองโดยการศึกษา คน้ควา้ 

เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจและลงมือกระทาํ ซ่ึงนกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และแสดง

ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับ

นกัเรียนในระหวา่งการทาํโครงงานมากข้ึน 
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โครงงานวทิยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือช่ือเต็มวา่ โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง 

การทาํกิจกรรม (Activity) ทางวทิยาศาสตร์ (Science) ชนิดหน่ึงท่ีผูท้าํโครงงานจะตอ้งนาํเอาวิธีทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific method) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) มาใช้เพื่อ

ศึกษาหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ หรือประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ โดยผูท้าํโครงงานเป็นผูคิ้ดเร่ืองหรือ

เลือกเร่ืองท่ีต้องการทาํการศึกษา มีการวางแผน ดาํเนินการ บนัทึกผล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล     

และเสนอผลงานของตนเอง ตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จทุกขั้นตอน (จกัรพนัธ์ ปัญจะสุวรรณ , 2543 : 2)  

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี                              

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2540 : 1) ได้กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเพื่อ

คน้พบขอ้ความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์     

อนัประกอบดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเป็นผูมี้  

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ แลว้เสนอผลการศึกษาในรูปแบบการเขียนรายงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ 

โดยมีครู อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา 

ภพ เลาหไพบูลย ์ (2540 : 275-276 ), ธีระชยัปูรณโชติ (2540 : 1) และสมศกัด์ิ                

ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 81-82) กล่าววา่การจดัการเรียนโดยให้ผูเ้รียนทาํโครงงานเป็นการเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึนมีการ

ลงมือปฏิบติัจริงผูเ้รียนสามารถเลือกงานท่ีตอ้งการจะทาํตามแรงจูงใจของตนเองเป็นหลกัโครงงาน

วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นการสอนท่ีสามารถให้ผูเ้รียนร่วมกนั

ทาํงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ไดน้กัเรียนอาจทาํโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เวลาส่วนหน่ึงใน

เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนไม่จาํกัดสถานท่ีเป็นวิธีการวิจยัทางวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับ

นกัเรียนเพราะทุกขั้นตอนตอ้งใชค้วามคิดระดบัสูง(higher - order thinking) และตอ้งสืบเสาะ

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับการทํางานของ

นกัวทิยาศาสตร์เนน้กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การกาํหนดปัญหาหรือ

เลือกหัวขอ้ท่ีสนใจการตั้งสมมติฐานการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลการทดลองการสรุปและ

สามารถคิดเป็นทาํเป็นแกปั้ญหาไดค้รูจะมีหนา้ท่ีเป็นผูว้างแผนท่ีจะให้นกัเรียนทาํโครงงานเป็นผูท่ี้

คอยช่วยเหลือแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาโครงงานให้แก่นกัเรียนแต่ในการเลือกหวัขอ้โครงงานนั้น

นักเรียนควรเป็นผูคิ้ดว่าตอ้งการทาํโครงงานอะไรตอ้งการสร้างอะไรต้องการสํารวจอะไรหรือ

ตอ้งการทดลองเร่ืองอะไรโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์

มากนอกจากนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้หลกัการทางวทิยาศาสตร์แลว้ยงัทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในวิธีการ

คิดและการกระทาํดงัน้ีคือ 
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1. นักเรียนจะได้รับความรู้ในเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าในการ          

ทาํโครงงาน 

2. นกัเรียนจะไดฝึ้กใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในการแสวงหา

ความรู้มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแกปั้ญหาไปใช้ในการแกปั้ญหา

อ่ืนๆและเป็นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

3. นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มีความอยากรู้อยากเห็น

เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์มีความช่ืนชมในผลงานของนกัวิทยาศาสตร์ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

วทิยาศาสตร์ 

4. นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้มีการคิดอยา่งอิสระการคิดอยา่งพินิจพิเคราะห์มีความ

เช่ือมัน่ในตนเองเป็นการช่วยพฒันานกัเรียนแต่ละคนใหถึ้งจุดสูงสุด 

5. เป็นการช่วยทาํให้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายมากข้ึนและทาํให้นกัเรียน 

มีประสบการณ์ในการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ 

6.  เป็นการช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และมีคุณค่า 

ลดัดา ภู่เกียรติ (2544 : 37) และถวลัย ์มาศจรัส (2549 : 16) ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกนัว่า 

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้คาํตอบ โดยใช้ทกัษะกระบวนการมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ     

มีขั้นตอน ด้วยวิธีการทางวิทยาสาสตร์ของผูเ้รียน เพื่อให้ได้คาํตอบท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้อย่าง

ลึกซ้ึงทุกขั้นตอนจากประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง หรือดว้ยกลุ่มความสนใจของผูเ้รียน 

จากความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โครงงาน

วิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ โดยนกัเรียนทาํการศึกษา

คน้ควา้เพื่อตอบขอ้สงสัยภายใตว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ โดยให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

เพื่อตอบขอ้สงสัยภายใตก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดกระบวนการคิดอยา่ง       

เป็นระบบ 

หลกัการของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

ธีระชยั ปูรณโชติ (2531 : 2) ไดก้ล่าวถึงหลกัการวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

1. เน้นการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  เปิดโอกาสให้นกัเรียนริเร่ิมวางแผนและ

ดาํเนินการศึกษาดว้ยตนเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นผูช้ี้แนะแนวทางใหค้าํปรึกษา 

2. เน้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้ งแต่

กาํหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อท่ีสนใจ การวางแผนการศึกษาค้นควา้ การรวบรวมข้อมูลหรือ      

การทดลอง และการสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ 
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3. เนน้การคิดเป็น ทาํเป็น และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4. การทาํกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ มุ่งฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัวิธีการศึกษาคน้ควา้และ

แกปั้ญหาดว้ยตนเองมิไดเ้นน้การส่งเขา้ประกวดเพื่อรางวลั 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 2) กล่าววา่ โครงงาน

วิทยาศาสตร์ถือเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียนเพราะเป็นการศึกษาเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์             

ท่ีนกัเรียนสนใจโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาและแกปั้ญหามีการวางแผน

ท่ีจะศึกษาภายในขอบเขตของระดบัความรู้ระยะเวลาและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และลงมือศึกษาสํารวจ

ทดลองเพื่อรวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมาประมวลผลจนไดข้อ้สรุปออกมาเป็นผลงานท่ีมีความสมบูรณ์

ในตวัเองโครงงานวทิยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ฝึกฝนการใช้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหารวมทั้งการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมท่ีจดัวา่เป็นโครงงานวทิยาศาสตร์ควรมีหลกัการต่อไปน้ี 

1. เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 

2. นกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิมและเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความสนใจและระดบั

ความรู้ความสามารถ 

3. เป็นกิจกรรมท่ีมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อตอบ

ปัญหาท่ีสงสัย 

4. นักเรียนเป็นผูว้างแผนในการศึกษาค้นควา้ตลอดจนดําเนินการปฏิบัติทดลอง       

เก็บรวบรวมขอ้มูลหรือประดิษฐ์คิดคน้ รวมทั้งการแปลผลสรุปผลและเสนอผลการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองโดยมีครูอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา       

อรอุมา พร้อมจะบก  (2547 : 17) ไดก้ล่าวว่า หลกัการท่ีสําคญัของกิจกรรมโครงงาน

วทิยาศาสตร์ คือ การคน้ควา้หาความรู้ การแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ภายใตก้ารแนะนาํ การใหค้าํปรึกษาของครูอาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ 

จากหลกัการของโครงงานวิทยาศาสตร์ในขา้งตน้ สรุปได้ว่า หลกัการของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง   

เนน้วธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนองอยา่งมีระบบ 

จุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์มีหลายประการ คือ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อา้งใน จกัรพนัธ์ ปัญจะสุวรรณ, 

2543  :  2) ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี  

1. เพื่อใหน้กัเรียนใชค้วามรู้และประสบการณ์เลือกทาํโครงงานตามท่ีสนใจ 
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2. เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆดว้ยตนเอง 

3. เพื่อใหน้กัเรียนแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์

4. เพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของการใช้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 

5. เพื่อให้นักเรียนได้แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยใีนแต่ละทอ้งถ่ิน 

นราวลัย ์กาญจนประโชติ ( 2544  : 33 ) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวด้งัน้ีกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ฝึกการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์

สาํหรับศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เกิดความคิดสร้างสรรค ์เกิดความรัก ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และตระหนกัถึง

คุณค่า ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนใช้เวลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์อีกดว้ย 

จากจุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีกล่าวในขา้งตน้สรุปไดว้า่  

1. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ช้ประสบการณ์ในการนาํเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มา

แกปั้ญหาประดิษฐคิ์ดคน้หรือคน้ควา้หาความรู้ต่างๆตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองใหผู้อ่ื้นดู 

2. สร้างความสาํนึกและความรับผดิชอบในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพของตนเอง 

4. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้ในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจไดลึ้กซ้ึง

กวา่การเรียนในหอ้งเรียนตามปกติ 

5. ส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิดการแกปั้ญหาการตดัสินใจรวมทั้งทกัษะการ

ส่ือสาร 

6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งอยา่งเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์

7. สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนนกัเรียนกบัครูและชุมชน 

ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ โดยท่ี วิโรจน์ 

ศรีโภคา (2544 : 10-11)  มาฆะ ทิพยคี์รี  (2545 : 47-50) และชาตรี เกิดธรรม  (2547 : 6-8) ไดแ้บ่ง

โครงงานวทิยาศาสตร์ ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจและรวบรวมขอ้มูล  เป็นการสํารวจความรู้ท่ีมี

อยู่แล้วในธรรมชาติหรือสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้นาํขอ้มูลท่ีได้จากการ
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สํารวจนั้นมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เห็นถึงลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองดงักล่าวได้

ชดัเจนยิ่งข้ึน การปฏิบติัตามโครงงานน้ีนกัเรียนจะตอ้งไปศึกษา รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ 

เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สํารวจโดยใช้เคร่ืองมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก       

แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ในการรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง 

และคาํอธิบายประกอบ 

ตวัอย่างโครงงานประเภทสํารวจ เช่น การสํารวจชนิดของพืชในทอ้งถ่ิน  การสํารวจ

สัตวใ์นทอ้งถ่ิน  การสาํรวจวงจรชีวติของแมลง  ฯลฯ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ บางคร้ังก็มีการนาํขอ้มูลท่ีได้มาทดลอง เช่น     

การสํารวจวงจรชีวิตของแมลง จะเห็นว่าตอ้งนาํมาเล้ียงตั้งแต่ ไข่ จนถึง ตวัเต็มวยั แต่ขอ้แตกต่างท่ี

สําคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจคือ ไม่มีการกาํหนดตวัแปรท่ีจะศึกษา ถ้ามีการ

กาํหนดตวัแปรเป็นประเภทการทดลอง 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงวา่จะเกิดอะไรหรือมีอะไรเกิดข้ึน เม่ือมีการทดลองส่ิงท่ีจดักระทาํข้ึนคือ ตวัแปรตน้ 

เพื่อศึกษาวา่จะมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาคือตวัแปรตามอยา่งไร ดว้ยมีการควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ 

คือ ตวัแปรควบคุมท่ีอาจมีผลต่อตวัแปรตาม 

โครงงานประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งทาํการทดลอง เพื่อศึกษาความเป็นไดเ้บ้ืองตน้เสียก่อน 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลบางประการมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อกาํหนดรายละเอียดสําหรับการศึกษา

ค้นควา้ต่อไป และส่ิงสําคัญของการทาํโครงงานให้เกิดความคลาดเคล่ือน หรือให้เกิดความ

น่าเช่ือถือมากหรือนอ้ย คือการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

2.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง เหตุของการ

ทดลองนั้นๆ 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง   

ตวัแปร 

2.3 ตวัแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการควบคุมให ้

เหมือนๆ กนั ฉะนั้นจะมีผลทาํใหต้วัแปรตามเปล่ียนไป 

2.4 ตวัแปรแทรกซ้อน หมายถึง ตวัแปรควบคุมท่ีไม่สามารถจะควบคุมได ้เป็นตวั

แปรท่ีมีผลทาํใหต้วัแปรตามผดิไปจากเดิม แต่แกไ้ขไดโ้ดยการตดัขอ้มูลท่ีผดิพลาดทิ้ง 

3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์คือ การนาํความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการทาํงาน การประดิษฐคิ์ดคน้ตามโครงงานน้ีอาจเป็นการ
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ประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ โดยท่ียงัไม่มีใครทาํ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และดดัแปลง

ของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู่ โครงงานประเภทน้ีทดลองเพื่อปรับปรุง

แกไ้ขเป็นระยะจึงเรียกวา่ โครงงานทดลองเชิงพฒันา 

4. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานท่ีผูท้าํ

โครงงานได้เสนอทฤษฎีมีหลักการหรือแนวความคิดใหม่ ซ่ึงอธิบายในรูปของสูตร สมการ        

หรือคาํอธิบายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิมๆ ซ่ึงผูท้าํโครงงานจะต้องมี

ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี โดยทัว่ไปโครงงานประเภทน้ีมกัเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์ 

หรือวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  

ตัวอย่างโครงงานประเภทสํารวจ เช่น  การอธิบายอวกาศแนวใหม่  ทฤษฎีของ         

จาํนวนเฉพาะ 

จากการศึกษาประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า โครงงาน

วทิยาศาสตร์แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  

1.โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล   

2.โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 

3.โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทพฒันาหรือการประดิษฐ ์

4.โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทพฒันาหรือการ

ประดิษฐ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ใน     

การเรียน 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โครงงานวทิยาศาสตร์ 

นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้เสนอขั้ นตอนการทําโครงงาน

วทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 :30) นาํเสนอขั้นตอนการทาํโครงงาน ดงัน้ี       

1. คิดและเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดปัญหา แนวคิดและวิธีการท่ีจะแกปั้ญหาตาม

ความสนใจอยากรู้ของตนเองทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมในเร่ืองเวลา ความรู้ความสามารถ

และแหล่งการเรียนรู้  / แหล่งขอ้มูลท่ีมี  2. วางแผนในการทาํโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนในการ

ทาํโครงงานในทุกขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) กาํหนดปัญหาและขอบเขตการศึกษา 2) การกาํหนด

วัตถุประสงค์  แนวคิด วิ ธีการ ท่ีนํามาใช้แก้ปัญหา สมมติฐานและนิยามเ ชิงปฏิบัติการ                       

3) การวางแผนรวบรวมขอ้มูลและการคน้ควา้เพิ่ม 4) กาํหนดวิธีการดาํเนินงาน ได้แก่ แนวทาง

การศึกษาคน้ควา้ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ การออกแบบการทดลอง การควบคุมตวัแปร การสํารวจ
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และรวบรวมขอ้มูล การประดิษฐ์คิดคน้ การวิเคราะห์ขอ้มูล การกาํหนดระยะเวลาในการทาํงาน    

แต่ละขั้นตอน 3. ลงมือทาํโครงงาน ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2 และถ้ามี

ปัญหาให้ขอคาํแนะนาํ ปรึกษาครูหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 4. การเขียนรายงาน ผูเ้รียนจะตอ้งนาํเสนอ

ผลงานการศึกษาคน้ควา้เป็นเอกสาร อธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและทราบถึงปัญหา วิธีการ และผลสรุปท่ี

ไดจ้ากการศึกษา พร้อมอภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

ธีระชยั ปูรณโชติ  (2544 : 73-74) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  

ท่ีสอดคลอ้งกนัไวด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การคิดและเลือกช่ือเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุดและยากท่ีสุด ตามหลกัการแลว้นกัเรียนควรจะเป็น

ผูคิ้ดและเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง แต่ครูอาจมีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือให้นกัเรียน

สามารถคิดหวัขอ้เร่ืองไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนในการทาํโครงงาน 

ได้แก่ การวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษาค้นควา้ทั้ งหมด เช่น วสัดุอุปกรณ์           

ท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตวัแปร วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูล         

การวางแผนปฏิบติังานอย่างคร่าวๆว่าดาํเนินการอย่างไรบ้างเป็นขั้นตอนแล้วนําเสนออาจารย ์         

ท่ีปรึกษาเพื่อขอคาํแนะนาํเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบ 

ขั้นท่ี 3 การลงมือทาํโครงงาน 

ไดแ้ก่ การลงมือปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดว้างไวล่้วงหนา้แลว้ในขั้นท่ีสอง ประกอบดว้ย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสร้างหรือประดิษฐ ์การปฏิบติัการทดลอง ซ่ึงสุดแลว้แต่จะเป็นโครงงาน

ประเภทใดและการคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ แล้วดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งความหมายของ

ขอ้มูล และสรุปผลของการศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นท่ี 4  การเขียนรายงาน 

เป็นการเสนอผลงานของการศึกษาค้นควา้เป็นลายลักษณ์อกัษร หรือเป็นเอกสาร      

เพื่ออธิบายให้ผูอ่ื้นทราบรายละเอียดทั้ งหมดของการทาํโครงงาน ซ่ึงจะประกอบด้วยปัญหา             

ท่ีทาํการศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา วิธีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนประโยชน์และ

ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีไดจ้ากการทาํโครงงานนั้นๆ 

วิธีการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ มีหลักและแนวทางในการเขียน

เช่นเดียวกบัการเขียนรายงานผลการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ของนกัวทิยาศาสตร์นัน่เอง 
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ขั้นท่ี 5 การแสดงผลงาน 

เป็นการเสนอผลงานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้สําเร็จลงแลว้ให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจ ซ่ึงอาจ

กระทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดันิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปล่า 

ในการจดัแสดงผลงานของการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีครูอาจกระทาํไดห้ลายระดบั 

เช่น 

1. การแสดงผลงานในชั้นเรียน 

2. การจดัแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน 

3. การจดันิทรรศการในงานประจาํปีของโรงเรียน 

4. การส่งโครงงานในงานแสดง หรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดบัต่างๆ เช่น 

ระดบักลุ่มโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตการศึกษา และระดบัชาติ เป็นตน้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 74-75) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามลาํดบัคือ 

1. การกาํหนดปัญหาและการทาํความเขา้ใจกบัปัญหา ปัญหาท่ีศึกษาอาจได้มาจาก

ความสนใจของผูเ้รียนซ่ึงอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนัหรือความตอ้งการคน้หา

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ในขั้นน้ีผูส้อนจะมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาเพื่อ

ช่วยเหลือและส่งเสริมใหผู้เ้รียนกาํหนดปัญหา กาํหนดวตัถุประสงค ์ตั้งสมมติฐาน รวมทั้งการศึกษา

หาความรู้และสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

2. การวางแผนการทาํโครงงาน การวางแผนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอน

สาํคญัท่ีประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา การออกแบบการแกปั้ญหาตาม

ประเภทของโครงงาน โดยการกําหนดวิธีการดําเนินงาน การเลือกเคร่ืองมือว ัสดุอุปกรณ์                 

ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้การเสนอวธีิการควบคุมตวัแปร การรวบรวมขอ้มูลและการจดักระทาํกบัขอ้มูล 

3. การลงมือทาํโครงงาน ในขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีได้วางไวแ้ล้ว  

ผลท่ีได้จะนํามารวบรวม บนัทึก วิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อนาํไปลงข้อสรุปผลการทาํ

โครงงานในเร่ืองนั้น รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อนาํไปประยกุตห์รือเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืน 

4. การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลการทาํโครงงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อ

ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ ประเด็นท่ีควรนาํเสนอในรายงานการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 

บทคดัย่อ หลกัการและเหตุผล ท่ีมาหรือความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์ทฤษฎีและหลกัการ

หรือแนวคิดหลกั การตั้งสมมติฐาน อุปกรณ์ท่ีใช้ วิธีการศึกษา ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา การแปลผล 

การสรุปผล การให้ขอ้เสนอแนะและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งเอกสารอา้งอิง การเขียนรายงานอาจ

นาํเสนอไม่ครบทุกประเด็นตามท่ีกล่าวมา ข้ึนอยูก่บัระดบัของผูเ้รียนและประเภทของโครงงาน 
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5. การแสดงผลงานผลงานท่ีได้จากการจดัทาํโครงงานถือเป็นหลกัฐาน ร่องรอยท่ี

สาํคญัแสดงถึงความรู้ความสามารถหรือผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัแสดงผลงาน

ของการทาํโครงงานดว้ยเสมอ การแสดงผลงานช่วยการประเมินดา้นทกัษะการส่ือสารดว้ยการพูด 

การเขียน การสาธิต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และความสามารถในการบูรณาการความรู้กบัทกัษะ

ดา้นต่างๆ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546  :  153-154) ไดเ้สนอ

ขั้นตอนการทาํโครงงานไว ้5 ขั้นตอน ดังน้ี 1. การกาํหนดหัวข้อปัญหา การเลือกหัวข้อปัญหา        

ท่ีตอ้งการศึกษา  2. การวางแผนการทาํโครงงาน 3. การลงมือทาํโครงงาน 4. การเขียนรายงาน                     

5. การแสดงผลงาน             

จากการศึกษาขั้นตอนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ในข้างต้น ผูว้ิจ ัยสามารถสรุป

ขั้นตอนในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์และนาํมาใชใ้นการทาํวจิยัในคร้ังน้ี คือ 

1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวขอ้ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมาจากความสนใจของผูเ้รียนหรือเป็น

เร่ืองท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบท่ีเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน 

2. ขั้นสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานจะตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ออกแบบการ

แกปั้ญหา  ตามประเภทของโครงงาน 

3. ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไว ้

4. ขั้นเขียนรายงาน สรุปผลเพื่อส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและทราบรายละเอียดของการทาํ

โครงงาน  

5. ขั้นนาํเสนอผลงาน เพื่อแสดงความสามารถและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

การประเมินผลโครงงาน 

การประเมินผลเป็นหัวใจของการสอน ซ่ึงจะสะท้อนภาพความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลว่ากิจกรรมท่ีทาํไปนั้นบรรลุตาม

จุดประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 

อรทยั และสุวิทย ์มูลคาํ (2544  : 183) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินโครงงาน โดยมี

เกณฑก์ารประเมินไวด้งัน้ี  

1. การสังเกต เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นการใช้

ความคิด ความรู้สึก กระบวนการในการทาํงานทุกสถานท่ี ซ่ึงเป็นการประเมินแบบจดบนัทึกการ

สังเกต 
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2. การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน เช่น ดา้นความคิด 

ความรู้สึก กระบวนการในการทาํงาน วิธีการแก้ปัญหา ฯลฯ เพื่อใช้ในการประกอบการสังเกต     

เพื่อความมัน่ใจในการตดัสินใจ 

3. การใช้ผลบนัทึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบั

พฤติกรรมของผูเ้รียน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยผูท่ี้เก่ียวข้องผูท่ี้ใกล้ชิดกับ

นกัเรียนเป็นผูใ้หข้อ้มูล เช่น เพื่อนร่วมชั้น ผูส้อน ผูป้กครอง 

4. การใช้แบบทดสอบท่ีเน้นการปฏิบติัจริงคาํถามในแบบการทดลอง เน้นถึงภูมิรู้ 

กระบวนการแกปั้ญหา ท่ีครอบคลุมความสามารถและเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร โดยผูเ้รียนจะตอ้ง

ใชค้วามรู้ ความสามารถ ตลอดจนความคิดหลาย ๆ ดา้น มาผสมผสานกนัและสามารถแสดงวิธีทาํ

ออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีวธีิการคิดหาคาํตอบไดห้ลายๆวธีิ 

พิสมยั ม่ิงฉาย (2544 : 51) ไดน้าํเสนอวิธีการประเมินผลโครงงานวา่เป็นการประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงาน เป็นการประเมินท่ีเนน้กระบวนการให้นกัเรียนวิเคราะห์เร่ืองราว 

ท่ีสนใจ เพื่อวางแผนปฏิบติัแล้วลงมือ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ดังนั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

ปฏิบติังานให้เกิดความครอบคลุม และชัดเจนในการประเมินโครงงานจะประกอบด้วยบุคคล         

ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ตวันกัเรียนประเมินตนเอง 

2. ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน 

3. คณะกรรมการของโรงเรียน 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

5. คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

ซ่ึงในการประเมินงานผูป้ระเมินจะตอ้งใชเ้กณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลโครงงาน

ดงัน้ี  

1. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีทาํ  

การพิจารณาตดัสินให้คะแนนในขอ้น้ี ตอ้งคาํนึงถึงระดบัชั้นและอายุของนกัเรียนดว้ย 

ซ่ึงอาจพิจารณาในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.1 หวัขอ้โครงงานมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจนเพียงใด 

1.2 ไดค้น้เอกสารอา้งอิงมาไดเ้หมาะสมเพียงใด 

1.3 การรวบรวมขอ้มูลกระทาํไดล้ะเอียดถูกตอ้งตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

เพียงใด 

1.4 ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการทาํโครงงานน้ีนอกเหนือจากท่ีเรียนตามหลกัสูตร 
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ปกติมากนอ้ยเพียงใด 

2. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํโครงงานหรือเทคนิคท่ีใช้ในการประดิษฐ์

คิดคน้ ถ้าเป็นโครงงานประเภททดลองหรือการสํารวจขอ้มูลการประเมินในขอ้น้ีอาจพิจารณา       

ในดา้นต่างๆดงัน้ี 

2.1 สมมติฐานไดแ้ถลงไวช้ดัเจนเพียงใด 

2.2 การออกแบบการทดลองหรือการวางแผนการเก็บขอ้มูลทาํไดรั้ดกุมเพียงใด 

2.3 การวดัและการควบคุมตวัแปรต่างๆทาํไดดี้เพียงใด 

2.4 การจดักระทาํและการนาํเสนอขอ้มูลไดเ้หมาะสมเพียงใด 

2.5 ไดมี้การทดลองหรือการเก็บขอ้มูลมากเพียงพอหรือไม่ 

2.6 การแปลผลสรุปเหมาะสมบนรากฐานของขอ้มูลจดักระทาํไดรั้ดกุมเพียงใด 

2.7 บนัทึกร่องรอยขอ้มูลจากการทาํงานเพียงใด 

3. การเขียนรายงานหวัขอ้น้ีอาจเป็นการพิจารณาดา้นต่างๆ 

3.1 การเตรียมรายละเอียดลงในแบบฟอร์มทาํไดถู้กตอ้งเพียงใด 

3.2 การเขียนรายงานครอบคลุมหวัขอ้ท่ีกาํหนดเพียงใด 

3.3 มีความเหมาะสมกบัตารางเปรียบเทียบท่ีใชม้าประกอบ 

3.4 ส่ือความหมายเร่ืองท่ีทาํได ้

 3.5 การทาํโครงงานแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทและอดทน 

4. ความคิดริเร่ิม 

ในการประเมินในหัวขอ้น้ีจะตอ้งคาํนึงถึงระดบัผูท้าํโครงงานคือความคิดริเร่ิม

หรือความแปลกใหม่ในระดับผูท้าํโครงงานด้วยกัน ไม่ใช่ความแปลกใหม่ในระดับผูป้ระเมิน

โครงงาน 

4.1 ปัญหาหรือเร่ืองท่ีทาํมีความสาํคญั 

4.2 มีวธีิการควบคุมตวัแปรหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.3 มีการออกแบบประดิษฐ ์ดดัแปลงหรือใชว้สัดุอ่ืนๆ ในการทาํโครงงาน 

วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี (2543 : 16) ไดมี้เกณฑ์การประเมินโครงงาน

เป็นลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1. การประเมินเคา้โครงโครงงาน โดยประเมิน 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญั 

1.2 การกาํหนดจุดประสงค ์

1.3 การตั้งสมมติฐานและตวัแปร 
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1.4 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํโครงงาน 

1.5 การออกแบบการทดลอง 

1.6 การกาํหนดแผนปฏิบติัการ 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1.8 จดัทาํเคา้โครงเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

1.9 ความรอบคอบ 

2. การลงมือทาํ 

2.1 การเตรียมการ 

2.2 การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2.3 การดาํเนินการทดลอง 

2.4 การบนัทึกขอ้มูล 

 2.5 การจดักระทาํขอ้มูล 

2.6 การแปลความหมายขอ้มูล 

2.7 การแสดงความคิดเห็น 

2.8 การตรงต่อเวลา 

3. การเขียนรายงาน 

3.1 ความถูกตอ้งของรายงาน 

3.2 ความสมบูรณ์ของเน้ือหาในรายงาน 

3.3 การเสนอรายงานในรูปตารางและกราฟ 

3.4 ความชดัเจนและรัดกุมของภาษา 

3.5 ความสวยงามของรายงาน 

3.6 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. การนาํเสนอโครงงาน 

4.1 การนาํเสนอผลงานดว้ยแผน่ป้ายแสดงผลงาน 

4.2 การออกแบบการจดัแสดงผลงาน 

4.3 การนาํเสนอผลงาน 

4.4 การตอบคาํถาม 

4.5 ความร่วมมือของกลุ่มในการนาํเสนอผลงาน 

4.6 การแต่งกายและท่วงท่าในการนาํเสนอ 

4.7 การยอมรับขอ้ผดิพลาดร่วมกนั 
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จากการศึกษาขอ้มูลการประเมินโครงงาน สามารถสรุปไดโ้ดยแบ่งการประเมิน

โครงงานเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 โครงสร้าง 1) ช่ือเร่ือง  2) การเขียนความสําคญั  3) การเขียนจุดประสงค ์       

4) ตวัแปรท่ีจะศึกษา  5) ขอบเขตการศึกษา  6) การตั้งสมมติฐาน  7) เอกสารท่ีประกอบการศึกษา         

8) การดาํเนินงาน  9) ผลการศึกษา  10) สรุป  

ส่วนท่ี 2 การนาํเสนอ  1) การายงานปากเปล่า  2) การตอบขอ้ซักถาม โดยกาํหนด

เกณฑก์ารประเมินดงัน้ีระดบั 1 ตอ้งปรับปรุง ระดบั 2 พอใช ้ระดบั 3 ดีมาก  

ประโยชน์ของโครงงาน 

วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพย์คีรี (2542 : 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

โครงงานไวด้งัน้ี 

1.นักเรียนได้รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาค้นหา

คาํตอบ 

2. ไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนสนใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกวา่การสอนของครู 

3. ทาํใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง 

4. ทาํใหน้กัเรียนไดส้นใจเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นมากข้ึน 

5. นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

พิสมยั ม่ิงฉาย (2547 : 7) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานดงัน้ี 

1. เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ สงสัย ตอ้งการหาคาํตอบ 

2. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการ 

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ 

4. นกัเรียนใชค้วามรู้หลายดา้น 

5. มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 

6. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึก 

7. ไดแ้สวงหาความรู้และสรุปขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง 

8. ไดข้อ้คน้พบนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ราตรี ทองสามสี (2548 : 70) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการทาํโครงงานดงัน้ี 

1. กิจกรรมโครงงานเหมาะสมแก่การศึกษาในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ตม็ท่ี 

3. เกิดความรู้จริง ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลองปฏิบติัคน้หา 

4. เกิดการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
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5. ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

6. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์และเกิดความภาคภูมิใจท่ีทาํงานสาํเร็จ 

7. ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ 

8. ช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นนกัคน้ควา้ (นกัวทิยาศาสตร์) 

จากการศึกษาประโยชน์ของการทาํโครงงาน สามารถสรุปได้ดงัน้ี 1) เป็นการศึกษา 

คน้พบองคค์วามรู้ต่างๆท่ีสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ได ้2) เป็นการตอบปัญหาขอ้สงสัย โดยอธิบาย

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) สามารถนําทกัษะกระบวนการท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช ้       

ในชีวติประจาํวนั 4) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์         

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หมายถึง ความชาํนาญและความสามารถในการใช ้

การคิดและกระบวนการคิดเพื่อคน้หาความรู้รวมทั้งการแกปั้ญหาต่างๆกระบวนการคิดและเรียนรู้

รวมทั้งการจินตนาการเป็นผลของการคิดเฉพาะดา้นและร่วมกนัของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา

สมองซีกซ้ายเจริญรวดเร็วในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิ ถึงอายุ 2 ปี และช่วงอายุ 7 – 12 ปี สมองส่วนน้ี    

คิดเชิงวิเคราะห์ สร้างมโนทศัน์และภาษาส่วนสมองซีกขวาเจริญในอตัราสูงและเด่นชดัในช่วงอาย ุ     

3 – 6 ปี ทาํหนา้ท่ีคิดเชิงจินตนาการ สร้างสรรค ์สังเคราะห์และความคิดเชิงเทียบเคียงการส่งเสริม

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ต้องกระตุ้นการรับรู้โดยผ่านระบบประสาทสัมผสัทุกระบบ

กระตุน้การคิดของสมองทั้งการคิดพื้นฐานทุกกระบวนการคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

ความจาํและภาษา หรือความคิดเชิงพหุปัญญาของสมองทั้งรายคนและแบบกลุ่มจดักิจกรรมท่ีย ัว่ย ุ

ทา้ทายการคิดคน้ ของระบบประสาทและสมองครูตอ้งเตรียมกิจกรรมการสอนอย่างหลากหลาย 

เพื่อกระตุ้นย ัว่ยุ ท้าทายให้สมองคิดเตรียมส่ืออุปกรณ์ให้เพียงพอ เรียนร่วมกับเด็ก เพื่อศึกษา      

แบบการเรียนรู้ของเด็กครูคิดหาเทคนิคการจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เสมอซ่ึงนกัการศึกษา

ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

ภพ เลาหไพบูลย ์(2542  :  14) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วา่ 

หมายถึง พฤติกรรม ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัและฝึกฝนมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดการพฒันาการ

ทางสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ การแก้ปัญหาหรือค้นพบความรู้ใหม่ๆ และนําไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัเช่น ฝึกการสังเกต การบนัทึกขอ้มูล การตั้งสมมติฐานและการทาํการทดลอง 
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พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2545 : 9) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วา่ 

หมายถึง ความชํานาญและความสามารถในการใช้การคิดเพื่อค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์       

อยา่งมีระบบ รวมทั้งการแกปั้ญหา และเป็นทกัษะทางปัญญาไม่ใช่ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือ เพราะ

เป็นการทาํงานด้วยสมองในการคิดขั้นพื้นฐาน เช่น ทักษะการสังเกต การจําแนก การระบุ                   

การเรียงลาํดบั การเปรียบเทียบ การใช้ตวัเลข การลงขอ้สรุป ส่วนการคิดขั้นสูง เช่น ทกัษะการ

จดัระบบความคิด การวเิคราะห์ การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การคาดคะเน การพยากรณ์ การให้คาํ

จาํกดัความ การตีความหมาย การคน้หาแบบแผน การผสมผสานขอ้มูล การสรุปความ เป็นตน้ 

จากความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมและความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบติั 

ฝึกฝน และมีความคิดอยา่งเป็นระบบโดยผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นกัเรียนคน้ควา้

แกปั้ญหา รู้จกัคิดและทาํเป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีทาํให้นกัวิทยาศาสตร์

สามารถคน้หาความรู้จากธรรมชาติไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการเฉพาะท่ีนกัวิทยาศาสตร์นาํไปใช้ในการ

แสวงหาความรู้ซ่ึงอาจแตกต่างกนับา้งแต่มีลกัษณะร่วมกนัท่ีทาํให้สามารถจดัเป็นขั้นตอนไดล้าํดบั

ขั้นตอนของวธีิการทางวทิยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนคือ  

1.1 ขั้นกาํหนดปัญหา  

1.2 ขั้นการตั้งสมมติฐาน  

1.3 ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน  

1.4 ขั้นสรุปผล  

1.5 ขั้นเสนอผลงาน 

2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ของนกัวิทยาศาสตร์นั้น 

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ และต้องมี เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

นกัวิทยาศาสตร์จะประสบผลสําเร็จหรือลม้เหลว ข้ึนอยู่กบัความสามารถและทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงเป็นทกัษะทางปัญญาเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบติั

และฝึกฝนความนึกคิดอยา่งมีระบบ ซ่ึงมี 13 ทกัษะ (กรมวชิาการ 2544 : 12)  

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การท่ีนักวิทยาศาสตร์จะใช้ทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์แสวงหาความรู้หรือแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไดผ้ลดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บั

แนวคิดและการกระทาํซ่ึงถือเป็นอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ผูน้ั้น พฤติกรรมหรือแนวติดของ

บุคคลท่ีแสดงออกทางดา้นจิตใจท่ีมีอุปนิสัยของนกัวิทยาศาสตร์น้ี จดัเป็นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ซ่ึงประกอบดว้ย  
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3.1 มีความละเอียดถ่ีถว้นและความมานะบากบัน่ในการสังเกตและทดลอง  

3.2 ไม่ตดัสินใจง่ายโดยปราศจากขอ้เทจ็จริงสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  

3.3 มีใจกว้างท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนด้วยใจเป็นธรรมไม่ยึดมั่นใน

ความคิดของตนฝ่ายเดียว  

3.4 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.5 มีความสุจริตทั้งในแนวคิดและการกระทาํ  

3.6 ยอมรับการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า การดาํรงชีวติ                       

(ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544 : 5-7) 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic – Science Process Skills)               

8 ทกัษะ ไดแ้ก่  

1. ทกัษะการสังเกต (Observing)      

การสังเกตเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง    

ในการพฒันาทกัษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการจาํแนก

ประเภททกัษะการพยากรณ์ ทกัษะการลงความคิดเห็น เป็นตน้ การสังเกตทาํให้เกิดความอยากรู้

อยากเห็น ทาํให้เกิดปัญหา อนัจะนาํไปสู่ขั้นตอนในการสืบเสาะเพื่อหาความรู้และไดม้าซ่ึงความรู้

มากข้ึน  

2. ทกัษะการวดั (Measuring) 

 เป็นความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย

เคร่ืองมือสาํหรับการวดั ค่าท่ีไดจ้ากการวดั (ตอ้งเป็นตวัเลข) หน่วยกาํกบัตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัและ

สามารถอ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดัไดถู้กตอ้ง และใกลเ้คียงความเป็นจริง 

3. ทกัษะการคาํนวณหรือการใชต้วัเลข  (Using Numbers) 

 เป็นความชาํนาญในการหาความสัมพนัธ์เชิงปริมาณ โดยมีวิธีการนบั การคิดคาํนวณ 

โดยใชว้ธีิบวก ลบ คูณ หาร การใชต้วัเลขคิดสูตรทางวทิยาศาสตร์ 

4. ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classifying) 

เป็นการจัดจาํแนกส่ิงของหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยพิจารณาจาก

ลกัษณะท่ีเหมือนกนั สัมพนัธ์กนั หรือแตกต่างกนัของส่ิงของหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์

เกณฑท่ี์ใชใ้นการจาํแนกประเภทมี 3 อยา่งไดแ้ก่  ความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ 

5. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Using  

Space/Relationship) 
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ทกัษะการหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสเปสหมายถึงความชาํนาญในการจาํแนกรูปมิติ

ของวตัถุความเก่ียวขอ้งของวตัถุและเหตุการณ์กบัรูปร่างบอกความสัมพนัธ์ของมิติและบอกการ

เปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กบัเวลา  

6. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล (Comunication) 

เป็นความชาํนาญในการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการ

ส่ือไดช้ดัเจน ถูกตอ้งรวดเร็วและง่ายต่อการแปลความหมาย วิธีในการนาํเสนอขอ้มูล มีหลายวิธี 

เช่น การใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน แผนภาพ แผนภูมิ แผนท่ี แผนผงั ตาราง กราฟ วงจรหรือสมการ 

เป็นความชาํนาญในการหาความสัมพนัธ์เชิงปริมาณ โดยมีวิธีการนบั การคิดคาํนวณโดยใชว้ิธีบวก 

ลบ คูณ หาร การใชต้วัเลขคิดสูตรทางวทิยาศาสตร์  

7. ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล (Inferring) 

เป็นการอธิบายส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตแลว้เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัลงไปกบัขอ้มูลนั้น

ซ่ึงในการอธิบายโดยเพิ่มความคิดเห็นส่วนตวันั้นตอ้งอาศยัความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ขอ้มูล      

ท่ีไดรั้บ รวมทั้งเหตุผลดว้ย  

 8. ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting) 

เป็นการคาดการณ์หรือการทํานายเก่ียวกับเหตุการณ์สถานการณ์ตลอดจนผล               

ท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้าโดยอาศัยหลัก กฎ ทฤษฎี รวมทั้ งข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือจาก

ประสบการณ์ท่ีเกิดซํ้ าๆในเร่ืองนั้นมาช่วย 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน (Intergrated Science Process 

Skills)  5 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypthesis) 

ทกัษะการตั้งสมมติฐานเป็นความชาํนาญในการทาํนายผลหรือคาดเดา 

เหตุการณ์หรือคิดคาํตอบล่วงหนา้ อยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิม

เป็นพื้นฐานสมมุติฐานหรือคาํตอบท่ีคาดคะเนไวล่้วงหนา้น้ี จะตอ้งเป็นส่ิงท่ียงัไม่ทราบหรือไม่เคย

เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลยงัไม่เป็นหลกัการ หรือทฤษฎีมาก่อนสมมติฐานเป็นเคร่ืองกาํหนด

แนวทางในการออกแบบการทดลอง  

2. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally) 

นิยามทัว่ ๆ ไป เป็นการให้ความหมายของคาํหรือขอ้ความอยา่งกวา้งๆ ส่วนนิยามเชิง

ปฏิบติัการเป็นนิยามท่ีผูท้าํการทดลองกาํหนดความหมายและขอบเขตของคาํหรือขอ้ความต่างๆ 

หรือตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามท่ีอยูใ่นสมมติฐานให้เขา้ใจตรงกนัและสามารถสังเกตหรือวดัไดโ้ดย

การบรรยายในเชิงรูปธรรม  
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3. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร (Controlling Variables) 

เป็นความชาํนาญในการจาํแนกตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระบบ ได้แก่ ตวัแปรต้น         

ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม เพื่อใหก้ารทดลองเป็นไปตามกาํหนด 

4. ทกัษะการทดลอง  (Experimenting) 

ทกัษะการทดลองเป็นความชํานาญในการจดักระบวนการปฏิบติักับตวัแปรต่างๆ     

เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีเกิดข้ึน                                  

5. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Interpreting data) 

 เป็นความชํานาญในการหารูปแบบของความสัมพนัธ์จากข้อมูลเพื่ออธิบายและ

นาํไปสู่การลงความคิดเห็น การทาํนาย และการตั้งสมมติฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การแปล

ความหมายขอ้มูล หมายถึง เป็นการอธิบายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลโดยตรง การลงขอ้สรุป 

เป็นการบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่

สําหรับการทาํวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 6 ทกัษะ คือ 1. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  2. ทกัษะการลงความคิดเห็น

จากขอ้มูล 3. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 4. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร  5. ทกัษะการทดลอง  

และ 6. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ซ่ึงนักเรียนจะสามารถนาํไปใช้ในในการ

พฒันาความสามารถในการทาํโครงงานให้เกิดผลดีได้ใช้ทกัษะทั้ง 6 ทกัษะน้ีเพื่อคิดหาคาํตอบ

ล่วงหน้าและเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลก่อนการทาํโครงงานโดยจากการสังเกต ความรู้    

หรือประสบการณ์เดิมมากาํหนดตวัแปรต่างๆเพื่อทดลองเป็นกระบวนการเพื่อหาคาํตอบหรือ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากนั้นนาํผลมาจดัแยกประเภทหรือเรียบเรียงเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายของ

ขอ้มูลดีข้ึนโดยอาจจะเขียนบรรยาย แผนภาพ ตาราง และแปรความหมายของขอ้มูลพร้อมกบัสรุป

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีทาํไดท้ั้งหมด ซ่ึงวธีิการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอยู ่

2 รูปแบบ คือ (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2544 : 166-182)   

1. การประเมินโดยใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple-choice paper and pencil 

tests) เป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะง่ายต่อการวิเคราะห์ผล การประเมินโดย

ใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบจะเหมาะสําหรับการจดัการความรู้ ความจาํในเน้ือหาวิชา ส่วนการ

วดัทกัษะกระบวนการจะนิยมวดัจากสภาพจริงขณะนกัเรียนปฏิบติังาน หรือช้ินงานของนักเรียน 

ตวัอยา่งแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เช่น แบบทดสอบวดัทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

2. การประเมินพฤติกรรมการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Performance 

Assessment)  เป็นการประเมินการลงมือปฏิบติัการทดลองจริงซ่ึงแบบประเมินจะมีหลายชนิด เช่น 
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แบบทดสอบปลายเปิด แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน      
เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น แบบทดสอบการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในการวดั 

จากการศึกษาขั้นตอนการประเมินในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารประเมินพฤติกรรมการใช้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

สาํหรับการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

 

วทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความรู้หลากหลายท่ีสะสมมาจนเกิดเป็นความคิด

สร้างสรรคใ์หม่ (New Idea) มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนเพื่อตอบสนองหรือแกปั้ญหาในส่ิงท่ีผูคิ้ดคน้ได้

คาดหวงัไว ้ซ่ึงความคิดสร้างสรรคน้ี์ไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัเฉพาะในเร่ืองของงานศิลปะ ออกแบบ ดนตรี 

วฒันธรรม แต่ยงัรวมถึงการประดิษฐ์ และนวตักรรมต่างๆ ดงันั้นเม่ือมวลของความคิดสร้างสรรค์

เหล่าน้ีมีขนาดใหญ่พอจึงสามารถก่อตัวข้ึนเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลถึง           

การจ้างงาน การปรับกระบวนการการผลิต ตลาดของผูบ้ริโภค จนถึงตวัเลขจีดีพีของประเทศ                

(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552 : 113 ) 

เศรษฐกิจสร้างสรรคห์รือ Creative Economy เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ในศตวรรษ 

ท่ี 21 ซ่ึงกองส่งเสริมและพฒันาทรัพย์สินทางปัญญา (2552) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์คือ การสร้างมูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์สําหรับสาขาการผลิต

ท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”  (Creative Industry)        

ซ่ึงหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงสําคญั เป็นแนวทางสร้าง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตั้งอยู่บนฐานของความเช่ือท่ีว่า เม่ือมีส่ิงลอยอยู่ในอากาศท่ีเรียกว่า

ไอเดียกลายเป็นขอ้ได้เปรียบแทนพื้นท่ีและกาํลงัคนเช่นในอดีต การใช้ความคิดสร้างสรรค์และ  

องค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีและวฒันธรรม คือทุนท่ีนาํไปสู่นวตักรรมและการยกระดบั

สินค้าหรือบริการให้มากด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม (ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ 2553 : 12) 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ คือ การมุ่งขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศบน

ฐานการใช้และการเช่ือมโยงคาํสําคญัขา้งตน้ทั้งหมด  ในการเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินคา้และบริการ อนัเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ  รวมถึงเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดต่างประเทศท่ีสมดุลและย ัง่ยืนในระยะยาว  เป็นกลยุทธ์

และแนวคิดการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  วางไวภ้ายใตก้รอบวิสัยทศัน์ประเทศไทยปี 2570 และยุทธศาสตร์การพฒันา  ในดา้นการ
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สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ในทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11         

(พ.ศ. 2555-2559) ทั้งน้ีเพราะการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน  ตอ้งตั้งอยู่บนความแข็งแรงและ

พึ่งตนเองของเศรษฐกิจระดบัฐานรากหรือระดบัชุมชนเป็นสาํคญั 

การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา หรือ UNCTAD (2008 : 4-6)       

ไดส้รุปลกัษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดด้งัน้ี 

1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานการใช้ศกัยภาพเชิงสร้างสรรค ์  

เพื่อความเจริญเติบโตและพฒันาของเศรษฐกิจ 

2. เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ช่วยสร้างรายไดทุ้กระดบัชนชั้น สร้างงานและรายไดจ้ากการ

ส่งออกในขณะท่ียงัดาํรงความเป็นสังคม การเผยแพร่วฒันธรรม และการพฒันามนุษย ์

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม เข้ากับ

เทคโนโลย ีการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและวตัถุประสงคข์องนกัท่องเท่ียว 

4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มของกิจกรรมในเศรษฐกิจฐานความรู้กบัมิติของการ

พฒันาและการเช่ือมโยงแบบตดัขวางทั้งระดบัมหภาคและจุลภาคของทุกระดบัเศรษฐกิจ 

5. เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เป็นการมองเห็นถึงการพฒันานวตักรรมจากสหวิทยาการและ

การสร้างสรรคจ์ากทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐ 

6. หวัใจของเศรษฐกิจสร้างสรรคก์็คือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

ปฤณัต  นัจนฤตน์ (2553) ได้สรุปลกัษณะและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์   

ได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง ระบบท่ีพฒันาบนเศรษฐกิจฐานความรู้ การใช้องค์ความรู้ 

(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) สะท้อนถึงกระบวนการ      

ซ่ึงรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างสรรคค์วามรู้ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ตามบริบทของสังคมนั้น  

ในปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการสร้างสรรค์ในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี  

1. การสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานการพฒันาวตัถุดิบ และผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

ใหเ้กิดความเป็นศกัยภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าในสินคา้เชิงสร้างสรรคต่์างๆ 

2. การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี เป็นการสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบัการ

สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการสร้างสรรคท์างดา้นวฒันธรรมให้เกิดการเช่ือมโยง

ทัว่โลก เช่น เทคโนโลยทีางดา้นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

3. การสร้างสรรคท์างวฒันธรรม เป็นการสร้างสรรคท่ี์อาศยัภูมิปัญญาต่างๆในการผลิต

สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและบริการต่างๆ 
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วิทยาศาสตร์กับการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ เป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม 

ใหเ้กิดศกัยภาพและเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค ์

จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์กบัการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ 

หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขา้

ไว้ด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันอาศัยการสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี  วฒันธรรม มาพฒันาร่วมกนั เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ สําหรับการวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน

สร้างสรรคผ์ลงานเชิงเศรษฐกิจท่ีอาศยัผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อผลิตภณัฑ์เพิ่ม

มากข้ึน      

 

ข้อมูลผลติภัณฑ์ชุมชนในจังหวดัราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรีตั้ งอยู่ในภาคกลางทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย มีพื้นท่ี 3,247      

ลา้นไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเน้ือท่ีภาคตะวนัตก 8 จงัหวดั มีพื้นท่ี

ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดน        

สันปันนํ้ า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร จงัหวดัราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตรมีพื้นท่ีทั้งหมด 5,196,462 ตารางกิโลเมตร              

หรือ 3,247,789 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองราชบุรี จอมบึง สวนผึ้ง 

ดาํเนินสะดวก บา้นโป่ง บางแพ โพธาราม ปากท่อ วดัเพลงและบา้นคา โดยแบ่งออกเป็น 104 ตาํบล 

975 หมู่บา้น 25 เทศบาลและ 83 อบต. มีประชากรจาํนวน 852,1184 คน (ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั

ราชบุรี และสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัราชบุรีขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2557) 

อาณาเขต 

ทศิเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดักาญจนบุรี 

ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ทศิใต้ ติดต่อกบัจงัหวดัเพชรบุรี 

ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 

1. พื้นที่ภูเขาสูงได้แก่ บริเวณชายแดนดา้นตะวนัตกกบัสหภาพพม่าและเขตแดนดา้น

ใตติ้ดกบัจงัหวดัเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมดว้ยป่าดิบป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าไผ่

ในเขตอาํเภอสวนผึ้ง อาํเภอบา้นคา และอาํเภอปากท่อดา้นตะวนัตก 

2. พืน้ทีร่าบสูงได้แก่  บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกบัสหภาพพม่ามีเทือกเขาตะนาวศรีและ

ภูเขานอ้ยใหญ่สลบัซบัซอ้นในเขตพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากท่อและบา้นคา 

3. พืน้ทีร่าบลุ่มได้แก่  บริเวณพื้นท่ีราบลุ่มแม่นา้แม่กลองมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม

กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองราชบุรี โพธาราม             

และบา้นโป่ง 

อาชีพหลกัและสําคัญของประชาชนในจังหวดัราชบุรี 

จากขอ้มูลการสํารวจสภาวการณ์มีงานทาของประชากรในจงัหวดัราชบุรีมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 852,1184  คนเป็นผูมี้อายุ 15 ปีข้ึนไปซ่ึงอยูใ่นวยัทาํงานจาํนวน 674,067 คนเป็นกาํลงั

แรงงานรวมจาํนวน 509,965 คนเป็นผูมี้งานทาํ 

1. จําแนกตามประเภท กลุ่มภาคเกษตรกรรมมีผูท้างานในภาคน้ีจาํนวน 164,007 คน

และกลุ่มนอกภาคการเกษตรกรรมมีผูท้างานจานวน 341,446 คนส่วนใหญ่ทางานอยู่ใน

อุตสาหกรรมการผลิตรองลงมาคือการขายปลีกขายส่งและโรงแรมภตัตาคารคิดเป็นร้อยละ 20.5 , 

17.8 และ 7.9 ตามลาํดบั 

2. จําแนกตามอาชีพ พบว่าผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง         

มีผูท้าํงานมากท่ีสุดรองลงมาคืออาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการและ

พนกังานบริการและพนกังานในร้านคา้และตลาดคิดเป็นร้อยละ 23.4 , 21.2 และ 17.3 ตามลาํดบั  

  ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุมชนในจังหวดัราชบุรี  

โอ่งมังกรและเคร่ืองเคลือบดินเผา ผลิตจากดินคุณภาพดีในราชบุรีนอกจากโอ่ง        

ลายมงักรยงัมีเคร่ืองป้ันดินเผาสําหรับตกแต่งบา้นอีกมากโรงงานและร้านคา้อยู่ในตวัเมืองราชบุรี

จาํนวนมากกวา่ 40 แห่ง 

ผ้าซ่ินตีนจก หตัถกรรมประณีตของชาวไทยยวน ชมและซ้ือหาไดท่ี้ศูนยสื์บทอดศิลปะ

ผา้จกวดัแคทรายตาํบลคูบวัอาํเภอเมืองราชบุรีอยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 8 กิโลเมตร  

ผ้าขาวม้า ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ ผา้ขาวมา้คนยวนสีสันสวยงามทอลวดลายยอดนิยม

ในหมู่ชาวยวนหาซ้ือไดท่ี้ตาํบลคูบวัและผา้ขาวมา้บา้นไร่ผา้ขาวมา้เจ็ดเสมีผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีมีสี 

สันลวดลายตาหมากรุกปัจจุบนัทาํดว้ยเคร่ืองจกัรแต่คุณภาพยงัดีเช่นเดิมมีจาํหน่ายทัว่ไปตามร้านคา้ 
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ตุ๊กตาตําบลบ้านสิงห์ อาํเภอโพธารามเป็นแหล่งหตัถกรรมท่ีมีฝีมือลือช่ืออีกแห่งหน่ึง

ดา้นตุก๊ตาต่างๆมีใหเ้ลือกหลายแบบเช่นสัตวแ์ละผลไมต่้างๆไวส้ําหรับประดบัทั้งในบา้นและในรถ

หรือเป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

และเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

งานวจัิยในประเทศ 

เตือนใจ ไชยโย (2545 : 61) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยเสริมการใช้แบบฝึกคิดหัวขอ้

และวางแผนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการ

สร้างแบบฝึกคิดหัวขอ้และวางแผนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแบบฝึกตามเน้ือหาใน 

แต่ละหน่วยของบทเรียน เร่ือง นํ้ าเพื่อชีวิต รวมทั้งหมด 6 ชุด ซ่ึงในแต่ละแบบฝึกประกอบดว้ย

กิจกรรม 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ี 1 เป็นการฝึกคิดหวัขอ้และวางแผนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์         

จากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้โดยฝึกระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแกปั้ญหาเพื่อการคิดเป็น

หวัขอ้โครงงานวิทยาศาสตร์ จากนั้นฝึกกาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา 

และระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ตามหวัขอ้โครงงานท่ีนกัเรียนคิดข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ี 2 เป็นการฝึก

ให้นักเรียนกําหนดวสัดุอุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ ขั้นตอนการทาํการทดลองและการกําหนด

แผนปฏิบติังาน ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนหลงัการสอนสูงกวา่

คะแนนก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .01 และผลการศึกษาความสามารถในการทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยเสริมการใช้แบบฝึกคิดหัวข้อและวาง

แผนการทาํโครงงาน พบว่า ความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ในระดบัดี จาํนวน 3 โครงงาน   

และความสามารถในการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 4 โครงงาน และเม่ือประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการทาํโครงงานอยู่

ในระดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

จิรมยั ศิริทพั และคณะ (2545 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่การพฒันาชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองส่ิงแวดล้อม ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้

เพราะในชุดกิจกรรมน้ีให้นักเรียนได้ทาํกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จึงไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน 

นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองในขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงเป็นทกัษะ
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พื้นฐานของการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ และเป็นการสอนท่ีใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมมีผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียน     

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

มะลิวลัย ์หาญชนะ (2546  :  บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาความคิดเห็น ความสามารถการทาํ

โครงงานและผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั

พบว่า นักเรียนเห็นว่าการเรียนการสอนโดยโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการสอนวิชา

วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ และนกัเรียนไดฝึ้กฝน

ทกัษะกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม จากการประเมินโครงงานของนกัเรียน ปรากฏวา่นกัเรียนทาํได้

อยู่ในเกณฑ์ดี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

94.80 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวร้้อยละ 70 

อุดมพร กนัทะใจ (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า 

นกัเรียนในกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จิราวรรณ สังวรปทานสกุล  (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฒันาความสามารถในการ

เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ท่ีเรียนรู้โดยวิธีโครงงานและการเรียนรู้โดยใชคู้่มือครู ของนกัเรียน

ชั้ นมัธย มศึก ษา ปี ท่ี  4 มี ขั้ นตอนดัง น้ี  1. กา รคัด เ ลื อกหัวข้อ เ ร่ือง  ห รือปั ญหาท่ีจะศึ กษ า                         

2. การวางแผนในการทาํโครงงาน 3. การลงมือทาํโครงงาน 4. การเขียนรายงานแสดงผลงาน 

ผลการวิจยัสรุปว่า 1) นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยวิธีโครงงานและโดยใช้คู่มือครู มีความสามารถในการ

เขียนรายงานการศึกษาเพิ่มเติม ผลการทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียนโดยนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธี

โครงงานมีพฒันาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้

โดยใชคู้่มือครู  

วิชนีย ์ทศศะ (2547 : บทคดัยอ่) ทาํการวิจยัเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้

ดงัน้ี ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นระบุและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐานและกาํหนดวิธีการ

เรียนรู้ ขั้นดาํเนินการตามแผน ขั้นนาํเสนอผลงาน ขั้นอภิปรายและร่วมกนัสรุป และขั้นประเมินผล

การเรียนรู้ และแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั และแบบสืบเสาะหาความรู้ 



 

67 
 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก           

มีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) ความสามารถในการ

แกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัอยูใ่นระดบัดี ส่วนนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาในระดบัพอใช ้และ3) นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีมี

ต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 

จีรวรรณ ยิม้เจริญ และคณะ (2548 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ดว้ยโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    

ปีท่ี 1 พบว่า การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง    

มีวิจารณญาณท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้เพราะในชุดกิจกรรมน้ีให้

นกัเรียนได้ปฏิบติัการทดลอง นักเรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง

ในขณะทาํกิจกรรม ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานของการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นการสอนท่ีใช้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารในชีวิตประจาํวนั     

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        

ท่ีระดบั .01 

ประดิษฐ์ แกว้สีหาบุตร (2549 : 90) ไดศึ้กษาทกัษะการคิด ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการ

สอนแบบวงจรการเรียนรู้ 4 E เร่ืองสารและสมบติัของสารในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบา้นวงัยาว

สามคัคี ก่ิงอาํเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยใช้

รูปแบบการวจิยัเชิงทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะการคิด ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ ร้อยละ 75 ทั้ง 3 ดา้น 

รวงทอง รักษคิ์ด (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนท่ีใช้

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เ ร่ืองสารในชีวิตประจําว ัน                 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นหนองยาง จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า ชุดการสอนท่ีใช้กิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

79.39/80.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีกาํหนดไว ้ผลทางการเรียนท่ีใช้กิจกรรมโครงงาน

วทิยาศาสตร์มีความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีใช้

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สูงข้ึนร้อยละ 15 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองสารใน

ชีวติประจาํวนัสูงอยา่งมีนยัสําคญัสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนการสอนสูง
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กวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัสถิติท่ีระดบั .01 ความพึงพอใจของ นกัเรียน

ท่ีมีต่อการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองสารใน

ชีวิตประจาํวนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.14 แสดงวา่นกัเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ศกัด์ิสยาม ภูมิสูง (2551 : บทคดัยอ่) ทาํการวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการทาํ

โครงง านวิท ยาศาส ตร์แล ะเจตค ติทาง วิทยาศ าสตร์ของนัก เ รียนชั้ นมัธย มศึกษ าปี ท่ี  6              

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า               

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั 85.89/89.85    

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีกําหนด (80/80)นักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตร์             

ได้สมบูรณ์ทุกขั้นตอน โดยมีคะแนนความสามารถเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.89     

และหลงัเรียนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 89.86 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

โครงงานวทิยาศาสตร์สูงข้ึน นกัเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัสูง  

สุนัสดา สําราญ (2552 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   

โดยใชกิ้จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบวา่ หลงัจากเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด และความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน หลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัสถิติท่ีระดบั .05  

ปฤณัต นัจนฤตย์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลักสูตรการ

ออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร พบว่า ความรู้การ

ออกแบบตกแต่งอาหารหลงัการเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารมีความรู้ในการออกแบบตกแต่งอาหาร

สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัท่ี .01 ความสามารถปฏิบติัการออกแบบตกแต่งอาหาร

หลงัการเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารมีความสามารถในการปฏิบติัออกแบบตกแต่งอาหารสูงกวา่ก่อน

เรียนแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ี .01 ผลการปฏิบติักิจกรรมระหว่างเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารอยู ่   

ในระดับดีมาก บุคลากรธุรกิจอาหารมีทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตรและการออกแบบตกแต่งอาหาร 

เพราะไดค้วามรู้และแนวมุมมองใหม่เพิ่มมากข้ึน ไดเ้ทคนิควิธีการช่วยออกแบบอาหาร มีความคิด

สร้างสรรคใ์นการออกแบบสร้างงานและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

สุวิจกัขณ์ อธิคมกุลชัย (2554 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร

รายวชิาเพิ่มเติมเร่ือง โครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ิน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินหลงัการใช้



 

69 
 

หลกัสูตรสูงกวา่ก่อนการใชห้ลกัสูตรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความสามารถในการทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์จากท้องถ่ินอยู่ในระดับดี มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน

ระดับกลาง มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและเห็นว่าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเร่ือง โครงงาน

วิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินทาํให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาทอ้งถ่ินของ

ตนเองได ้

  

งานวจัิยต่างประเทศ 

บอนเนทและคีน ( Bonnet  and  Keen. 1996 ) ไดจ้ดัทาํแบบฝึกท่ีกล่าวถึงการพฒันา

โครงงานวทิยาศาสตร์จากมุมมองท่ีสาํคญัวา่ วทิยาศาสตร์ควรจะสนุกสนานน่าสนใจและกระตุน้ให้

เกิดความคิด จึงจดัสร้างกิจกรรม 60 กิจกรรม ท่ีใช้ส่งเสริมการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั

ส่ิงแวดล้อม ช่วยพฒันาทักษะการจาํแนกประเภท ทักษะการสังเกต ฝึกคิด และบันทึกข้อมูล 

ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรมต่างๆ ช่วยพฒันาให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและพฒันาขอ้มูลท่ีคน้ควา้ได้

จนกลายเป็นหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได ้

แวนคีฟ (Vancleave. 1996) ไดจ้ดัทาํแบบฝึกเพื่อส่งเสริมการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสาขาภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ยกิจกรรม 20 กิจกรรม ซ่ึงเสนอแนวทางหรือแนวความคิดให้กบั

นกัเรียนในลกัษณะท่ีเป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขได ้ฝึกให้นกัเรียนออกแบบการทดลองคน้ควา้และ

บนัทึกขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัญหา ผลการใชกิ้จกรรมทั้ง 20 กิจกรรมพบวา่ทาํให้นกัเรียนได้

ฝึกคิดแกปั้ญหาและสามารถแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 

ไรเวท็ (Rivet. 2003 : 229) ไดว้ิจยัการสร้างส่ิงแวดลอ้มและการเรียนรู้ของนกัเรียนใน

ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยทาํการสํารวจครูซ่ึงพยายามสร้าง

ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนการสอน ในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขต

อาํเภอเมือง จาํนวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานและทาํการสํารวจว่าครูและ

นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างไร และการ

เรียนรู้แบบโครงงานน้ี  มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างไร พบว่า ครูท่ีใช้ส่ิงแวดล้อม              

แบบโครงงาน เพื่อจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถประสบความสําเร็จ ทาํให้นักเรียน

สามารถนาํภูมิความรู้และประสบการณ์เดิมออกมาใชใ้นการเรียนรู้ และยงัพบวา่มีความสัมพนัธ์กนั

ในระดบัสูงอย่างมีนยัสําคญัระหวา่งการจดัส่ิงแวดลอ้มแบบโครงงานกบัการประเมินคะแนนดา้น

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ในขณะเดียวกนัยงัพบว่าการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมควรเร่ิมจากการออกแบบหลกัสูตรและจดัการอบรมเพื่อพฒันา

วชิาชีพใหก้บับุคลากรอยา่งต่อเน่ืองก็เป็นส่ิงมีความสาํคญัมากเช่นกนั 
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วูและซี (Wu and Hsieh.  2006  :  1289-1313) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการสืบเสาะ

เพื่อสร้างคาํอธิบายโดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนเกรด 6 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อทดสอบหลากหลายและทาํการหาค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

จาํนวน 58 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐาน มีทกัษะการสืบเสาะหา

ความรู้และสามารถสร้างคาํอธิบายดว้ยกระบวนการทางเหตุผลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงาน 

สามารถสรุปไดว้า่การทาํโครงงานสามารถพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ทั้งดา้นปัญญา ท่ีเกิดจาก

ทกัษะการคิด ด้านร่างกาย ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบติัจริง ด้านจิตใจ ท่ีเกิดจากความมุ่งมัน่ตั้งใจ    

และดา้นสังคม ท่ีเกิดจากการทาํงานเป็นกลุ่ม เป็นการจดัการเรียนท่ีฝึกกระบวนการคิดการทาํงาน

อย่างเป็นระบบ โดยมีครูผูส้อนคอยให้ค ําแนะนํา ปรึกษา ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้สรุปเป็นขั้นตอน ดังน้ี             

1)  ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวขอ้  2) ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน  3)  ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน         

4)  ขั้นเขียนรายงาน สรุปผล และ 5)  ขั้นนาํเสนอผลงาน ซ่ึงอาศยัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการทาํโครงงานเพื่อให้นักเรียนคน้ควา้แกปั้ญหา รู้จกัปฏิบติั ฝึกฝน และมี

ความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคน้หาความรู้จากธรรมชาติไดอ้ย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์น้ีสามารถสร้างสรรคผ์ลงานเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดศกัยภาพและ

มูลค่าต่อผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน 
 

 

 



 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบ

แผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest-Posttest Designs) โดยมี

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุริยวงศ์จาํนวน 80 คน    

เป็นหน่วยการวิเคราะห์  วิธีดาํเนินการวิจยัไดก้าํหนดสาระไว ้ 2  ประการ  คือ  การดาํเนินการวจิยั

และระเบียบวธีิวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การดําเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียดในการวจิยั 3  ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล วรรณกรรม สถิติ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสร้าง

เคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถใน

การทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความ

คิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ  

ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการตามโครงการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือท่ีพฒันา

ในขั้นตอนท่ี 1 ไปทดลองและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนํามาตรวจสอบความถูกต้อง 

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปลผล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยัเป็นขั้นตอนรายงานผลต่อคณะกรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง จดัพิมพ์รายงานผลการวิจยัฉบบัร่าง ปรับปรุงแก้ไขตามท่ี

คณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ และส่งผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัวิธีวิจยัเพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสุริยวงศ์ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 2 ห้อง รวมจาํนวนนกัเรียน   

80 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/2  ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสุริยวงศ์ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จาํนวนนักเรียน 40 คน จากการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิจบัสลากหอ้งเรียน 

ตัวแปรทีศึ่กษา  

1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิสอนแบบโครงงาน                                                                           

1.2 ตวัแปรตาม คือ  

1.2.1  ผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร 

1.2.2  ความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

1.2.3  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์                    

          1.2.3.1  ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล 

          1.2.3.2  ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล    

          1.2.3.3  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

          1.2.3.4  ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร   

          1.2.3.5  ทกัษะการทดลอง           

          1.2.3.6  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป                                  

1.2.4  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวธีิสอนแบบโครงงาน 
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แบบแผนของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบแผนการวิจยั

ทดลองขั้นพื้นฐาน ( Pre-experimental Designs )  แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั ( One Group 

Pretest-Posttest Designs )  ,  ( Tuckman 1999 : 160 )  ซ่ึงมีแบบแผนการวจิยัดงัน้ี 

แบบแผนการวจิยัใชแ้บบ One Group Pretest-Posttest Designs 

  

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวจิยั มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

O1     แทน    การทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ( Pretest ) 

 X     แทน   การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบโครงงาน 

O2          แทน   การทดสอบผลการเรียนรู้หลงัเรียน ( Posttest ) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4  แผน 15 ชัว่โมง ประกอบดว้ยโครงการในการสอน

ดงัตารางท่ี 3 

2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองสารและสมบติัของสาร

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  แบบปรนยั  4  ตวัเลือก  จาํนวน  30  ขอ้ 

3. แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน แบบรูบริค ( Rubrics ) 

4. แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ แบบรูบริค ( Rubrics ) 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

จาํนวน 10   ขอ้ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีข้ันตอน ดังนี ้

1.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6              

จากหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี  3 สารและสมบติัของสาร

O1                  X                 O2 
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และตวัช้ีวดั  มาตรฐาน  ว 3.2  และสาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน 

ว 8.1   

1.2  ศึกษาวิธีการสอนแบบโครงงานจากหนงัสือเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน          

ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปเป็น 5 ขั้นตอน คือ  1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้  2. ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน   

3. ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน  4. การเขียนรายงานและสรุปผล  5. การนาํเสนอผลงาน 

1.3  ศึกษาข้อมูลท้องถ่ินจากสํานักงานจงัหวดัราชบุรีเว็บไซต์จงัหวดัราชบุรีและ

เอกสารอ่ืนๆ 

1.4  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โดยมีองค์ประกอบ  ดงัน้ี  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั สาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  เวลาเรียน  การวดัและประเมินผล  บนัทึกหลงัสอน 
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ตารางท่ี 3 เน้ือหาและเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

แผนที่ ตวัชี้วัด เร่ือง สาระสําคญั สาระการเรียนรู้ 

การจดัการ

เรียนรู้แบบ

โครงงาน 

ทักษะ

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร์ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1 

ว 3.1 ,  ป.6/1 ,     

ป.6/2 

ว 3.2 ,  ป.6/1 

ว 8.1 ,  ป.6/1 ,     

ป.6/2 , ป.6/3 ,      

ป.6/4 , ป.6/5 ,      

ป.6/6 , ป.6/7 ,      

ป.6/8 

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

น่าสนุก 

 

-สารอาจปรากฏใน

สถานะของแขง็ 

ของเหลวหรือแก๊สสาร

ทั้งสามสถานะมีสมบติั

บางประการเหมือนกนั

และบางประการ

แตกต่างกนั 

- ในก ารแยกสารบาง

ชนิดท่ีผสมกนั  ออกจาก

กนั  ตอ้งใช้วิธีการต่างๆ 

ท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํ

ไ ด้โ ดย ก าร ร่ อ น ก า ร

ตกตะกอน การกรอง  

การระเหิด การระเหย

แหง้ 

- จาํแนกประเภทของ

สารต่างๆ ท่ีใชใ้นชีวิต 

ประจาํวนัตามการใช้

ประโยชน ์ แบ่งไดเ้ป็น

สารปรุงรสอาหารแต่งสี

อาหาร สารทาํความ

สะอาด  สารกาํจดัแมลง

และศตัรูพืชซ่ึงสารแต่

ละประเภท มีความเป็น

กรด  เบส แตกต่างกนั 

-  การใชส้ารต่างๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั ตอ้งเลือก 

ใชใ้หถู้กตอ้งตามวตัถุ 

ประสงค ์ของการใชง้าน

ปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอ้ม 

ความสาํคญั 

ความหมาย 

ประเภทของ

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ คุณค่า 

และความสาํคญั

ของโครงงานเร่ือง

สารและสมบติัของ

สาร 

- ขั้นคิด

ปัญหาสร้าง

หวัขอ้ 

- ทกัษะการ

จดักระทาํ

และส่ือ

ความหมาย

ขอ้มูล 4 

2 

ว 3.1 , ป.6/3 

ว 3.2 , ป.6/1 

ว 3.2 ,  ป.6/1 

ว 8.1 ,  ป.6/1 ,     

ป.6/2 , ป.6/3 ,      

ป.6/4 , ป.6/5 ,      

ป.6/6 , ป.6/7 ,      

ป.6/8 

ผลิตภณัฑ ์

บา้นฉนั 

จาํแนกประเภทของ

สารต่างๆท่ีใชใ้น

ชีวิต ประจาํวนัและ

ประวติัความเป็นมา 

ผลิตภณัฑชุ์มชนใน

จงัหวดัราชบุรี 

- ขั้น

สร้างสรรค์

ออกแบบ

โครงงาน 

- ทกัษะการ

ลงความเห็น

จากขอ้มูล 

2 

3 

ว 3.1 ,  ป.6/4 

ว 3.2 ,  ป.6/2 

ว 8.1 ,  ป.6/1 ,     

ป.6/2 , ป.6/3 ,      

ป.6/4 , ป.6/5 ,      

ป.6/6 , ป.6/7 ,      

ป.6/8 

ร่วมกนัคิด  

พิชิต

โครงงาน 

การวางแผนในการ

ทาํโครงงาน 

ตลอดจนการลงมือ

ปฏิบติั 

- ขั้นปฏิบติั

สร้างผลงาน 

- ขั้นการ

เขียน

รายงาน 

- ทกัษะการ

กาํหนดและ

ควบคุมตวั

แปร 

- ทกัษะการ

ทดลอง 

6 

4 

ว 3.1 , ป.6/5 

ว 8.1 ,  ป.6/1 ,     

ป.6/2 , ป.6/3 ,      

ป.6/4 , ป.6/5 ,      

ป.6/6 , ป.6/7 ,      

ป.6/8 
ดินแดนแห่ง

โครงงาน 

การจดัแสดงผลงาน

และนาํเสนอ

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

ขั้นการ

นาํเสนอ

ผลงาน 

- ทกัษะการ

ตีความหมาย

ขอ้มูลและ

ลงขอ้สรุป 

3 
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1.5  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานต่ออาจารยผ์ูค้วบคุม

วทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ข 

1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีปรับปรุงแล้ว         

ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่านไดแ้ก่  ดา้นการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ดา้นการสอน

วทิยาศาสตร์ 1 ท่าน ดา้นเน้ือหา 1 ท่าน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 2 ท่าน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้

ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการใชเ้น้ือหาท่ีมีความเขา้ใจไดง่้ายต่อผูเ้รียนและกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจต่อ

นกัเรียนเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า        

( Rating Scale )  มี  5  ระดบั ในการหาค่าความสอดคลอ้ง ซ่ึงมีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย (Χ ) เท่ากบั  

4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) เท่ากบั  0.42  แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน

เหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปทดลองใช ้สรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี  2 

แผนภูมิท่ี  2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาการสอนแบบโครงงานจากหนงัสือเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ินจากสาํนกังานจงัหวดัราชบุรี เวบ็ไซตจ์งัหวดัราชบุรีและเอกสารอ่ืนๆ 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยวธีิการสอนแบบโครงงาน 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบโครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาและ

ปรับปรุงแกไ้ข 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบโครงงานท่ีปรับปรุงแลว้ต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือหาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่     

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบปรนัย           

4 ตวัเลือก จาํนวน 40  ขอ้ คะแนนเต็ม  40  คะแนน ซ่ึงครอบคลุมวตัถุประสงค ์โดยมีขั้นตอน       

การสร้าง ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลักสูตร

สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในสาระสารและสมบติัสารตวัช้ีวดัในชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 และขอ้มูลทอ้งถ่ินในอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

2.2 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและดาํเนินการสร้างขอ้สอบ

ตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ โดยผูว้จิยัสร้างขอ้สอบ 40 ขอ้ ดงัตารางท่ี 4 

2.3 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความ

เหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

2.4 นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity )  แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง

เฉล่ีย (Χ )  ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) น้อยกวา่ 1.00 เพื่อความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งทั้งน้ีไดค้่าความสอดคลอ้งและเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.27 , S.D 

= 0.49)  แสดงวา่แบบทดสอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปทดลองใช ้ 

2.5 นาํแบบทดสอบแบบปรนัย ไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2       

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก โดยพิจารณาค่า

ความยากง่าย  (p) ระหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหวา่ง 0.20-1.00 จากนั้นหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) สําหรับแบบทดสอบแบบปรนยั โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20)  

โดยขอ้สอบมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.60  และขอ้สอบมีอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 – 0.45 

และนาํแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบ โดยนาํผลการทดลองใชม้าหา

ค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรของ Kuder-Richardson (KR-20)   

2.6 คดัเลือกขอ้สอบให้เหลือ 30 ขอ้ นาํแบบทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 

0.73 แลว้จึงนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัแผนภูมิท่ี 3 
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ตารางท่ี 4 วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 

คว
าม
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ร้า
งส

รร
ค์ 
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รวม 

1. บอกไดว้า่สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง  

ของเหลวหรือแก๊ส สารทั้ งสามสถานะมีสมบัติ

บา งป ร ะก าร เ หมื อน กัน  แล ะ บางป ร ะก า ร  

แตกต่างกนั 

4 3     7 

2. จํา แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สา ร ต่ าง ๆ  ท่ี ใ ช้ใ น

ชีวติประจาํวนัตามการใชป้ระโยชน์  แบ่งไดเ้ป็น

สารปรุงรสอาหารแต่งสีอาหาร  

สารทาํความสะอาด  สารกาํจดัแมลงและศตัรูพืช  

ซ่ึงสารแต่ละประเภท มีความเป็นกรด – เบส 

แตกต่างกนั 

2 4  

 

 

 

  6 

3. การใช้สารต่างๆ ในชีวิตประจําวนั  ต้อง

เลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของการใช้

งานปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

  6 

 

 

 

  6 

4. จาํแนกสารโดยใชล้กัษณะการนาํไฟฟ้า การนาํ

ความร้อน หรือสมบติัอ่ืนได ้
2 4     6 

5. จาํแนกแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั ออกจากกนั

ตอ้งใช้วิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํได้

โดยการร่อน การตกตะกอนการกรอง การระเหิด 

การระเหยแหง้ 

2 3     5 

รวม 10 14 6    30 
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แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน แบบประเมินมีเกณฑ์เป็นแบบ

ประมาณค่า 5ระดับ ตามแบบรูบริค (Rubrics) ซ่ึงเป็นรูบริคแบบแยกส่วนเพื่อต้องการเน้น

ลกัษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko,2001) เพื่อผลคะแนนของนักเรียนท่ีค่อนข้างสมบูรณ์   

โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินดงัน้ี  

3.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถและกาํหนดประเด็นการ

ประเมินตามขั้นตอนการทาํโครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้   

2) ขั้นสร้างสรรค์ออกแบบโครงงาน 3) ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน 4) การเขียนรายงาน สรุปผล                     

5) การนาํเสนอผลงาน      

สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

สร้างแบบทดสอบและนาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    

  ดูความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

นาํแบบทดสอบแบบปรนยัจาํนวน 40 ขอ้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 
นาํแบบทดสอบแบบปรนยัมาหาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก 

 

หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สาํหรับแบบทดสอบแบบปรนยั โดยใชสู้ตรของ  

Kuder-Richardson (KR-20) 

 
นาํแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
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3.2 สร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 5 ขั้นตอน พร้อมทั้ง

กาํหนดเกณฑก์ารประเมินแบบระดบัคุณภาพ ( Rubric  scoring ) โดยมีระดบัการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก 

4      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง  

3      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่า 

1      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์   

ขั้นตอน 

การสอน 
ตัวช้ีวดั 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ( 5 ) สูง ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) ตํ่า ( 2 ) ตํ่ามาก ( 1 ) 

1.ขั้นคิด

ปัญหา

สร้าง

หวัขอ้ 

การตั้งช่ือ

เร่ือง 

ใชภ้าษาชดัเจน 

กระชบั 

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัเร่ือง

แต่ไม่กระชบั 

ใชภ้าษาชดัเจน 

กระชบัแต่ไม่

สอดคลอ้งเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจน แต่

กระชบัและ

สอดคลอ้ง     

กบัเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจนไม่

กระชบัแต่

สอดคลอ้ง     

กบัเร่ือง 

2.ขั้น

สร้างสรรค์

ออกแบบ

โครงงาน 

การเขียน

ความสาํคญั 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง

อยา่งถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนแต่ไม่

สอดคลอ้งกบัเร่ือง

อยา่งถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่

สอดคลอ้งกบั 

เร่ืองอยา่ง

ถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่มี

ความสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง

ในแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่มี

ความสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

จุดประสงค์

ในการทาํ 

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษาเก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรคไ์ด้

ชดัเจนสอด        

คลอ้งกบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษาเก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์      

เชิงสร้างสรรคไ์ด้

ชดัเจนแต่ไม่สอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรคไ์ม่

ชดัเจนแต่

สอดคลอ้ง      

กบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรคไ์ด้

ไม่ชดัเจนและ

ไม่สอดคลอ้ง

กบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรค์

ไม่ไดแ้ละไม่

สอด คลอ้ง    

กบัเร่ือง 

คาํถาม (ส่ิง

ท่ีนกัเรียน

อยากรู้หรือ

สมมติฐาน) 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้งและ

อยูใ่นแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนถูกตอ้ง  

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่อยู่

ในแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

(ต่อ) 

ขั้นตอน 

การ

สอน 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ( 5 ) สูง ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) ต่ํา ( 2 ) 
ต่ํามาก ( 1 ) 

3.ขั้น

ปฏิบติั

สร้าง

ผลงาน 

การ

ดาํเนินงาน 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนินงาน

อยา่งชดัเจน

และเป็นไป

ตามลาํดบัอยา่ง

ต่อเน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ได้

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตามลาํดบั

อยา่งต่อเน่ือง แต่

ระบุอุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนินงาน

อยา่งชดัเจน

และเป็นไป

ตามลาํดบัแต่

ไม่ต่อเน่ืองและ 

ระบุอุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนินงาน

อยา่งชดัเจนแต่

ไม่เป็นไป

ตามลาํดบัไม่

ต่อเน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนินงาน

ไม่ชดัเจนไม่

ต่อเน่ืองและ

ระบุอุปกรณ์ท่ี

ไม่ครบถว้น 

4.การ

เขียน

รายงาน 

สรุปผล 

ผลการ

สาํรวจและ

คน้ควา้ 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและอยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูล

ไดช้ดัเจนแต่

ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูล

ไม่ชดัเจนแต่

อยูใ่นแนวทาง

ท่ีถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูล

ไม่ชดัเจนและ

ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

สรุปผลการ

สาํรวจ 

สรุปผลได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

และสอดคลอ้ง

กบัเร่ือง 

สรุปผลไดช้ดัเจน

อยูใ่นแนวทางท่ี

ถูก ตอ้งและสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยู่

ในแนวทางท่ี

ถูก ตอ้งและ

สอด คลอ้ง   

กบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยู่

ในแนวทางท่ี

ถูก ตอ้งและไม่

สอด คลอ้ง  

กบัเร่ือง 

สรุปผลไม่ชดั 

เจน ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่ 

สอดคลอ้ง   

กบัเร่ือง 

5.การ

นาํเสนอ

ผลงาน 

การรายงาน

ปากเปล่า 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้งแต่

ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้ง

แต่ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนแต่ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไม่ชดั 

เจนไม่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งถูกตอ้ง

และไม่ครบ 

ถว้น 

การตอบ

ขอ้คิดเห็น 

ตอบขอ้คิดเห็น

อยา่งชดัเจน

และถูกตอ้ง 

ตอบขอ้คิดเห็น

อยา่งชดัเจนและ

และอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้คิดเห็น

ยงัไม่ชดัเจนแต่

อยูใ่นแนวทาง

ท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่อยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่ถูกตอ้ง 



 

82 
 

สําหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดั ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิจยัโดยการให้ค่าเฉล่ียเป็น  

รายขั้นซ่ึงแปลความหมายการประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179)  

ดงัตารางท่ี 6  

 

ตารางท่ี 6 เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

                                                                                                                                                                             

3.3 นาํแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เสนอต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดั 

3.4 นาํแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ    

5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย (Χ ) ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป    

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.0 ทั้งน้ีไดค้่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย (Χ ) เท่ากบั 4.02 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั  0.25  แสดงวา่ แบบประเมินความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งสาํหรับการนาํไปใช ้ 

 3.5 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู ้ 

เช่ียวชาญแนะนาํให้ใชภ้าษาท่ีส่ือความเพื่อให้เขา้ใจง่าย และมีความชดัเจน จากนั้นนาํไปใชจ้ริงกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ ระดับการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน  

4.50-5.00 สูงมาก 

3.50-4.49 สูง 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 ตํ่า 

1.00-1.49 ตํ่ามาก 
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แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงจะประเมินเป็นรายกลุ่ม

หลงัจากการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ โดยครูเป็นผูป้ระเมิน ซ่ึงแบ่งการประเมินเป็น 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล จาํนวน 3 ขอ้  2) ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล

จาํนวน 2 ขอ้  3) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน จาํนวน 3  ขอ้  4) ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

จาํนวน 4 ขอ้  5) ทกัษะการทดลอง จาํนวน 4 ขอ้  6) ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

จาํนวน 4  ขอ้  จากนั้นเขียนขอ้คาํถามตามนิยามของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างเกณฑ์

การประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 5 ขั้นตอน พร้อมทั้งกาํหนดเกณฑ์การประเมินแบบ

ระดบัคุณภาพ ( Rubric  scoring ) โดยมีระดบัการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัสูงมาก 

4      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัสูง  

3      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่า 

1      หมายถึง     ความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

จาํนวน 20  ขอ้  ดงัรายละเอียดตารางท่ี 7 

สร้างเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

นาํแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ 

นาํแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  

ศึกษาและรูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากหนงัสือ

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะ

กระบวนการ

ทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ

ประเมนิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

สูงมาก (5 ) สูง ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) ตํา่ ( 2 ) ตํา่มาก ( 1 ) 

ทกัษะการจดั

กระทาํและ

ส่ือ

ความหมาย

ขอ้มูล 

แหล่งขอ้มู

ลท่ีนาํมา 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลาย แหล่ง เช่น 

จากการสงัเกต 

การวดั การทด 

ลองและอ่ืนๆ และ

นาํมาแหล่งละ 5 

รายการข้ึนไป 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลายแหล่ง เช่น 

จากการสงัเกต การ

วดั การทดลอง และ

อ่ืน ๆ และนาํมา

แหล่งละ                 

4  รายการข้ึนไป 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลายแหล่ง เช่น

จากการสงัเกต 

การวดั การ

ทดลอง และอ่ืน 

และนาํมาแหล่ง

ละ   3 รายการ 

นาํขอ้มูลมาจาก

นอ้ยแหล่ง และ

นาํมาแหล่งละ     

2รายการ 

นาํขอ้มูลมาจาก

นอ้ยแหล่ง และ

นาํมาแหล่งละ     

1  รายการ 

การจดั

กระทาํ 

ขอ้มูล 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย

ข้ึน ชดัเจน และ

ตรงประเด็น 5

ประเด็นข้ึนไป 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการ

เรียงลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 4 ประเด็น

ข้ึนไป 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการ

เรียงลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย

ข้ึน ชดัเจน และ

ตรงประเด็น 3 

ประเด็น 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย

ข้ึน ชดัเจน และ

ตรงประเด็น        

2 ประเด็น 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยก

ประเภทหรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย

ข้ึน ชดัเจนและ

ตรงประเด็น        

1 ประเด็น 

การ

นาํเสนอ

ขอ้มูล 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น  5

ประเด็นข้ึนไป 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น  4 ประเด็น

ข้ึนไป 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการ

นาํเสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและตรง

ประเด็น 3 

ประเด็น 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดช้ดัเจน 

และตรงประเด็น     

2  ประเด็น  

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดช้ดัเจน 

และตรงประเด็น     

1  ประเด็น 

ทกัษะการลง

ความเห็นจาก

ขอ้มูล 

การ

อธิบาย 

อธิบายผลและขอ้ 

มูลไดอ้ยา่งชดัเจน 

และตรงประเด็น     

5 ประเด็นข้ึนไป 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและตรง

ประเด็น  4 ประเด็น

ข้ึนไป 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค้่อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 3 

ประเด็น 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค้่อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 2

ประเด็น 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค้่อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 1 

ประเด็น 

การลง

ความเห็น 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี

เหตุผล 5  คร้ัง   

ข้ึนไป 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล 

4  คร้ังข้ึนไป 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี

เหตุผล 3 คร้ัง 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี  2 

คร้ัง 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี       

1 คร้ัง 
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ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทักษะ

กระบวนการ

ทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ( 5 ) สูง ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) ตํ่า ( 2 ) ตํ่ามาก ( 1 ) 

ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

การหาคาํตอบ

ล่วงหนา้ 

พดูหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดยอาศยั

ความรู้เดิม จาก

การสงัเกต ดว้ย

การใชค้วาม 

สมัพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัตวัแปร

ตามไดอ้ยา่งสม 

เหตุสมผล 5 คร้ัง

ข้ึนไป 

พดูหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้

เดิม จากการ

สงัเกต ดว้ยการ

ใชค้วาม 

สมัพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัตวั

แปรตามได้

อยา่งสมเหตุ 

สมผล 4 คร้ัง

ข้ึนไป 

พดูหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้

เดิม จากการ

สงัเกต ดว้ยการ

ใชค้วาม 

สมัพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัตวั

แปรตามไดส้ม

เหตุ สมผล      

3 คร้ัง 

พดูหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้

เดิม จากการ

สงัเกต การใช้

ความสมัพนัธ์

ของตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตามได้

อยา่งสมเหตุ 

สมผล 2 คร้ัง 

พดูหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้

เดิม จากการ

สงัเกต การใช้

ความสมัพนัธ์

ของตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตามได้

อยา่งสมเหตุ    

สมผล 1 คร้ัง 

ทกัษะการ

กาํหนดและ

ควบคุมตวั

แปร 

การกาํหนด

ตวัแปร 

บ่งช้ีตวัแปรตน้    

ตวัแปรตามและตวั

แปรควบคุมได้

ถูกตอ้ง 5 คร้ัง    

ข้ึนไป 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม

และตวัแปร

ควบคุมได้

ถูกตอ้ง 4 คร้ัง 

ข้ึนไป 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม

และตวัแปร

ควบคุมได้

ถูกตอ้ง 3 คร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   

ตวัแปรตามและ

ตวัแปรควบคุม

ไดถู้กตอ้ง          

2  คร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   

ตวัแปรตามและ

ตวัแปรควบคุม

ไดถู้กตอ้ง            

1  คร้ัง 

ทกัษะการ

ทดลอง 

ความสามารถ

ในการ

ออกแบบ 

กาํหนดวิธีการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวิธี  5 คร้ัง

ข้ึนไป 

กาํหนดวิธีการ 

อุปกรณ์ 

สารเคมี อยา่ง

ถูกตอ้ง

เหมาะสม และ

ใชอ้ยา่งถูกวิธี  

4 คร้ังข้ึนไป 

กาํหนดวิธีการ 

อุปกรณ์ 

สารเคมี อยา่ง

ถูกตอ้ง

เหมาะสม และ

ใชอ้ยา่งถูกวิธี    

3 คร้ัง 

กาํหนดวิธีการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และ

ใชอ้ยา่งถูกวิธี   

2 คร้ัง 

กาํหนดวิธีการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวิธี           

1  คร้ัง 

การบนัทึกผล 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ีเหมาะ 

สมกบัขอ้มูล 5 

คร้ัง    ข้ึนไป 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะ สมกบั

ขอ้มูล  4 คร้ัง

ข้ึนไป 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะสมกบั

ขอ้มูล 3 คร้ัง 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบ

ตารางบนัทึก

ผลท่ีเหมาะ สม

กบัขอ้มูล         

2 คร้ัง 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะ สมกบั

ขอ้มูล   1 คร้ัง 
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ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทักษะ

กระบวนการ

ทาง

วทิยาศาสตร์ 

รายการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ( 5 ) สูง ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) ตํ่า ( 2 ) ตํ่ามาก ( 1 ) 

ทกัษะการ

ตีความหมาย

ขอ้มูลและ

ลงขอ้สรุป 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูล 

การแปล 

ความหมายขอ้มูล

ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม 5 คร้ัง     

ข้ึนไป 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 4 

คร้ัง ข้ึนไป 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม 3 คร้ัง 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูลได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสม       

2 คร้ัง 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูลได้

ถูกตอ้ง

เหมาะสม        

1 คร้ัง 

การบอก

ความสมัพนัธ์

ของขอ้มูล 

บอกความสมัพนัธ์

ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลและ

ถูกตอ้ง 5 คร้ัง      

ข้ึนไป 

บอกความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและ

ถูกตอ้ง 4 คร้ัง 

ข้ึนไป 

บอกความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและ

ถูกตอ้ง 3 คร้ัง 

บอกความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลและ

ถูกตอ้ง 2 คร้ัง 

บอกความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลและ

ถูกตอ้ง 1 คร้ัง 

การสรุป

ความสมัพนัธ์

ของขอ้มูล 

สรุปความสมัพนัธ์

ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 5 คร้ัง 

ข้ึนไป 

สรุปความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 4 คร้ัง

ข้ึนไป 

สรุปความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 3 คร้ัง 

สรุปความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 2 คร้ัง 

สรุปความ 

สมัพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 1 คร้ัง 

 

4.2 นาํแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity)  ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย  (Χ )  ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

(S.D. ) น้อยกว่า 1.00 ทั้งน้ีไดค้่าความสอดคล้องเฉล่ีย ( Χ ) เท่ากบั 3.82 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.24  แสดงวา่แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปทดลองใช ้ 

สําหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดั ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการให้

ค่าเฉล่ียเป็นรายขั้นซ่ึงแปลความหมายการประเมินตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 

2555 : 179)  ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 เกณฑก์ารแปลความหมายการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

4.3 ปรับปรุงแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ

ให้ปรับคาํถามเพื่อการประเมินให้เหมาะกบัระดบัชั้นของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ

และแปลความหมายจากแบบประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช ้ 

ในการวจิยั 

4.4 นาํแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ศึกษาวจิยั 

จากการดาํเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 5 

แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ ระดับการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4.50-5.00 สูงมาก 

3.50-4.49 สูง 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 ตํ่า 

1.00-1.49 ตํ่ามาก 

สร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นาํแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ปรับปรุงแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์

และผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบโครงงาน ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale )  มี  5  ระดบั  คือ  

5      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

3      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย   

1      หมายถึง     ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ขอ้คาํถามแบ่งเป็น 5 ประเด็น  1) ด้านเน้ือหาสาระ จาํนวน 4 ขอ้  2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้    

จาํนวน 5 ขอ้  3) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ จาํนวน 3 ขอ้  4) ดา้นวดัและประเมินผล จาํนวน       

4 ขอ้  5) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จาํนวน 4  ขอ้ รวมทั้งหมด  20  ขอ้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

5.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดย

เกณฑก์ารแปลระดบัความคิดเห็นของเบสท ์(Best 1981 147 อา้งถึงใน กาญจนา วฒันายุ 2544 : 99) 

โดยแบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในดา้นเน้ือหา

สาระ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  ด้านวดัและประเมินผล  และด้าน

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

นอกเหนือจากท่ีนกัเรียนตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 สําหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดั ผูว้ิจยั

กาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลดงัตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์การแปลความหมายการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ

โครงงาน 

 

5.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงาน เสนอต่อ

อาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง          

เชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วนาํมาหาค่าเฉล่ีย แบบสอบถามความคิดเห็นต้องมีค่าความ

สอดคลอ้งเฉล่ีย  (Χ )  ตั้งแต่  3.51  ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  นอ้ยกวา่ 1.00  ทั้งน้ี

ไดค้่าความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั  (Χ ) = 4.44  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D) = 0.23  

แสดงวา่แบบสอบถามความคิดเห็นความเหมาะสมและสอดคลอ้ง สาํหรับการนาํไปทดลองใช ้ 

5.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นโดยผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํให้ใช้ภาษาท่ีมีความ

ชดัเจน เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั    

5.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั 

จากการดาํเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้

ดงัแผนภูมิท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ ระดับการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อวธีิสอนแบบโครงงาน 

4.50-5.00 มากท่ีสุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 นอ้ย 

1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 
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แผนภูมิท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ( Pretest ) ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุริยวงศ ์

2. ผูว้ิจ ัยดําเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการทาํโครงงาน

วิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นฐานดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวน  4  แผน  5 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3  

ชัว่โมง เป็นระยะเวลา  15 ชัว่โมง ไดท้าํการทดลองสอนในภาคเรียนท่ี  1   

ขั้นท่ี  1  ขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้ 

ขั้นท่ี  2  ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน 

ขั้นท่ี  3  ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน 

ขั้นท่ี  4  การเขียนรายงานสรุปผล 

ขั้นท่ี  5  การนาํเสนอผลงาน 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานใหเ้หมาะสมกบั

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

 



 

91 
 

3. ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน ( Posttest ) ดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน     

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบท่ีทาํการทดสอบก่อนเรียน 

4. ผูว้ิจยัดาํเนินการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน หลงัจากเรียนหน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ดินแดนแห่งโครงงาน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

5. ผูว้ิจยัดาํเนินการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัจากเรียนหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ดินแดนแห่งโครงงาน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

6. ผูว้ิจยัให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์ หลงัจากเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ดินแดนแห่งโครงงาน โดยใชแ้บบสอบถาม

ความคิดเห็น 

การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใช้

ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบการวดัผลการเรียนรู้เร่ือง สารและสมบติัของ

สาร โดยใชค้่าสถิติ   ค่าเฉล่ีย  (Χ )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

เร่ือง สารและสมบติัของสาร ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยการ

ทดสอบค่าที ( t-test )  แบบ  Dependent 

3. การศึกษาขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน ซ่ึงใช้ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )            

4. การศึกษาขอ้มูลจากแบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแบบ

ประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ใชค้่าเฉล่ีย (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. การศึกษาขอ้มูลจากแบบประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ใชค้่าเฉล่ีย  (Χ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และวิเคราะห์เน้ือหา

       

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบผลการเรียนรู้เ ร่ืองสารและสมบัติของสาร  แบบประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงาน แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ แบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัไดห้าความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา และนาํไปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จาํนวน 40 คน ดว้ยการทดสอบ

ก่อนเรียน จากนั้ นผู ้วิจ ัยดําเนินการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พร้อมทั้ งประเมิน

ความสามารถในการทาํโครงงาน ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานและทดสอบหลงัเรียน เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงค์

การวจิยัและคาํถามการวจิยั ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบติัของสาร 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถในการทาํโครงงานเชิงเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ตอนที ่1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบัติของสาร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบคาํถามในการวจิยัขอ้ท่ี 1  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน

และหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบติัของสาร ดงัตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองสารและสมบติัของสาร 

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม Χ  S.D. Df t-test Sig. 

การทดสอบ

ก่อนเรียน 
40 30 12.58 3.67 39 

16.517* .000 
การทดสอบ

หลงัเรียน 
40 30 22.73 3.45 39 

* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  
จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน (Χ = 22.73, S.D. = 3.45 ) สูงกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  (Χ = 12.58 , S.D.        

= 3.67 ) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 ท่ีกาํหนดไว ้

แสดงให้เห็นว่าเม่ือนักเรียนเรียนด้วยวิธีการแบบโครงงาน นักเรียนมีความรู้เร่ืองสารและสมบัติ       

ของสารสูงข้ึนจากเดิม 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถในการทาํโครงงานเชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนน้ีเพื่อตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ท่ี 2  เก่ียวกบัความสามารถในการ

ทาํโครงงานของนกัเรียนในกลุ่มทดลอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 11 ผลการศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

   หมายเหตุ ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความ 

สามารถ 

ในการทาํ

โครงงาน 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถโดยรวม ครีมกะลาเผา วา๊ว วาว มดัยอ้มฝางผูกผม ผา้เช็ดหนา้ขมิ้นมดัยอ้ม ถุงผา้ยางกลว้ย 

สวยเก๋ 

กระเป๋าเพน้ทแ์บบเกลือๆ 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

ขั้นคิดปัญหา

สร้างหวัขอ้ 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

3.50 

(0.50) 
สูง 2 

3.50 

(0.50) 
สูง 2 

ขั้นสร้าง 

สรรคอ์อก 

แบบโครง 

งาน 

3.50 

(0.50) 
สูง 2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

3.30 

(0.44) 

ปาน

กลาง 
3 

ขั้นปฏิบติั

สร้างผลงาน 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

การเขียนงาน

สรุปผล 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
3 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
3 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
4 

การนาํเสนอ

ผลงาน 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

ค่าเฉล่ียรวม 3.70 

(0.40) 
สูง 1 

3.40 

(0.49) 

ปาน

กลาง 
3 

3.40 

(0.49) 

ปาน

กลาง 
3 

3.60 

(0.49) 
สูง 2 

3.70 

(0.40) 
สูง 1 

3.56 

(0.15) 
สูง  
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จากตารางท่ี  11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่า ความสามารถในการทาํโครงงานของ

นกัเรียนซ่ึงมีทั้งหมด 5 โครงงาน ไดแ้ก่  โครงงานครีมกะลาเผา วา๊ว วาว โครงงานมดัยอ้มฝางผูกผม 

โครงงานผา้เช็ดหน้าขมิ้นมดัยอ้ม โครงงานถุงผา้ยางกล้วยสวยเก๋ และโครงงานกระเป๋าเพน้ท์แบบ

เกลือๆ ผลปรากฏว่าความสามารถโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  (Χ = 3.56 , S.D. = 0.15 ) ซ่ึงสอดคลอ้ง    

กบัสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 2  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ในดา้นขั้นปฏิบติัสร้างผลงานและดา้นการ

นาํเสนอผลงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  (Χ = 4.00 , S.D. = 0.00 ) รองลงมาคือ         

ในดา้นขั้นคิดปัญหาสร้างหวัขอ้ (Χ = 3.50, S.D. = 0.50 )  ลาํดบัต่อมาคือ ในดา้นสร้างสรรคอ์อกแบบ

โครงงานคือ ( Χ = 3.30 , S.D. = 0.44) และดา้นการเขียนรายงานสรุปผลมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ                 

(Χ = 3.00 , S.D. = 0.00 )  ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายช่ือโครงงานวทิยาศาสตร์ พบวา่ โครงงานท่ีมีคะแนนสูงเป็นลาํดบัท่ี 1 

คือเร่ือง ครีมกะลาเผา วา๊ว วาวและเร่ืองกระเป๋าเพน้ท์แบบเกลือๆ ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนัคือ ( Χ = 3.70, 

S.D. = 0.40 ) รองลงมาคือเร่ือง ถุงผา้ยางกลว้ยสวยเก๋ (Χ = 3.60, S.D. = 0.49 ) และลาํดบัสุดทา้ยคือ

เร่ือง มดัยอ้มฝางผูกผมและผา้เช็ดหนา้ขมิ้นมดัยอ้ม ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนัคือ (Χ = 3.40, S.D. = 0.49 ) 

ตามลาํดบั  

  

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเพื่อตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ท่ี 3 เก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนในกลุ่มทดลอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12  ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ตารางท่ี 12  ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทกัษะ

กระบวนการ

ทาง

วทิยาศาสตร์ 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์โดยรวม 
ครีมกะลาเผา วา๊ว วาว มดัยอ้มฝางผกูผม ผา้เช็ดหนา้ขม้ินมดัยอ้ม ถุงผา้ยางกลว้ย 

สวยเก๋ 

กระเป๋าเพน้ทแ์บบเกลือๆ 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

Χ  

(S.D.) 

ระดบั 

ความ 

สามารถ 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

การจดักระทาํ

และส่ือความ 

หมายขอ้มูล 

4.33 

(047) 
สูง 1 

3.33 

(0.47) 

ปาน

กลาง 
3 

3.33 

(0.47) 

ปาน

กลาง 
4 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.80 

(0.44) 
สูง 3 

การลงความ 

เห็นขอ้มูล 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
4 

3.50 

(0.50) 
สูง 3 

3.50 

(0.50) 
สูง 3 

3.50 

(0.50) 
สูง 3 

3.50 

(0.35) 
สูง 5 

การตั้ง 

สมมติฐาน 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
4 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
4 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.80 

(0.44) 
สูง 3 

การกาํหนดและ

ควบคุมตวัแปร 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

การทดลอง 4.33 

(0.47) 
สูง 1 

3.67 

(0.47) 
สูง 2 

3.67 

(0.47) 
สูง 2 

4.00 

(0.00) 
สูง 1 

4.67 

(047) 
สูงมาก 1 

4.06 

(0.43) 
สูง 1 

การตีความ 

หมายขอ้มูล

และลงขอ้สรุป 

4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
4 

3.00 

(0.00) 

ปาน

กลาง 
5 

3.67 

(0.47) 

 

สูง 2 
4.00 

(0.00) 
สูง 2 

3.53 

(0.50) 
สูง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 4.11 

(0.16) 
สูง 1 

3.50 

(0.42) 
สูง 5 

3.58 

(0.36) 
สูง 4 

3.60 

(0.49) 
สูง 3 

3.70 

(0.40) 
สูง 2 

3.56 

(0.15) 
สูง  
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จากตารางท่ี  12  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏวา่  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียน ซ่ึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (Χ = 3.78 , S.D. = 0.27)        

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั ขอ้ท่ี 3  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นทกัษะการทดลองมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุดคือ  (Χ = 4.06 , S.D. = 0.43 ) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปรคือ          

(Χ = 4.00 , S.D. = 0.00 )  ลาํดบัท่ีสามคือ ดา้นทกัษะการจดัการกระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล และ

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนัคือ (Χ = 3.80 , S.D. = 0.44)  ลาํดบัท่ีส่ีคือ ดา้นทกัษะ

ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Χ = 3.60 , S.D. =  0.50 ) ลาํดบัท่ีห้าคือ ดา้นทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน (Χ = 3.53 , S.D. = 0.50 ) ลาํดบัค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นลงความเห็นขอ้มูล  (Χ = 3.50 , 

S.D. = 0.35 )   

 เม่ือพิจารณาเป็นรายช่ือโครงงานวทิยาศาสตร์ พบวา่ โครงงานท่ีมีคะแนนสูงเป็นลาํดบัท่ี 1 

คือเร่ือง ครีมกะลาเผา วา๊ว วาว  (Χ = 4.11, S.D. = 0.16) รองลงมาคือเร่ือง กระเป๋าเพน้ทแ์บบเกลือๆ      

(Χ = 4.03, S.D. = 0.34 ) ลาํดบัท่ีสามคือเร่ือง ถุงผา้ยางกลว้ยสวยเก๋ (Χ = 3.69, S.D. = 0.37 ) ลาํดบัท่ีส่ี

คือเร่ือง ผา้เช็ดหนา้ขมิ้นมดัยอ้ม (Χ = 3.58, S.D. = 0.36 )  และลาํดบัสุดทา้ยคือเร่ือง มดัยอ้มฝางผูกผม 

(Χ = 3.50, S.D. = 0.42 ) ตามลาํดบั  

 

ตอนที ่4  ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเพื่อตอบคาํถามในการวิจยัขอ้ท่ี 4 เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียน  

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนในกลุ่มทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ สอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ                 

(Checklist) ส่วนตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามโดยให้นักเรียนเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปรากฏผลในตอนท่ี 1 ปรากฏดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน Χ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 

ลาํดบั

ที ่

 

1 

ด้านเน้ือหาสาระ 

เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารมีความน่าสนใจเหมาะกบั

สภาพชุมชน 

 

3.80 

 

0.65 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

2 

2 
เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารครอบคลุม เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
3.43 0.68 

เห็นดว้ย 

ปานกลาง 
4 

3 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์มากข้ึน 4.03 0.80 เห็นดว้ยมาก 1 

4 นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองสารและสมบติัของสารไปใช้

ในชีวิตประจาํวนัได ้

3.73 0.82 
เห็นดว้ยมาก 

3 

ความคิดเห็นดา้นเน้ือหาสาระโดยรวม 3.74 0.73 เห็นดว้ยมาก  

 

5 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

 

3.98 

 

0.92 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

1 

6 ชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.35 0.95 เห็นดว้ย 

ปานกลาง 

5 

7 กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาํใหน้กัเรียนอยากสืบเสาะหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

3.45 1.01 เห็นดว้ยปาน

กลาง 

4 

8 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

3.65 0.80 
เห็นดว้ยมาก 

3 

9 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ต่อนกัเรียน 

3.75 0.95 
เห็นดว้ยมาก 

2 

ความคิดเห็นดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม 3.64 0.94 เห็นดว้ยมาก  

 

10 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ 

 

3.95 

 

0.90 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

1 

11 ครูเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 3.78 0.70 เห็นดว้ยมาก 3 

12 นกัเรียนสามารถเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงงาน

วิทยาศาสตร์ใหเ้พ่ือนในชั้นเรียนได ้

3.45 0.90 เห็นดว้ยปาน

กลาง 

4 

4 

 

5 
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ตารางท่ี 13  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน Χ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 

ลาํดบั

ที ่

13 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 

3.85 

 

0.86 
   เห็นดว้ย

มาก 

2 

ความคิดเห็นดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยรวม 3.76 0.84 เห็นดว้ยมาก  

 

14 

ด้านวัดและประเมนิผล 

ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการปฏิบติั 

 

4.08 

 

0.85 
 

เห็นดว้ยมาก 

 

1 

15 ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 4.05 0.77 เห็นดว้ยมาก 2 

16 ส่งเสริมใหส้ร้างช้ินงานตามความสนใจของนกัเรียน 3.83 0.89 เห็นดว้ยมาก 3 

ความคิดเห็นดา้นวดัและประเมินผลโดยรวม 3.98 0.83 เห็นดว้ยมาก  

 

17 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการนาํผลิตภณัฑใ์นชุมชนมา

ทาํใหเ้กิดประโยชน์ 

 

4.05 

 

0.95 เห็นดว้ยมาก 

 

1 

18 นกัเรียนสามารถจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์อยา่ง

สร้างสรรค ์

3.80 0.95 
เห็นดว้ยมาก 

3 

19 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาชุมชนของ

นกัเรียนเองได ้

3.55 0.97 
เห็นดว้ยมาก 

4 

20 นกัเรียนเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละภูมิใจในชุมชนของ

ตนเอง 

4.03 0.91 
เห็นดว้ยมาก 

2 

ความคิดเห็นดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บโดยรวม 3.86 0.95 เห็นดว้ยมาก  

ความคิดเห็นโดยรวม 3.78 0.86 เห็นด้วยมาก  

 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่า ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ( Χ = 3.78 , S.D.              

3 

 

1 

 

2 
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= 0.186) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั ขอ้ท่ี 4 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นวดัและประเมินผล 

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (Χ = 3.98 , S.D. = 0.83 ) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Χ = 3.86 , S.D.        

= 0.95) ลาํดบัท่ีสามคือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ (Χ = 3.76 , S.D. = 0.84) ลาํดบัท่ีส่ีคือ              

ดา้นเน้ือหาสาระ (Χ = 3.74 , S.D. = 0.73 )  และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (Χ = 3.64 , 

S.D. = 0.94 )   

เม่ือพจิารณารายละเอียดในแต่ละดา้น  พบวา่ ดา้นเน้ือหาสาระ  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก  มี  3  ขอ้  เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ี 3 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์มากข้ึน  (Χ = 4.03 , S.D. = 0.80 ) ขอ้ท่ี  1  เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสาร   

มีความน่าสนใจเหมาะกบัสภาพชุมชน  (Χ = 3.80 , S.D. = 0.65 ) ขอ้ท่ี  4 นกัเรียนสามารถนาํความรู้

เร่ืองสารและสมบติัของสารไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้(Χ = 3.73 , S.D. = 0.82) ตามลาํดบั มีระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มี 1 ขอ้  คือ ขอ้ท่ี 2 เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสาร

ครอบคลุมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน (Χ = 3.43 , S.D. = 0.68 )  ตามลาํดบั   

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มี  3 ขอ้  เรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี  ขอ้ท่ี 5 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน (Χ = 3.98 , S.D.  = 0.92 ) ขอ้ท่ี 9  

กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อนกัเรียน (Χ = 3.75 , S.D.       

= 0.95 )  ขอ้ท่ี 8 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ          

(Χ = 3.65 , S.D. = 0.80 ) มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มี 2 ขอ้ เรียงลาํดบัตาม

ค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี ขอ้ท่ี  7 กิจกรรมสร้างความสนใจ  จนทาํให้นกัเรียนอยากสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง    

(Χ = 3.45 , S.D. = 1.01 )  และขอ้ท่ี 6 ชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      

(Χ = 3.35 , S.D. = 0.95 ) ตามลาํดบั   

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มี 3 ข้อ         

คือ ขอ้ท่ี  10  นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ (Χ = 3.95 , S.D. = 0.90 )  ขอ้ท่ี 13              

ครูส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Χ = 3.85 , S.D. = 0.86 ) 

และขอ้ท่ี  11  ครูเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (Χ = 3.78 , S.D. = 0.70 ) มีระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง  มี 1 ขอ้ คือ ข้อท่ี 12 นักเรียนสามารถเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงงานวทิยาศาสตร์ใหเ้พื่อนในชั้นเรียนได ้(Χ = 3.45 , S.D. = 0.90 )   

ดา้นวดัและประเมินผล  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มี 3 ขอ้ เรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี  คือ ขอ้ท่ี 14 ครูผูส้อนใช้การวดัและประเมินผลด้วยการปฏิบติั (Χ = 4.08 ,           
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S.D. = 0.85 )  ขอ้ท่ี 15 ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม (Χ = 4.05 , S.D.           

= 0.77)  และขอ้ท่ี 16  ส่งเสริมใหส้ร้างช้ินงานตามความสนใจของนกัเรียน (Χ = 3.83, S.D. = 0.89 )   

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มี 4 ขอ้ เรียงลาํดบั

ตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ขอ้ท่ี  17 นักเรียนเห็นความสําคญัของการนาํผลิตภณัฑ์ในชุมชนมาทาํให้เกิด

ประโยชน์  (Χ = 4.05 , S.D. = 0.95 )  ขอ้ท่ี  20 นกัเรียนเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑ์และภูมิใจในชุมชน

ของตนเอง  (Χ = 4.03, S.D. = 0.91 )  ขอ้ท่ี  18 นกัเรียนสามารถจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์อยา่ง

สร้างสรรค ์ (Χ = 3.80 , S.D. = 0.95 ) และขอ้ท่ี  19 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาชุมชน

ของนกัเรียนเองได ้ (Χ = 3.55 , S.D. = 0.97 )  ตามลาํดบั  จากการนาํขอ้มูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์

ผลแต่ละด้าน พบว่า  นัก เ รียนมีความคิดเห็นในด้านเ น้ือหาสาระ  ด้านกิจกรรมการเ รียน รู้                     

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  ดา้นวดัและประเมินผล  และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จากกิจกรรมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก  ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  พบวา่นกัเรียนมีความสนใจใน

กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ือง

ท่ีเรียนและการทาํโครงงานมากข้ึน  ซ่ึงจากการตรวจใบงานและการทดสอบหลงัเรียน พบวา่นกัเรียน

พฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ไดดี้ข้ึน 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีท่ีได้เรียนแบบโครงงาน  รู้สึกว่าสนุกท่ีได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน     

กบัเพื่อนในห้องได้คิดสร้างสรรค์ส่ิงแปลกใหม่และรู้สึกดีท่ีได้นําผลิตภณัฑ์ในชุมชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากข้ึน  ดงัคาํกล่าวของนกัเรียนกล่าววา่ 

“...รู้สึกต่ืนเตน้ค่ะท่ีไดท้าํโครงงาน มีความสนุก ไดล้องทาํอะไรท่ีแปลกใหม่…” 

“...การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ทาํให้ไดเ้ขา้กลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนเพื่อให้

ไดข้อ้สรุปในการทาํงานค่ะ…” 

 “...รู้สึกวา่ไดช่้วยทาํใหผ้ลิตภณัฑใ์นชุมชนมีความน่าสนใจมากข้ึนและมีราคาท่ีสูง 

มากข้ึนครับ...” 

“…ดีใจครับ ท่ีของเหลือใชใ้นชุมชนสามารถนาํมาทาํใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ากการทาํ 

โครงงานวทิยาศาสตร์ในคร้ังน้ี…” 

(กลุ่มโครงงานครีมกะลาเผา วา๊ว วาว) 
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“…สามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อมาทาํผลงานใหม่ๆไดค้่ะ…” 

“…รู้สึกดีใจค่ะ เพราะผลงานท่ีไดท้าํเป็นท่ีสนใจจากคนอ่ืนมากข้ึนค่ะ…” 

(กลุ่มโครงงานมดัยอ้มฝางผกูผม) 

 

“…อยากใหท้าํกิจกรรมโครงงานบ่อยๆค่ะ รู้สึกสนุกดี…” 

“…ดีใจค่ะ ท่ีผลงานจากการทาํโครงงานของกลุ่มเราสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงๆ…” 

(กลุ่มโครงงานผา้เช็ดหนา้ขมิ้นมดัยอ้ม) 

 

“…สนุกครับท่ีไดท้าํโครงงานวทิยาศาสตร์ ทาํใหผ้มไดล้องทาํในส่ิงท่ีไม่เคยทาํ…” 

“...ทาํใหมี้ผูส้นใจในผลิตภณัฑชุ์มชนมากข้ึนครับ…” 

“...การทาํโครงงานวทิยาศาสตร์คร้ังน้ีทาํใหไ้ดถุ้งผา้ไปใช ้ชอบมากค่ะ...” 

(กลุ่มโครงงานถุงผา้ยางกลว้ยสวยเก๋) 

 

“...ผมชอบการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ครับ ทาํให้ผมไดมี้ความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน 

ไดรู้้จกัวางแผนในการทาํงานแต่ละขั้นตอนก่อนลงมือจริง…” 

“...ชอบการเรียนวทิยาศาสตร์และทาํการทาํโครงงานค่ะ เพราะทาํใหไ้ดใ้ชค้วามคิด  

ไดอ้อกแบบผลงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานในแบบท่ีเราตอ้งการ…” 

 “...ผมได้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานจากการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คร้ังน้ีครับ…” 

(กลุ่มโครงงานกระเป๋าเพน้ทแ์บบเกลือๆ) 



 

 

บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)                 

มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์          

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์    

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) เพื่อศึกษาทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  4) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ท่ีมีต่อวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1            

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุริยวงศจ์าํนวน 80 คน เป็นหน่วยการวเิคราะห์  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ ํานวน 4 แผน                  

2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร 3) แบบประเมินความสามารถในการ

ทาํโครงงานของนกัเรียน 4) แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  5) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง โดยตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบการวดัผลการเรียนรู้โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบโครงงาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ  Dependent ซ่ึงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลปรากฏวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความสามารถในการทาํ

โครงงานเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัสูง และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  และวเิคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัย การวิจัยพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์        

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร ท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ผลการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่นกัเรียนมีความสามารถโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงโดยนกัเรียน

มีความสามารถขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน และขั้นนาํเสนอผลงานในระดบัสูง 

3. ผลดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงโดยนกัเรียน  

มีทกัษะการทดลองในระดบัสูง 

4. ผลด้านความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมภาพรวมอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นวดัและประเมินผลในระดบัมาก 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

จากการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประเด็นท่ีนาํมาเพื่ออภิปราย ดงัน้ี 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร หลงัการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเปิดโอกาสให้กับ

นกัเรียนทุกคนได้พฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพของตนเองโดยการศึกษา คน้ควา้ 

เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจและลงมือกระทาํ ซ่ึงนกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และแสดง

ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ

นกัเรียนในระหว่างการทาํโครงงานมากข้ึน  และสามารถเช่ือมโยงไปสู่การทาํกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เน้นวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะคน้ควา้หาคาํตอบด้วยตนเองอย่างมีระบบ มีความสนใจเรียน กระตือรือร้น   
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ซ่ึงอาจเพราะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียน ไดสื้บคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของชุมชนตนเอง และสามารถ

นาํมาทาํโครงงานตามความสนใจ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รวงทอง รักษคิ์ด (2550: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนท่ีใช้

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เ ร่ืองสารในชีวิตประจําว ัน                 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองยาง จงัหวดัสุรินทร์ พบว่าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน            

มีประสิทธิภาพ 79.39 / 80.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 75 / 75 ท่ีกาํหนดไว ้ผลทางการเรียนท่ีใชกิ้จกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียนดว้ยชุดการสอนท่ีใชกิ้จกรรมโครงงานวทิยาสาสตร์สูงข้ึนร้อยละ 15 

2. ผลการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบั     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับสูงทั้งน้ีอาจจะเป็น

เพราะวา่นกัเรียนมีความสนใจในการทาํโครงงานท่ีไดมี้โอกาสไดเ้ลือกตามความสนใจใชค้วามคิด

สร้างสรรค์  ซ่ึงเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าในด้านขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน และดา้นการนาํเสนอ

ผลงานอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัเรียนมีความตั้งใจเพื่อท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน

ของกลุ่มตนเองเพื่อให้ออกมาดีท่ีสุดเพื่อท่ีจะนํามาเสนอให้เห็นความสามารถและความตั้งใจ      

ส่วนความสามารถในด้านการเขียนรายงานสรุปผลอยู่ในลาํดับสุดท้าย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า

นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียบเรียงและอธิบายความยงัไม่ชดัเจนตามผลท่ีไดจ้ากการทาํ

โครงงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา เกิดเรือง (2548 : 162) ศึกษาเร่ืองการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง ประเพณีและพิธีกรรมไทยทรงดาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าขอบข่ายสาระการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความใกล้ตวักบันกัเรียน บุคคลใน

ทอ้งถ่ิน เป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนเกิดความสนใจและตอ้งการท่ีจะ

เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Bonnet and Keen 1996) พบวา่แบบฝึกท่ีกล่าวถึงการพฒันา

โครงงานวทิยาศาสตร์จากมุมมองท่ีสาํคญัวา่ วทิยาศาสตร์ควรจะสนุกสนานน่าสนใจและกระตุน้ให้

เกิดความคิด ผลการวจิบัพบวา่กิจกรรมต่างๆช่วยพฒันาให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและพฒันาขอ้มูล

ท่ีคน้ควา้ไดจ้นกลายเป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได ้เช่นเดียวกบั (Rivet 2003: 229) พบวา่ครูท่ีใช้

ส่ิงแวดลอ้มแบบโครงงาน เพื่อจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถประสบความสําเร็จ ทาํให้

นักเรียนสามารถนําภูมิความรู้และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ในการเรียนรู้และสอดคล้องกับ 
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กฤษณีย ์  ปิตุรัตน์ ( 2548 : 89 )  พบว่า การท่ีนกัเรียนไดรั้บการสอนโดยใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทาํให้นักเรียนได้มี

โอกาสศึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ฝึกปฏิบติัการทดลองเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง และพบว่าการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินนกัเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ จริยา ศรีเพชร (2550 : 190) ท่ีพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา เร่ือง คลองมหาสวสัด์ิ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ เน้ือหา

สาระท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้เกิดจากความตอ้งการของนกัเรียนและเป็นเร่ืองใกลต้วัและไดเ้รียนรู้จาก

ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุวิจกัขณ์ อธิคมกุลชยั (2554 : 231) ท่ีพฒันา

หลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เร่ือง โครงงานวิทยาศาสตร์จากทอ้งถ่ิน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีความตั้งใจ รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม อดทนและร่วมมือปฏิบติั

กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่เน้ือหาสาระท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้เกิดจากความ

ตอ้งการของนกัเรียนและเป็นเร่ืองใกลต้วั ไดร่้วมกนัสืบเสาะหาความรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม สํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนวงันํ้ าเขียว จึงทาํให้นักเรียนสามารถทาํโครงงานท่ีสอดคล้องกบั

ชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเองและไดเ้รียนรู้จากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ทาํให้สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ สามารถ

นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

3. ผลดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมีทั้งหมด      

6 ทกัษะ คือ ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล     

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการ

ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํไปใช้ในในการพฒันาความสามารถใน

การทาํโครงงานใหเ้กิดผลดีไดคิ้ดหาคาํตอบล่วงหนา้และเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลก่อนการ

ทาํโครงงานโดยจากการสังเกต ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมากาํหนดตวัแปรต่างๆ เพื่อทดลอง

เป็นกระบวนการเพื่อหาคาํตอบหรือสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้  ซ่ึงนักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  และพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการทดลองในระดบัดีมากเป็น

อนัดบัแรกซ่ึงเป็นผลมาจากนกัเรียนคิดอยา่งมีระบบสามารถออกแบบการทดลอง กาํหนดวิธีการใน

การทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถปฏิบติัการทดลองได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน         

ท่ีวางไวแ้ละบนัทึกผลไดอ้ย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกบัขอ้มูล ส่วนทกัษะท่ีเกิดกบันักเรียนอยู่ใน
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ลาํดบัสุดทา้ยพบวา่ คือทกัษะการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงเป็นผลมาจากนกัเรียนเขียนแสดงคาํตอบล่วงหนา้

โดยอาศยัความรู้เดิมไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรได้อย่างมีเหตุผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์ เตชะคุปต ์            

(2545 : 43) ท่ีให้แนวคิดวา่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือความชาํนาญและความสามารถ

ในการใช้กระบวนการคิดเพื่อคน้หาความรู้ รวมทั้งแก้ปัญหา การคิดเป็นทกัษะทางปัญญาไม่ใช่

ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือและจากการสังเกต ในขณะทาํการวิจยัเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้และมีการฝึก

การใช้ทักษะกระบวนการไปพร้อมกันกับการเรียนเน้ือหาวิชา จะทําให้นักเรียนเกิดความ

คล่องแคล่วมากข้ึนกวา่ในช่วงแรกๆ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อุดมพร กนัทะใจ (2547 : 75) พบวา่ 

หลงัเรียนนกัเรียนสามารถนาํทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบติัตามขั้นตอน

ของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกตอ้ง  ซ่ึงสอดคล้องกบั สุนีย ์ดว้งมาก (2547 : 107) ท่ีได้ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบพฒันาการคิดและการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนสามารถนาํเอาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ในเน้ือหาท่ีกาํหนดให้ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบั ยุพิน ใจตรง 

(2552 : 116) ท่ีพบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนโดยมี

คะแนนเท่ากบั 29.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.72  ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดอยา่งมีนยัสําคญั   

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการคิดและเช่นเดียวกนักบั 

ศิรธนัย ์เกียรติโสภณรักษา  (2556 : 634) พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากก่อนเรียนนกัเรียนมีความรู้น้อย   

แต่เม่ือไดเ้รียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย ร่วมกบัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 2 โรงเรียนละแมวิทยา ทาํให้นกัเรียนไดรั้บ

ความรู้ ประสบการณ์ตรงจึงทาํให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

4. ผลด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในระดบัมาก   

มีความกระตือรือร้น ต่ืนเตน้และมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรม นกัเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นตามความสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปียว์รา คลา้ยหนองสรวง (2550 : 150)                   

และจริยา ศรีเพชร ( 2550 : 194 )  พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โดยเห็นวา่กิจกรรม
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การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนไม่เคยได้ปฏิบัติ เช่นการศึกษาแหล่งเรียนรู้           

นอกสถานท่ี  การสืบคน้ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตจึงทาํให้มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้เห็น

ว่าหลักสูตรมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของท้องถ่ินเป็นเร่ืองใกล้ตัว นอกจากน้ีผู ้รู้            

ในท้องถ่ินเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองราวในทอ้งถ่ินได้เป็นอย่างดี จึงทาํให้

นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความรัก หวงแหน ภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง เช่นเดียวกบั

งานวิจยัของสุวิจกัขณ์ อธิคมกุลชยั  (2554 : 237)  พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรใน

ระดบัมาก มีความสุข สนุกสนานเม่ือไดเ้รียนในกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตร โดยเห็นวา่เน้ือหา

ท่ีครูผูส้อนนาํมาจดัการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั ใช้สถานท่ีจริงในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ออกไป

ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยมีผูรู้้ในทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวในทอ้งถ่ินและแฝงขอ้คิดดีๆ                 

เช่น เร่ืองการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่นเดียวกบั อญัชลี ครุฑงาม           

(2557 : 368)  พบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรในระดบัมากมีความสุข 

สนุกสนานเม่ือได้เรียนในกิจกรรมตามหลกัสูตรโดยเห็นว่าเน้ือหาท่ีครูผูส้อนนาํมาจดัการเรียนรู้

เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความถนดัความสนใจ      
  

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย               

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้  

1. จากผลการวจิยัดา้นความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ พบวา่ การจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน ทาํใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการลงมือปฏิบติัไดจ้ริงแต่การเขียนสรุปผล

ยงัตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเนน้ท่ีการฝึกปฏิบติั เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีเหมาะสม

กบัการเรียนปฏิบติัมากท่ีสุดและเกิดผลกบันกัเรียนมากท่ีสุด 
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2. จากผลการวิจยัดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในดา้นการลงความเห็น

ข้อมูลยงัตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้ นครูควรให้คาํปรึกษาโดยเน้นฝึกการอธิบายข้อมูลการทดลอง        

เพื่อนําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถลงความเห็นท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้

3. จากผลการวิจยัดา้นความความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน พบวา่ ความคิดเห็นในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ตํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นครูควรส่งเสริมให้มี

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ กระตุน้ให้นกัเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน       

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความสุข  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป   

1. ควรมีการวิจยัและพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นกัเรียน    

โดยขยายกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยจดัในระดบัชั้นอ่ืนๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนมีมุมมอง

การคิดท่ีกวา้งไกลมีความคิดสร้างสรรค ์ใหก้บันกัเรียนทุกชั้น 

2. ควรมีการวิจยัและพฒันาท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจาก

ทกัษะบางดา้นไดผ้ลคะแนนตํ่า โดยเฉพาะทกัษะการลงความเห็นขอ้มูลโดยใช้วิธีการสอนแบบ

โครงงาน 

3. ควรมีการวิจยัและพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นกัเรียน   

โดยสถานศึกษาร่วมมือกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและนาํผลิตภณัฑ์ในชุมชนมาใช้ให้

เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าใหม้ากข้ึน 
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การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

โรงเรียนสาธิตแห่ง 
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การสอน

วทิยาศาสตร์ 
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การเรียนรู้

โครงงาน

วทิยาศาสตร์ 

อาจารย ์ดร. ยวุรี ผลพนัธิน อาจารยป์ระจาํภาควชิา 
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ประเมินผล 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  ร่วมกันคิดพชิิตโครงงาน 

ว16101 วทิยาศาสตร์ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6                   ภาคเรียนที ่2 เวลา 6 ช่ัวโมง 

ผูส้อน  นางสาวจุฑามาศ สุขเฉลิม    โรงเรียนสุริยวงศ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน 

ส 3.1 เขา้ใจสมบติัของสารความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง

ยดึเหน่ียว ระหวา่งอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้นาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ส  3.2  เข้าใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสารการเกิด

สารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

2. ตัวช้ีวดั 

ว 3.1  ป.6/1  ทดลองและอธิบายสมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 

ว 3.1  ป.6/2  จาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีกาํหนดเอง  

ว 3.1  ป.6/3  ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนัโดยการร่อน     

การตกตะกอน  การกรอง   การระเหิด การระเหยแหง้  

ว 3.1  ป.6/4 สํารวจและจาํแนกประเภทของสารต่างๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยใช้

สมบติัและการใชป้ระโยชน์ของสารเป็นเกณฑ ์ 

ว 3.1  ป.6/5  อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

ว 3.2 ป.6/1  ทดลองและอธิบายสมบติัของสารเม่ือสารเกิดการละลายและเปล่ียน

สถานะ 

ว 3.2  ป.6/2  วิเคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีทาํให้เกิดสารใหม่และมีสมบติั

เปล่ียนแปลงไป 
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ว 3.2 ป.6/3 อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อให้เกิดผล ต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้ม       

3. สาระสําคัญ 

สารอาจปรากฏในสถานะของแขง็  ของเหลวหรือแก๊ส สารทั้งสามสถานะมีสมบติับาง

ประการเหมือนกนั และบางประการแตกต่างกนัซ่ึงในการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั  ออกจากกนั  

ตอ้งใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด 

การระเหยแห้งและการใช้สารต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  ตอ้งเลือกใช้ให้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์  

ของการใชง้านปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. สาระการเรียนรู้ 

วางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

4.1  ความรู้ 

- การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั   

4.2 ทกัษะ กระบวนการ 

- อธิบาย วเิคราะห์การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

- กระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม 

- ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล 

- ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 

- ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

- ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

- ทกัษะการทดลอง 

- ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

4.3 สมรรถนะ /คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย 

5. หลกัฐาน /ผลการปฏิบัติ : ช้ินงาน/ภาระงาน /ทดสอบย่อย 

1. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 
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2. ช้ินงานแนะนาํ โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยใชผ้ลิตภณัฑชุ์มชน

เป็นฐาน 

6. แนวทางการปฏิบัติ 

ช้ินงาน / ภาระงาน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การ

วางแผนในการทาํโครงงาน 

ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

1. แบบประเมินความสามารถ

ในการทาํโครงงาน 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

คะแนนความสามารถอยูใ่น

ระดบัดีข้ึนไป 

โดยมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 

2.50 – 4.00 

3.ใบงานท่ี 2 แนะนาํ 

โครงงานวทิยาศาสตร์เชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดย

ใชผ้ลิตภณัฑชุ์มชนเป็นฐาน 

1.แบบประเมินใบงาน 

3.แบบประเมินพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

คะแนนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป

โดยมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 

2.50 – 4.00 

 

7. กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้(วธีิการให้นักเรียนทําโครงงาน) 

ช่ัวโมงที ่1 

ข้ันที ่1 สังเกต /ตระหนัก 

7.1 ครูกระตุน้นกัเรียนโดยนาํผลงานท่ีเกิดจากการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ มาให้

นักเรียนดู แล้วตั้ งประเด็นคาํถามถามนักเรียน ครูให้นักเรียนตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

แสวงหาคาํตอบต่อไป 

ข้ันที ่2 วางแผนปฏิบัติ 

7.2 จากกิจกรรม 7.1 ครูนาํวตัถุประสงค์หรือคาํถามท่ีทุกคนสนใจหาคาํตอบ 

เก่ียวกบัการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์  ครูอธิบายเช่ือมโยงให้นกัเรียนเห็นถึงความสําคญัของการทาํ

โครงงานวทิยาศาสตร์และประเภทของโครงงานพร้อมอธิบายเสริมวา่ การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํโครงงานดา้นอ่ืนๆไดอ้ยา่งหลากหลาย 

    7.3 ครูอธิบายเก่ียวกบัการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ หลกัการ ประเภท ขั้นตอน 

ประโยชน์ของการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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ข้ันที ่3 ลงมือปฏิบัติ 

7.4 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ช่วยกันเลือกผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีจะนํามาทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยบอกเหตุผลท่ีเลือก พร้อมช่วยตั้งประเด็นคาํถาม 5 ขอ้ ในการศึกษาการ

ทาํโครงงาน นกัเรียนทุกกลุ่มนาํเสนอชั้นเรียน 

ซ่ึงครูจะเพิ่มเติมว่าการท่ีนกัเรียนไดช่้วยเลือกผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีจะนาํมาทาํโครงงาน

วทิยาศาสตร์ โดยบอกเหตุผลท่ีเลือกและตั้งประเด็นคาํถามนั้นเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะ

การจดักระทาํและส่ือความหมายในเร่ือง 

   - แหล่งขอ้มูลท่ีนาํมา  

   - การจดักระทาํขอ้มูล  

   - การนาํเสนอขอ้มูลและทกัษะการลงความเห็นขอ้มูลในเร่ือง 

   - การอธิบาย 

   - การลงความเห็น 

ข้ันที ่4  พฒันาความรู้ความเข้าใจ 

7.5 ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอโครงงานพร้อมเหตุผล และประเด็นคาํถาม 5 ขอ้ ของ

แต่ละกลุ่ม      

ข้ันที ่5 ข้ันสรุป 

7.6  ครูสรุปเร่ืองการวางแผนในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

ช่ัวโมงที ่2 – 6 

ข้ันนํา 

    7.7 ครูใหน้กัเรียนเตรียมตวัในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์โดยการวางแผนงานใน

การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในกลุ่มวา่ใครมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง โดย

ครูแจกใบงาน การวางแผนการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เป็นรายบุคคล แต่นกัเรียนตอ้งทาํงานในรูป

กระบวนการกลุ่ม (กลุ่มเดิม ) ชัว่โมงท่ีแลว้  
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ข้ันสอน  

7.8 ครูให้นกัเรียนศึกษาความรู้ในใบความรู้ท่ี 1 การวางแผนในการทาํโครงงาน 

ตลอดจนลงมือปฏิบติัและทาํใบงานท่ี 1 การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

    7.9 เม่ือถึงเวลาในการลงมือปฏิบติัการทาํโครงงานให้นกัเรียนทาํตามขั้นตอนท่ีได้

วางแผนไวใ้นตอนแรก 

       7.10 ครูใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาแก่นกัเรียนทุกกลุ่ม และย ํ้าเตือนนกัเรียนในการ

ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั 

ซ่ึงครูจะเพิ่มเติมวา่การท่ีนกัเรียนไดว้างแผนในการทาํโครงงาน ลงมือปฏิบติั และทาํ

ใบงานนั้นเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด 

ทกัษะการตั้งสมมติฐานในเร่ือง 

- การหาคาํตอบล่วงหนา้ 

ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปรในเร่ือง 

- การกาํหนดตวัแปร 

ทกัษะการทดลองในเร่ือง 

- ความสามารถในการออกแบบ 

- การปฏิบติัการทดลอง 

- การบนัทึกผล 

ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปในเร่ือง 

- การแปลความหมายขอ้มูล 

- การบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

- การสรุปความสัมพนัธ์ของมูล 

ข้ันสรุป 

   7.11 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยใบงานท่ี 1การวางแผนในการทาํโครงงาน 

ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

             7.12 ครูซกัถามนกัเรียนถึงโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนไดท้าํ ใหโ้อกาส

นกัเรียนไดส้นทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนกลุ่มต่างๆ 
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             7.13 เม่ือนกัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัแลว้ ครูสรุปในเร่ืองการทาํโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 

8. การวดัผลประเมินผล 

8.1 การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ี  

กาํหนดโดย 

8.1.1 ทาํใบงานท่ี 1 การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือ 

ปฏิบติั 

8.1.2 ทาํใบงานท่ี 2 แนะนาํ โครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นฐาน 

8.2 การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการ 

8.2.1 ความสามารถในการทาํโครงงาน 

8.2.2  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

9. ส่ือการเรียนรู้ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองการวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

   9.2 ใบงานท่ี 1 การวางแผนในการทาํโครงงาน ตลอดจนลงมือปฏิบติั 

   9.3 ใบงานท่ี 2 แนะนาํ โครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 

 1. ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน (ระบุรายช่ือนกัเรียนท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน) 

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

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

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

 2. ปัญหา / อุปสรรค 

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

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

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

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

 

ลงช่ือ............................................ผูส้อน 

( นางสาวจุฑามาศ   สุขเฉลิม) 

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

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ............................................... 

(นายชชัวาลร่มโพธ์ิทอง) 

............/......................../............ 
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ใบความรู้ที ่ 1 

ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที ่3  เร่ือง ร่วมกนัคิดพชิิตโครงงาน 

รายวชิาวทิยาศาสตร์ รหัส ว16101 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือช่ือเต็มว่า  โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

หมายถึง การทาํกิจกรรม (Activity) ทางวิทยาศาสตร์ (Science) ชนิดหน่ึงท่ีผูท้าํโครงงานจะตอ้ง

นาํเอาวธีิทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) 

มาใชเ้พื่อศึกษาหาทางแกปั้ญหาใหม่ๆ หรือประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆ โดยผูท้าํโครงงานเป็นผูคิ้ดเร่ือง

หรือเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการทาํการศึกษา มีการวางแผน ดาํเนินการ บนัทึกผล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล     

และเสนอผลงานของตนเอง ตั้งแต่ตน้จนสําเร็จทุกขั้นตอน นอกจากนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้หลกัการ

ทางวทิยาศาสตร์แลว้ยงัทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงในวธีิการคิดและการกระทาํดงัน้ีคือ 

1. นักเรียนจะได้รับความรู้ในเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาค้นควา้ในการทาํ

โครงงาน 

2. นกัเรียนจะไดฝึ้กใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในการแสวงหา

ความรู้มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแกปั้ญหาไปใช้ในการแกปั้ญหา

อ่ืนๆและเป็นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

3. นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มีความอยากรู้อยากเห็น

เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์มีความช่ืนชมในผลงานของนกัวิทยาศาสตร์ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

วทิยาศาสตร์ 

4. นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้มีการคิดอยา่งอิสระการคิดอยา่งพินิจพิเคราะห์มีความ

เช่ือมัน่ในตนเองเป็นการช่วยพฒันานกัเรียนแต่ละคนใหถึ้งจุดสูงสุด 

5. เป็นการช่วยทาํให้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายมากข้ึนและทาํให้นกัเรียน 

มีประสบการณ์ในการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ 

6. เป็นการช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และมีคุณค่า 
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จุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีหลายประการ คือ สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อา้งใน จกัรพนัธ์ ปัญจะสุวรรณ, 2543 หน้า 2)        

ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ไวด้งัน้ี  

1. เพื่อใหน้กัเรียนใชค้วามรู้และประสบการณ์เลือกทาํโครงงานตามท่ีสนใจ 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ             

ดว้ยตนเอง 

3. เพื่อใหน้กัเรียนแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์

4. เพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของการใช้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 

5 .  เพื่ อใ ห้นัก เ รียนไ ด้แนวท า งใ นก ารป ระยุก ต์ใ ช้วิ ธี ก ารท า งวิท ย าศ า ส ตร์                  

และเทคโนโลยใีนแต่ละทอ้งถ่ิน 

ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ โดยแบ่งโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจและรวบรวมขอ้มูล  เป็นการสํารวจความรู้ท่ีมี

อยูแ่ลว้ในธรรมชาติหรือสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (What it is) โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้นาํขอ้มูลท่ีได้จากการ

สํารวจนั้นมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เห็นถึงลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองดงักล่าวได้

ชดัเจนยิ่งข้ึน การปฏิบติัตามโครงงานน้ีนกัเรียนจะตอ้งไปศึกษา รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ 

เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สํารวจโดยใช้เคร่ืองมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก      

แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ในการรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง 

และคาํอธิบายประกอบ 

ตวัอย่างโครงงานประเภทสํารวจ เช่น การสํารวจชนิดของพืชในทอ้งถ่ิน  การสํารวจ

สัตวใ์นทอ้งถ่ิน การสาํรวจวงจรชีวติของแมลง  ฯลฯ 

2.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงวา่จะเกิดอะไรหรือมีอะไรเกิดข้ึน (What it will be) เม่ือมีการทดลองส่ิงท่ีจดักระทาํ

ข้ึนคือ ตวัแปรตน้ เพื่อศึกษาวา่จะมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาคือตวัแปรตามอย่างไร ดว้ยมีการ

ควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ คือ ตวัแปรควบคุมท่ีอาจมีผลต่อตวัแปรตาม 
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โครงงานประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งทาํการทดลอง เพื่อศึกษาความเป็นไดเ้บ้ืองตน้เสียก่อน 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลบางประการมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อกาํหนดรายละเอียดสําหรับการศึกษา

ค้นควา้ต่อไป และส่ิงสําคัญของการทาํโครงงานให้เกิดความคลาดเคล่ือน หรือให้เกิดความ

น่าเช่ือถือมากหรือนอ้ย คือการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

2.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง เหตุของการ

ทดลองนั้นๆ 

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง   

ตวัแปร 

       2.3 ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการควบคุมให้

เหมือนๆกนั ฉะนั้นจะมีผลทาํใหต้วัแปรตามเปล่ียนไป 

       2.4 ตวัแปรแทรกซ้อน หมายถึง ตวัแปรควบคุมท่ีไม่สามารถจะควบคุมได ้เป็นตวั

แปรท่ีมีผลทาํใหต้วัแปรตามผดิไปจากเดิม แต่แกไ้ขไดโ้ดยการตดัขอ้มูลท่ีผดิพลาดทิ้ง 

3.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นโครงงานท่ีมี

วตัถุประสงค์คือ การนาํความรู้ ทฤษฎี หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการทาํงาน การประดิษฐคิ์ดคน้ตามโครงงานน้ีอาจเป็นการ

ประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ โดยท่ียงัไม่มีใครทาํ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และดดัแปลง

ของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู่ โครงงานประเภทน้ีทดลองเพื่อปรับปรุง

แกไ้ขเป็นระยะจึงเรียกวา่ โครงงานทดลองเชิงพฒันา 

4.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานท่ีผูท้าํ

โครงงานได้เสนอทฤษฎีมีหลักการหรือแนวความคิดใหม่ ซ่ึงอธิบายในรูปของสูตร สมการ         

หรือคาํอธิบายท่ีเกิดข้ึนและไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิมๆ ซ่ึงผูท้าํโครงงานจะต้องมี

ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี โดยทัว่ไปโครงงานประเภทน้ีมกัเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์ 

หรือวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  

ตัวอย่างโครงงานประเภทสํารวจ เช่น  การอธิบายอวกาศแนวใหม่  ทฤษฎีของ        

จาํนวนเฉพาะ 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โครงงานวทิยาศาสตร์ 

1. ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวขอ้ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมาจากความสนใจของผูเ้รียนหรือเป็น

เร่ืองท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบท่ีเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน 

2. ขั้นสร้างสรรค์ออกแบบโครงงานจะตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ออกแบบการ

แกปั้ญหาตามประเภทของโครงงาน 
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3. ขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไว ้

4. ขั้นเขียนรายงาน สรุปผลเพื่อส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจและทราบรายละเอียดของการทาํ

โครงงาน  

5. ขั้นนาํเสนอผลงาน เพื่อแสดงถึงความสามารถและผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ประโยชน์ของโครงงาน 

1. เป็นการศึกษา คน้พบองคค์วามรู้ต่างๆท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

2. เป็นการตอบปัญหาขอ้สงสัย โดยอธิบายดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

3. สามารถนาํทกัษะกระบวนการท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

4. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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ใบงานที ่ 1 

ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมกนัคิดพชิิตโครงงาน 

รายวชิาวทิยาศาสตร์ รหัส ว16101  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวางแผนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 

 

1.ข้ันคิดปัญหาสร้างหัวข้อ 

  

 เร่ือง………………………………………………….. 

 ความสําคัญของการทาํโครงงาน 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ข้ันสร้างสรรค์ออกแบบโครงงาน  

 จุดประสงค์ในการทาํโครงงาน 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 สมมติฐาน 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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3. ข้ันปฏิบัติสร้างผลงาน 

 การดําเนินงาน 

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

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

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

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

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

 

4. การเขียนรายงานสรุปผล 

ผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.การนําเสนอผลงาน 

 ข้อคิดเห็น 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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ใบงานที ่2 

 

วาดภาพแนะนํา โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยใช้ผลติภัณฑ์ชุมชนเป็นฐาน

พร้อมให้เหตุผล 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

ขั้นตอน 

การสอน 
ตวัช้ีวดั 

เกณฑ์การประเมนิ 

สูงมาก  

( 5 ) 

สูง  

( 4 ) 

ปานกลาง  

( 3 ) 

ตํา่  

( 2 ) 

ตํา่มาก  

( 1 ) 

1.ขั้นคิด

ปัญหา

สร้าง

หวัขอ้ 

การตั้งช่ือ

เร่ือง 

ใชภ้าษา

ชดัเจน 

กระชบั 

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาชดัเจน 

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองแต่ไม่

กระชบั 

ใชภ้าษา

ชดัเจน 

กระชบัแต่ไม่

สอดคลอ้ง  

กบัเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจน แต่

กระชบัและ

สอดคลอ้ง   

กบัเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจนไม่

กระชบัแต่

สอดคลอ้ง 

กบัเร่ือง 

2.ขั้น

สร้างสรรค์

ออกแบบ

โครงงาน 

การเขียน

ความสาํคญั 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง

อยา่งถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนแต่ไม่

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองอยา่ง

ถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่

สอดคลอ้ง 

กบัเร่ือง 

ระบุปัญหา

ไม่ชดัเจนแต่

มีความสอด 

คลอ้งกบั

เร่ือง 

ระบุปัญหา

ไม่ชดัเจน

และไม่

สอดคลอ้ง 

กบัเร่ือง 

จุดประสงค์

ในการทาํ 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วทิยาศาสตร์

เชิง

สร้างสรรคไ์ด้

ชดัเจนสอด        

คลอ้งกบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วทิยาศาสตร์      

เชิงสร้างสรรค์

ไดช้ดัเจนแต่ไม่

สอดคลอ้ง  กบั

เร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วทิยาศาสตร์

เชิงสร้างสรรค์

ไม่ชดัเจนแต่

สอดคลอ้ง  

กบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการ

ศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วทิยาศาสตร์

เชิง

สร้างสรรค์

ไดไ้ม่ชดัเจน

และไม่

สอดคลอ้ง

กบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการ

ศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วทิยาศาสตร์

เชิง

สร้างสรรค์

ไม่ไดแ้ละไม่

สอด คลอ้ง 

กบัเร่ือง 

คาํถาม (ส่ิง

ท่ีนกัเรียน

อยากรู้หรือ

สมมติฐาน) 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

และอยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจน แต่อยู่

ในแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนและ

ไม่ อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนและ

ไม่ถูกตอ้ง 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ต่อ) 

ขั้นตอน 

การสอน 
ตัวช้ีวดั 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 

 ( 5 ) 

สูง  

( 4 ) 

ปานกลาง  

( 3 ) 

ตํ่า  

( 2 ) 

ตํ่ามาก  

( 1 ) 

3.ขั้นปฏิบติั

สร้าง

ผลงาน 

การ

ดาํเนินงาน 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัอยา่ง

ต่อเน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ได้

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัอยา่ง

ต่อเน่ือง แต่ระบุ

อุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัแต่ไม่

ต่อเน่ืองและ 

ระบุอุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนแต่ไม่

เป็นไปตาม 

ลาํดบัไม่ต่อ 

เน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนิน งาน

ไม่ชดัเจนไม่

ต่อเน่ืองและ

ระบุอุปกรณ์ท่ี

ไม่ครบถว้น 

4.การเขียน

รายงาน 

สรุปผล 

ผลการสาํรวจ

และคน้ควา้ 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและอยู่

ในแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนแต่ไม่อยู่

ในแนว ทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนว ทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลไม่

ชดัเจนและไม่

อยูใ่นแนว ทาง

ท่ีถูกตอ้ง 

สรุปผลการ

สาํรวจ 

สรุปผลได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

และสอดคลอ้ง

กบัเร่ือง 

สรุปผลได้

ชดัเจนอยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและสอด 

คลอ้ง   กบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่สอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

สรุปผลไม่ชดั 

เจน ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่ 

สอดคลอ้ง กบั

เร่ือง 

5.การ

นาํเสนอ

ผลงาน 

การรายงาน

ปากเปล่า 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

แต่ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้งแต่

ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนแต่ไม่อยูใ่น

แนว ทางท่ี

ถูกตอ้งและไม่

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไม่ชดั 

เจนไม่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้งและไม่

ครบ ถว้น 

การตอบ

ขอ้คิดเห็น 

ตอบขอ้ คิดเห็น

อยา่งชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

อยา่งชดัเจนและ

และอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ยงัไม่ชดัเจนแต่

อยูใ่นแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่อยูใ่นแนว  

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่ถูกตอ้ง 

*หมายเหตุ แผนการจดัการเรียนรู้น้ีประเมินความสามารถในการทาํโครงงานไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจาก

นกัเรียนยงัไม่ไดล้งมือทาํทั้งหมด จึงประเมินไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น  
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เกณฑ์การประเมินความสามารถ                      

ในการทาํโครงงาน 

คะแนนเฉลีย่ มีความสามารถใน

ระดับ 

4.50 – 5.00 สูงมาก 

3.50 – 4.00 สูง 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 ตํ่า 

1.00 - 1.49 ตํ่ามาก 
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แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมกนัคิดพชิิตโครงงาน 

ช่ือหวัขอ้โครงงาน เร่ือง…………………………………………………………………................ 

กลุ่มท่ี……ช่ือกลุ่ม…………………………………………………………………………………. 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 1..................................................................................เลขท่ี........ชั้น.............. 

                                   2..................................................................................เลขท่ี........ชั้น.............. 

                                   3...................................................................................เลขท่ี.......ชั้น.............. 

                                   4..................................................................................เลขท่ี.........ชั้น............. 

                                   5..................................................................................เลขท่ี.........ชั้น............. 

                                   6..................................................................................เลขท่ี........ชั้น.............. 

                                   7..................................................................................เลขท่ี.........ชั้น............. 

                                   8..................................................................................เลขท่ี.........ชั้น............. 

                                   9..................................................................................เลขท่ี.........ชั้น............. 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 

1.ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวข้อ 

     1.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

      

     1.2 การเขียนความสาํคญั       

2.ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน 

     2.1 จุดประสงคใ์นการทาํ 

      

     2.2 คาํถาม (ส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสมมติฐาน)       

3.ขั้นปฏิบัติสร้างผลงาน       

     3.1 การดาํเนินงาน       

4.การเขียนรายงาน สรุปผล       

     4.1 ผลการสาํรวจและคน้ควา้       

     4.2 สรุปผลการสาํรวจ       

5.การนําเสนอผลงาน       

     5.1 การรายงานปากเปล่า       

     5.2 การตอบขอ้คิดเห็น       
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

ประเดน็                     

การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

1. กระบวน   

การกลุ่ม 

นกัเรียนรู้บทบาท

หนา้ท่ีของตนเองใช้

กระบวนการกลุ่มใน

การตดัสินใจปฏิบติั

กิจกรรมทุกกรณี 

นกัเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี

ของตนเองใช้

กระบวนการกลุ่มในการ

ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรม

ทุกกรณีเป็นส่วนใหญ่ 

นกัเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี

ของตนเองใช้

กระบวนการกลุ่มในการ

ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรม

ทุกกรณีเป็นบางคร้ัง 

นกัเรียนไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบของกลุ่ม

ตดัสินใจปฏิบติั

กิจกรรมโดยความคิด

ของคนบางคน 

2. ทกัษะทาง

สงัคม 

นกัเรียนปฏิบติัตาม

หนา้ท่ี และบทบาทท่ี

ไดรั้บ ยอมรับ

ความสามารถซ่ึงกนั

และกนัไม่ละเมิดสิทธิ

ของผูอ่ื้นตลอดการ

ทาํงานทุกคร้ัง 

นกัเรียนปฏิบติัตาม

หนา้ท่ี และบทบาทท่ี

ไดรั้บ ยอมรับ

ความสามารถซ่ึงกนัและ

กนัไม่ละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ื้นตลอดการทาํงาน

เป็นส่วนใหญ่ 

นกัเรียนปฏิบติัตาม

หนา้ท่ี และบทบาทท่ี

ไดรั้บ ยอมรับ

ความสามารถซ่ึงกนัและ

กนัไม่ละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ื้นตลอดการทาํงาน

เป็นบางคร้ัง 

ต่างคนต่างปฏิบติั

หนา้ท่ีขาดการ

ประสานงานท่ีดี 

3. ความ

รับผิดชอบ 

กลุ่มมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั ปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เตม็ความสามารถ

ส่งผลงานไดท้นัเวลา 

กลุ่มมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั ปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เตม็ความสามารถส่งผล

งานชา้ว่าเวลาท่ีกาํหนด

เล็กนอ้ย  

กลุ่มมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั ปฏิบติังานท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เตม็ความสามารถส่งผล

งานชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด 

1–2 วนั 

กลุ่มไม่ร่วมรับผิดชอบ

ในการทาํงาน ส่งผล

งานไม่ตรงตามเวลาท่ี

กาํหนดมากกวา่    2 วนั 

4. การแกปั้ญหา/

การนาํเสนอ

ความคิดเห็น 

ใชก้ระบวนการกลุ่ม

ในการแกปั้ญหา ต่าง 

ๆ และการนาํเสนอ

ความคิดเห็น ไดอ้ยา่ง

ชาญฉลาดทุกคร้ัง 

ใชก้ระบวนการกลุ่มใน

การแกปั้ญหา ต่าง ๆและ

การนาํเสนอความคิดเห็น 

ไดอ้ยา่งชาญฉลาดเป็น

ส่วนใหญ่ 

ใชก้ระบวนการกลุ่มใน

การแกปั้ญหา ต่าง ๆ และ

การนาํเสนอความคิดเห็น

ไดอ้ยา่งชาญฉลาดเป็น

บางคร้ัง 

แกปั้ญหาและการ

นาํเสนอดว้ยความคิด

ของคนคนเดียว 

บางคร้ังมีการใชอ้าํนาจ

หรือกาํลงัในการตดัสิน

ปัญหา 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

คะแนนเฉลีย่ มีความสามารถใน

ระดับ 

3.50 – 4.00 ดีมาก 

2.50 - 3.49 ดี 

1.50 - 2.49 พอใช ้

1.00 - 1.49 ปรับปรุง 
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ช่ือ -สกลุ 

พฤติกรรม 

แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมกนัคิดพชิิตโครงงาน 

 
ท่ี 

 

การร่วมกันวาง

แผนการทํางาน 

ทํางานตาม

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

แสดงความ

คิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 

ยอมรับข้อสรุป

และผลงานของ

กลุ่มและร่วม

ปรับปรุงงาน 

รวม

คะแน

นเฉลี่ย 

4.00 

ผล 

การ 

ประ 

เมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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เกณฑ์ประเมินใบงาน แนะนําโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์   

ระดับคะแนน 
วาดภาพประทบัใจ การเขียนเหตุผล 

3  (ดีมาก) วาดภาพแนะนาํและเขียน

เหตุผลไดส้อดคลอ้งกบัภาพ

ไดล้ะเอียดชดัเจน   

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีกาํหนดไว ้   

มีการจดัระบบการเขียน เรียบเรียงอยา่ง

เป็นลาํดบั และชดัเจน ภาษาท่ีใชเ้ช่น

ตวัสะกดและไวยากรณ์มีความถูกตอ้ง

สมบูรณ์  เขา้ใจง่าย 

2  (ดี) วาดภาพแนะนาํและเขียน

เหตุผลไดส้อดคลอ้งกบัภาพ 

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีกาํหนดไว ้   

มีการจดัระบบการเขียน ยงัไม่เป็น

ลาํดบั ภาษาท่ีใชท้าํใหผู้อ้่านเกิดความ

สับสน 

1  (ตอ้งปรับปรุง) วาดภาพแนะนาํได ้แต่ขาด

ขอ้มูลประกอบ 

เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจดัระบบ

การเขียน ภาษาท่ีใชท้าํใหผู้อ่้านเกิด

ความสับสน 
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ภาคผนวก ค 

                    แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

                    แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

                    แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

                    แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

1. สารในขอ้ใดเป็นของเหลว   (ความรู้) 

ก.  เหล็ก                                                                                   ข.  ปรอท  

ค.  กาํมะถนั                                                                              ง.  โพแทสเซียม 

2.สารเคมีในขอ้ใดจดัเป็นสารเคมีประเภทกรด (ความรู้) 

ก.  ด่างทบัทิม                                                                            ข.  เกลือแกง  

ค.  ผงซกัฟอก                                                                            ง.  นํ้าอดัลม 

3.สารเคมีขอ้ใดท่ีมีสถานะและสีเหมือนกนั (การวเิคราะห์) 

ก.  แป้งมนั  นํ้าส้มสายชู  นํ้ามนัพืช  

ข.  แป้งมนั  ผงชูรส  นํ้าส้มสายชู   

ค.  นํ้าตาลทราย  ผงซกัฟอก  แป้งมนั   

ง.  นํ้าตาลทราย  แป้งมนั  นํ้าส้มสายชู   

4. โมโนโซเดียมกลูตาเมตคือสารในขอ้ใด  (ความรู้) 

ก.  ผงชูรส                                                                                  ข.  สารกนับูด  

ค.  ดินประสิว                                                                            ง.  นํ้าส้มสายชู 

5.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของนํ้ ามนัพืชใหม่  (ความรู้) 

ก.  ไม่มีกล่ินเหมน็หืน                                                                ข.  เหนียวหนืด  

ค.  มีสีอ่อน                                                                                 ง.  ใส 

6. สารละลายในขอ้ใดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดทั้งหมด (ความรู้) 

ก.  นํ้าส้มสายชู  นํ้าอดัลม  และนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า 

ข.  นํ้าปูนใส  นํ้าข้ีเถา้  และนํ้ ายาลา้งหอ้งนํ้า  

ค.  สารละลายเกลือแกง  นํ้าอดัลม และนํ้าปูนใส           

ง.  นํ้า 
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7.  สารเคมีท่ีสามารถเปล่ียนกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีนํ้าเงิน  แสดงวา่มีสมบติัเป็นอยา่งไร   

(ความรู้) 

ก.  เป็นกรด                                                                                    ข.  เป็นเบส  

ค.  เป็นกลาง                                                                                   ง.  ไม่มีขอ้ถูก  

8. ฉลากท่ีติดตามภาชนะของอาหารและเคร่ืองด่ืมแสดงไวเ้พื่ออะไร (ความรู้) 

ก.  เพื่อดึงดูดลูกคา้  

ข.  เพื่อการเลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ค.  เพื่อความสวยงามน่าเช่ือถือ  

ง.  เพื่อป้องกนัไม่ใหอ้าหารเน่าเสีย 

9. สารเคมีปราบศตัรูพืชมกัจะมีเคร่ืองหมายใดท่ีฉลาก (ความรู้) 

ก.  รูปเปลวไฟ 

ข.  มีตวัหนงัสือสีแดง 

ค.  รูปหวักะโหลกไขว ้

ง.  เขียนบอกวา่เป็นยาอนัตราย 

10. สารท่ีเป็นส่วนผสมของผงซกัฟอกซ่ึงมีผลทาํใหพ้ืชนํ้าเจริญเติบโตไดดี้  คือขอ้ใด (ความรู้) 

ก.  ซลัเฟต                                                                             ข.  ฟอสเฟส 

ค. ไนเตรต                                                                             ง.  คาร์บอเนต 

11. หลกัการใชย้าฆ่าแมลงท่ีสาํคญัคือขอ้ใด  (การวเิคราะห์) 

ก.  พน่ในขณะท่ีแดดจดั 

ข.  ขณะฉีดพน่ตอ้งยนืเหนือลม 

ค.  หลงัฉีดพน่ยาแลว้ควรนัง่พกัสัครู่ 

ง.  ควรผสมยาฆ่าแมลงใหเ้จือจางกวา่ปกติ 
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12. การปฏิบติัเก่ียวกบัภาชนะใส่สารฆ่าแมลง ขอ้ใดถูกตอ้ง (ความรู้) 

ก.  เอ๋ลา้งกระป๋องยาฆ่าแมลงแลว้นาํมาใส่ดินสอ  

ข.  โอ๋นาํกระป๋องยาฆ่าแมลงท่ีใชห้มดแลว้ทิ้งถงัขยะ  

ค.  แอ๋วนาํกระป๋องยาฆ่าแมลงท่ีใชห้มดแลว้ฝังกลบในดิน  

ง.  อ๋อมนาํกระป๋องยาฆ่าแมลงท่ีใชห้มดแลว้ทิ้งในคลอง 

13. หวัขอ้เร่ืองท่ีดี ควรไดม้าโดยวธีิใด ความรู้ 

ก.    การไปเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ                                                                     ข.    การสนทนากบัผูรู้้ 

 ค.    ปัญหาท่ีพบโดยบงัเอิญ                                                                                    ง.    การอ่านหนงัสือ 

14.ในการสรุปผลการทดลอง จะตอ้งยดึส่ิงใดเป็นหลกั (ความเขา้ใจ) 

ก.  วตัถุประสงค ์                                                                   ข.  ท่ีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

ค.  ตวัแปร                                                                             ง.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

15.วธีิการใดท่ีนาํมาใชใ้นการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบอนัเน่ืองมาจากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

(การนาํไปใช)้ 

ก.  ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งเขา้ใจและนาํไปใชใ้หก่้อเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง เช่น เร่ือง

สารเคมี สารกมัมนัตรังสี เป็นตน้ 

ข.  ศึกษาทดลองมากข้ึน 

ค.   รักษาสภาวะแวดลอ้มให้อยูใ่นสมดุล 

ง.   ศึกษาและสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 

16."ปุ๋ยบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้จีน" ตวัแปรอิสระคืออะไร (การวิเคราะห์) 

ก.  ผกับุง้จีน                                                                                  ข.  แสงแดด 

ค.  การเจริญเติบโตของผกับุง้จีน                                                  ง.  ปุ๋ย 
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เฉลยแบบทดสอบ 

1. ข 7. ข 13. ข 19. ง 25. ข 

2. ง 8.  ข 14. ค 20. ง 26. ง 

3. ค 9. ค 15. ก 21. ค 27. ก 

4. ก 10. ข 16. ก 22. ง 28. ง 

5. ข 11. ข 17. ข 23. ก 29. ง 

6. ก 12. ค 18. ง 24. ง 30. ก 
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แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมกนัคิดพชิิตโครงงาน 

ช่ือหวัขอ้โครงงาน เร่ือง…………………………………………………………………………. 

กลุ่มท่ี……ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………….. 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 1..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   2..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   3...................................................................................เลขท่ี..........ชั้น........... 

                                   4..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   5..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   6..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   7..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   8..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                   9..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวข้อ 

     1.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

      

     1.2 การเขียนความสาํคญั       

2.ขั้นสร้างสรรคอ์อกแบบโครงงาน 

     2.1 จุดประสงคใ์นการทาํ 

      

     2.2 คาํถาม (ส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสมมติฐาน)       

3.ขั้นปฏิบัติสร้างผลงาน       

     3.1 การดาํเนินงาน       

4.การเขียนรายงาน สรุปผล       

     4.1 ผลการสาํรวจและคน้ควา้       

     4.2 สรุปผลการสาํรวจ       

5.การนําเสนอผลงาน       

     5.1 การรายงานปากเปล่า       

     5.2 การตอบขอ้คิดเห็น       
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

ขั้นตอน 

การสอน 
ตัวช้ีวดั 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก  

( 5 ) 

สูง  

( 4 ) 

ปานกลาง  

( 3 ) 

ตํ่า  

( 2 ) 

ตํ่ามาก  

( 1 ) 

1.ขั้นคิด

ปัญหา

สร้าง

หวัขอ้ 

การตั้งช่ือ

เร่ือง 

ใชภ้าษาชดัเจน 

กระชบั 

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาชดัเจน 

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองแต่ไม่

กระชบั 

ใชภ้าษาชดัเจน 

กระชบัแต่ไม่

สอดคลอ้ง      

กบัเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจน แต่

กระชบัและ

สอดคลอ้ง     

กบัเร่ือง 

ใชภ้าษาไม่

ชดัเจนไม่

กระชบัแต่

สอดคลอ้ง    

กบัเร่ือง 

2.ขั้น

สร้างสรรค์

ออกแบบ

โครงงาน 

การเขียน

ความสาํคญั 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง

อยา่งถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาได้

ชดัเจนแต่ไม่

สอดคลอ้งกบั

เร่ืองอยา่งถูกตอ้ง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่

สอดคลอ้ง 

กบัเร่ือง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนแต่มี

ความ  

สอดคลอ้ง       

กบัเร่ือง 

ระบุปัญหาไม่

ชดัเจนและไม่

สอดคลอ้ง    

กบัเร่ือง 

จุดประสงค์

ในการทาํ 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรคไ์ด้

ชดัเจนสอด        

คลอ้งกบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษาเก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์      

เชิงสร้างสรรคไ์ด้

ชดัเจนแต่ไม่

สอดคลอ้งกบั

เร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์เชิง

สร้างสรรคไ์ม่

ชดัเจนแต่

สอดคลอ้ง      

กบัเร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์

เชิงสร้างสรรค์

ไดไ้ม่ชดัเจน

และไม่

สอดคลอ้งกบั

เร่ือง 

ระบุส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษา

เก่ียวกบั

โครงงาน

วิทยาศาสตร์

เชิงสร้างสรรค์

ไม่ไดแ้ละไม่

สอดคลอ้ง    

กบัเร่ือง 

คาํถาม (ส่ิงท่ี

นกัเรียนอยาก

รู้หรือ

สมมติฐาน) 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

และอยูใ่น

แนวทางท่ีถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจน แต่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนและไม่ 

อยูใ่นแนวทาง

ท่ีถูกตอ้ง 

ตั้งคาํถามไม่

ชดัเจนและไม่

ถูกตอ้ง 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (ต่อ) 

ขั้นตอน 

การสอน 
ตัวช้ีวดั 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 

 ( 5 ) 

สูง  

( 4 ) 

ปานกลาง  

( 3 ) 

ตํ่า  

( 2 ) 

ตํ่ามาก  

( 1 ) 

3.ขั้น

ปฏิบติั

สร้าง

ผลงาน 

การ

ดาํเนินงาน 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัอยา่ง

ต่อเน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ได้

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนินงานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัอยา่ง

ต่อเน่ือง แต่ระบุ

อุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนและ

เป็นไปตาม 

ลาํดบัแต่ไม่

ต่อเน่ืองและ 

ระบุอุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอนการ

ดาํเนิน งานอยา่ง

ชดัเจนแต่ไม่

เป็นไปตาม 

ลาํดบัไม่ต่อ 

เน่ือง ระบุ

อุปกรณ์ไม่

ครบถว้น 

ระบุขั้นตอน

การดาํเนิน งาน

ไม่ชดัเจนไม่

ต่อเน่ืองและ

ระบุอุปกรณ์ท่ี

ไม่ครบถว้น 

4.การ

เขียน

รายงาน 

สรุปผล 

ผลการสาํรวจ

และคน้ควา้ 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนและอยู่

ในแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลได้

ชดัเจนแต่ไม่อยู่

ในแนว ทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนว ทางท่ี

ถูกตอ้ง 

บนัทึกขอ้มูลไม่

ชดัเจนและไม่

อยูใ่นแนว ทาง

ท่ีถูกตอ้ง 

สรุปผลการ

สาํรวจ 

สรุปผลได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

และสอดคลอ้ง

กบัเร่ือง 

สรุปผลได้

ชดัเจนอยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและสอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและสอด 

คลอ้ง   กบัเร่ือง 

สรุปผลไม่

ชดัเจนแต่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่สอด 

คลอ้งกบัเร่ือง 

สรุปผลไม่ชดั 

เจน ไม่อยูใ่น

แนวทางท่ีถูก 

ตอ้งและไม่ 

สอดคลอ้ง    

กบัเร่ือง 

5.การ

นาํเสนอ

ผลงาน 

การรายงาน

ปากเปล่า 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอได้

ชดัเจนถูกตอ้ง

แต่ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้งแต่

ไม่ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไดช้ดั 

เจนแต่ไม่อยูใ่น

แนว ทางท่ี

ถูกตอ้งและไม่

ครบถว้น 

มีขั้นตอนการ

นาํเสนอไม่ชดั 

เจนไม่อยูใ่น

แนวทางท่ี

ถูกตอ้งและไม่

ครบ ถว้น 

การตอบ

ขอ้คิดเห็น 

ตอบขอ้ คิดเห็น

อยา่งชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

อยา่งชดัเจนและ

และอยูใ่นแนว 

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ยงัไม่ชดัเจนแต่

อยูใ่นแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่อยูใ่นแนว  

ทางท่ีถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ คิดเห็น

ไม่ชดัเจนและ

ไม่ถูกตอ้ง 

*หมายเหตุ แผนการจดัการเรียนรู้น้ีประเมินความสามารถในการทาํโครงงานไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจาก

นกัเรียนยงัไม่ไดล้งมือทาํทั้งหมด จึงประเมินไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการทาํ

โครงงาน 

คะแนนเฉลีย่ มีความสามารถใน

ระดับ 

4.50 - 5.00 สูงมาก 

3.50 - 4.00 สูง 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 ตํ่า 

1.00 - 1.49 ตํ่ามาก 
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แบบประเมนิแบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ช่ือหวัขอ้โครงงาน เร่ือง………………………………………………………………………………….............. 

กลุ่มท่ี……ช่ือกลุ่ม……………………………………………………………………………………….............. 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 1..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    2..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    3...................................................................................เลขท่ี..........ชั้น........... 

                                    4..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    5..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    6..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    7..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

                                    8..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

             9..................................................................................เลขท่ี...........ชั้น........... 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ทกัษะการจัดกระทาํและส่ือความหมายข้อมูล 

     1.1 แหล่งขอ้มูลท่ีนาํมา 

      

     1.2 การจดักระทาํ ขอ้มูล       

     1.3 การนาํเสนอขอ้มูล       

2. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

     2.1 การอธิบาย 

      

     2.2 การลงความเห็น       

3. ทกัษะการตั้งสมมตฐิาน 

     3.1 การหาคาํตอบล่วงหนา้ 

      

4. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

 4.1 การกาํหนดตวัแปร 

      

5. ทกัษะการทดลอง 

     5.1 ความสามารถในการออกแบบ 

      

     5.2 การปฏิบติัการทดลอง       

     5.3 การบนัทึกผล       

6. ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

     6.1 การแปลความหมายขอ้มูล 

      

     6.2 การบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล       

     6.3 การสรุปความสมัพนัธ์ของขอ้มูล       
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 

 ( 5 ) 

สูง 

 ( 4 ) 

ปานกลาง  

( 3 ) 

ตํ่า  

( 2 ) 

ตํ่ามาก  

( 1 ) 

ทกัษะการจดั

กระทาํ     

และส่ือ

ความหมาย

ขอ้มูล 

แหล่งขอ้มูล

ท่ีนาํมา 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลาย แหล่ง เช่น 

จากการสังเกต 

การวดั การทด 

ลองและอ่ืนๆ 

และนาํมาแหล่ง

ละ 5 รายการ    

ข้ึนไป 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลายแหล่ง เช่น 

จากการสังเกต การ

วดั การทดลอง และ

อ่ืน ๆ และนาํมา

แหล่งละ  4  

รายการขึ้นไป 

นาํขอ้มูลมาจาก

หลายแหล่ง เช่น

จากการสังเกต การ

วดั การทดลอง 

และอ่ืน และนาํมา

แหล่งละ  3 

รายการ 

นาํขอ้มูลมาจาก

นอ้ยแหล่ง และ

นาํมาแหล่งละ     2  

รายการ 

นาํขอ้มูลมาจาก

นอ้ยแหล่ง และ

นาํมาแหล่งละ       

1  รายการ 

การจดั

กระทาํ 

ขอ้มูล 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อให้เขา้ใจง่าย

ข้ึน ชดัเจน และ

ตรงประเด็น 5

ประเด็นข้ึนไป 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการ

เรียงลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อให้เขา้ใจง่ายข้ึน 

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 4 ประเด็น

ขึ้นไป 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการ

เรียงลาํดบั แยก

ประเภท หรือ

คาํนวณหาค่าใหม่ 

เพื่อให้เขา้ใจง่าย

ขึ้น ชดัเจน และ

ตรงประเด็น        3 

ประเด็น 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยกประเภท 

หรือคาํนวณหาค่า

ใหม่ เพื่อให้เขา้ใจ

ง่ายขึ้น ชดัเจน และ

ตรงประเด็น            

2 ประเด็น 

จดักระทาํขอ้มูล

ใหม่ โดยการเรียง 

ลาํดบั แยกประเภท

หรือคาํนวณหาค่า

ใหม่ เพื่อให้เขา้ใจ

ง่ายขึ้น ชดัเจนและ

ตรงประเด็น            

1 ประเด็น 

การนาํเสนอ

ขอ้มูล 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น  5

ประเด็นข้ึนไป 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น  4 ประเด็น

ขึ้นไป 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการ

นาํเสนอไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและตรง

ประเด็น 3ประเด็น 

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดช้ดัเจน 

และตรงประเด็น            

2  ประเด็น  

อธิบายเหตุผลใน

การเลือกการนาํ 

เสนอไดช้ดัเจน 

และตรงประเด็น            

1  ประเด็น 

ทกัษะ 

การลง

ความเห็นจาก

ขอ้มูล 

การอธิบาย 

อธิบายผลและขอ้ 

มูลไดอ้ยา่งชดัเจน 

และตรงประเด็น     

5 ประเด็นข้ึนไป 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและตรง

ประเด็น  4 ประเด็น

ขึ้นไป 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค่้อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 3ประเด็น 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค่้อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 2 ประเด็น 

อธิบายผลและ

ขอ้มูลไดค่้อนขา้ง

ชดัเจน และตรง

ประเด็น 1 ประเด็น 

การลง

ความเห็น 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี

เหตุผล 5  คร้ัง   

ข้ึนไป 

เพิ่มความเห็นขอ้มูล

อยา่งมีเหตุผล 4  

คร้ัง  ขึ้นไป 

เพิ่มความเห็น

ขอ้มูลอยา่งมี

เหตุผล 3 คร้ัง 

เพิ่มความเห็นขอ้มูล

อยา่งมี   2 คร้ัง 

เพิ่มความเห็นขอ้มูล

อยา่งมี   1 คร้ัง 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก  

( 5 ) 

สูง 

 ( 4 ) 

ปานกลาง 

 ( 3 ) 

ตํ่า 

 ( 2 ) 

ตํ่ามาก 

 ( 1 ) 

ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

การหา

คาํตอบ

ล่วงหนา้ 

พูดหรือเขียนแสดง

คาํตอบล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้เดิม จาก

การสังเกต    ดว้ยการ

ใชค้วาม สัมพนัธ์

ของตวัแปรตน้กบัตวั

แปรตามไดอ้ยา่งสม 

เหตุสมผล 5 คร้ังข้ึน

ไป 

พูดหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้เดิม 

จากการสังเกต 

ดว้ยการใชค้วาม 

สัมพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัตวั

แปรตามไดอ้ยา่ง

สมเหตุ สมผล 4 

คร้ังขึ้นไป 

พูดหรือเขียน

แสดงคาํตอบ

ล่วงหนา้โดย

อาศยัความรู้เดิม 

จากการสังเกต 

ดว้ยการใชค้วาม 

สัมพนัธ์ของตวั

แปรตน้กบัตวั

แปรตามไดส้ม

เหตุ สมผล 3 คร้ัง 

พูดหรือเขียนแสดง

คาํตอบล่วงหนา้

โดยอาศยัความรู้

เดิม จากการ

สังเกต การใช้

ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม      

ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล      

2 คร้ัง 

พูดหรือเขียนแสดง

คาํตอบล่วงหนา้

โดยอาศยัความรู้

เดิม จากการ

สังเกต การใช้

ความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรตน้ ตวั

แปรตามไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล      

1 คร้ัง 

ทกัษะการกาํหนด

และควบคุมตวั

แปร 

การกาํหนด

ตวัแปร 

บ่งช้ีตวัแปรตน้    ตวั

แปรตามและตวัแปร

ควบคุมไดถู้กตอ้ง 5 

คร้ังข้ึนไป 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตามและ

ตวัแปรควบคุม

ไดถู้กตอ้ง 4 คร้ัง  

ขึ้นไป 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตามและ

ตวัแปรควบคุมได้

ถูกตอ้ง 3 คร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้   

ตวัแปรตามและตวั

แปรควบคุมได้

ถูกตอ้ง    2  คร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้    

ตวัแปรตามและตวั

แปรควบคุมได้

ถูกตอ้ง    1  คร้ัง 

ทกัษะการทดลอง 

ความสามารถ

ในการ

ออกแบบ 

กาํหนดวธีิการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวธีิ  5 คร้ัง

ข้ึนไป 

กาํหนดวธีิการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และ

ใชอ้ยา่งถูกวธีิ  4 

คร้ัง ขึ้นไป 

กาํหนดวธีิการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวธีิ 3 คร้ัง 

กาํหนดวธีิการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวธีิ   2 คร้ัง 

กาํหนดวธีิการ 

อุปกรณ์ สารเคมี 

อยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม และใช้

อยา่งถูกวธีิ  1  คร้ัง 

การบนัทึกผล 

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ีเหมาะ 

สมกบัขอ้มูล 5 คร้ัง    

ข้ึนไป 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะ สมกบั

ขอ้มูล  4 คร้ัง 

ขึ้นไป 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะสมกบั

ขอ้มูล   3 คร้ัง 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ี

เหมาะสมกบั

ขอ้มูล   2 คร้ัง 

บนัทึกผล

คล่องแคล่ว 

ถูกตอ้ง และ

ออกแบบตาราง

บนัทึกผลท่ีเหมาะ 

สมกบัขอ้มูล         

1 คร้ัง 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทักษะ

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก  

( 5 ) 

สูง 

 ( 4 ) 

ปานกลาง 

 ( 3 ) 

ตํ่า 

 ( 2 ) 

ตํ่ามาก  

( 1 ) 

ทกัษะการ

ตีความหมาย

ขอ้มูลและลง

ขอ้สรุป 

การแปล

ความหมาย

ขอ้มูล 

การแปล 

ความหมายขอ้มูล

ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม 5 คร้ัง     

ข้ึนไป 

การแปล

ความหมายขอ้มูล

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4 คร้ังข้ึนไป 

การแปล

ความหมายขอ้มูล

ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม 3 คร้ัง 

การแปล

ความหมายขอ้มูล

ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม   2 คร้ัง 

การแปล

ความหมายขอ้มูล

ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม  1 คร้ัง 

การบอก

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล 

บอกความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลและ

ถูกตอ้ง 5 คร้ัง      

ข้ึนไป 

บอกความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและถูกตอ้ง 

4 คร้ัง ขึ้นไป 

บอกความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและถูกตอ้ง 

3 คร้ัง 

บอกความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและถูกตอ้ง 

2 คร้ัง 

บอกความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

เหตุผลและถูกตอ้ง 

1 คร้ัง 

การสรุป

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล 

สรุปความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 5 คร้ัง 

ข้ึนไป 

สรุปความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 4 คร้ัง    

ขึ้นไป 

สรุปความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 3 คร้ัง 

สรุปความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 2 คร้ัง 

สรุปความ 

สัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 1 คร้ัง 
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เกณฑ์การประเมินทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลีย่ มีความสามารถใน

ระดับ 

4.50 – 5.00 สูงมาก 

3.50 – 4.49 สูง 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.5 0- 2.49 ตํ่า 

1.00 - 1.49 ตํ่ามาก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี ้มี 2 ตอน ดังนี้ 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ให้นกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีนกัเรียนตอ้งการแต่ละ

ขอ้ ซ่ึงมีให้นกัเรียนเลือก 5 ช่อง คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วย

น้อย เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นตามท่ีนกัเรียนรู้สึกนอกเหนือจาก

ท่ีนกัเรียนตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ตอนที ่1 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดย

ใชผ้ลิตภณัฑชุ์มชนเป็นฐาน 

                           5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหาสาระ      

1. เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารมีความน่าสนใจเหมาะกบัสภาพ

ชุมชน 

     

2. เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารครอบคลุม เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัเรียน 

     

3. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์มากข้ึน      

4. นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองสารและสมบติัของสารไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้

     

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้      

5. นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน       

6. ชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      

7. กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาํใหน้กัเรียนอยากสืบเสาะหาความรู้ดว้ย

ตนเอง 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ 

     

9. กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อ

นกัเรียน 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      

10. นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้       

11. ครูเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั      

12.นกัเรียนสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงงานวิทยาศาสตร์

ใหเ้พ่ือนในชั้นเรียนได ้

     

13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคญัของการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

     

ด้านวดัและประเมนิผล      

14. ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการปฏิบติั      

15. ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม      

16. ส่งเสริมใหส้ร้างช้ินงานตามความสนใจของนกัเรียน      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      

17. นักเรียนเห็นความสําคัญของการนาํผลิตภณัฑ์ในชุมชนมาทาํให้เกิด

ประโยชน ์

     

18. นกัเรียนสามารถจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์      

19. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาชุมชนของนกัเรียนเองได ้      

20. นกัเรียนเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละภูมิใจในชุมชนของตนเอง      

 

ตอนที ่2   ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์ค่าคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตารางท่ี 14  ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ของหน่วยการเรียนรู้เร่ือง

สารและสมบติัของสาร 

ขอ้ ประเด็น 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

    X S.D ความหมาย 

1. สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 

4.40 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้ง 

1.2 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.60 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

2. ตัวช้ีวดั 

2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

4.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้ง 

2.2 นาํไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

3. เน้ือหา 

3.1 ความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 

 

4.20 

 

0.45 

 

มีความสอดคลอ้ง 

3.2 กาํหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4.20 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้ง 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.3 เหมาะสมกบัเวลา 4.60 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

4.4 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5.00 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

5. ส่ือการเรียนรู้ 

5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 

4.20 

 

0.45 

 

มีความสอดคลอ้ง 

5.2 น่าสนใจ 4.60 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

5.3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 5.00 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

6. เคร่ืองมือวดัผล และประเมินผล 

6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

4.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้ง 

6.2 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน 420 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

6.3. ใชว้ธีิท่ีหลากหลาย 4.40 0.55 มีความสอดคลอ้ง 

รวม 4.49 0.42 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15  ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ของแบบทดสอบวดั

ความรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร 

ประเดน็ ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ตวัช้ีวดั 
ขอ้

ท่ี 
ประเภทคาํถาม Χ  S.D ความหมาย 

1.บอกไดว้า่สารอาจปรากฏในสถานะ

ของแขง็  ของเหลวหรือแก๊ส สารทั้ง

สามสถานะมีสมบติับางประการ

เหมือนกนั และบางประการแตกต่างกนั 

1 ความรู้ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

2 ความรู้ 3.80 1.64 ไม่ผา่นเกณฑ ์

3 วิเคราะห์ 4.40 0.89 ผา่นเกณฑ ์

4 ความเขา้ใจ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

5 ความเขา้ใจ 3.80 1.64 ไม่ผา่นเกณฑ ์

6 วิเคราะห์ 4.00 1.22 ไม่ผา่นเกณฑ ์

7 ประเมินค่า 3.40 1.34 ไม่ผา่นเกณฑ ์

2. จาํแนกประเภทของสารต่างๆ ท่ีใช้

ในชีวิตประจาํวนัตามการใชป้ระโยชน ์ 

แบ่งไดเ้ป็นสารปรุงรสอาหารแต่งสี

อาหาร สารทาํความสะอาด  สารกาํจดั

แมลงและศตัรูพืช  ซ่ึงสารแต่ละ

ประเภท มีความเป็นกรด – เบส 

แตกต่างกนั 

8 ความรู้ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

9 ความเขา้ใจ 3.40 1.82 ไม่ผา่นเกณฑ ์

10 ความรู้ 4.33 1.64 ไม่ผา่นเกณฑ ์

11 วิเคราะห์ 4.40 0.89 ผา่นเกณฑ ์

12 ความรู้ 4.40 0.89 ผา่นเกณฑ ์

13 ความรู้ 3.20 2.05 ไม่ผา่นเกณฑ ์

3. การใชส้ารต่างๆในชีวิตประจาํวนั

ตอ้งเลือกใชใ้หถู้กตอ้งตาม

วตัถุประสงคข์องการใชง้านปลอดภยั

ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

14 ความรู้ 3.20 2.05 ไม่ผา่นเกณฑ ์

15 ความเขา้ใจ 4.20 0.84 ผา่นเกณฑ ์

16 นาํไปใช ้ 4.20 0.84 ผา่นเกณฑ ์

17 วิเคราะห์ 4.20 0.84 ผา่นเกณฑ ์

18 วิเคราะห์ 4.40 0.89 ผา่นเกณฑ ์

19 ประเมินค่า 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

4. จาํแนกสารโดยใชล้กัษณะการนาํ

ไฟฟ้า การนาํความร้อน หรือสมบติั

อ่ืนได ้

20 วิเคราะห์ 3.40 1.14 ไม่ผา่นเกณฑ ์

21 ความรู้ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ ์

22 ประเมินค่า 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

23 ประเมินค่า 4.80 0.45 ผา่นเกณฑ ์

24 นาํไปใช ้ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

25 นาํไปใช ้ 4.80 0.45 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ของแบบทดสอบวดั     

ความรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร (ต่อ) 

ประเดน็ ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ตวัช้ีวดั 
ขอ้

ท่ี 
ประเภทคาํถาม Χ  S.D ความหมาย 

5. จาํแนกแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั 

ออกจากกนัตอ้งใชว้ธีิการต่างๆท่ี

เหมาะสมซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการ

ร่อน การตกตะกอนการกรอง การ

ระเหิด การระเหยแหง้ 

26 ประเมินค่า 4.20 0.84 ผา่นเกณฑ ์

27 ประเมินค่า 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

28 นาํไปใช ้ 4.00 1.41 ไม่ผา่นเกณฑ ์

29 วิเคราะห์ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

30 วิเคราะห์ 4.40 0.89 ผา่นเกณฑ ์

31 ความเขา้ใจ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

32 นาํไปใช ้ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

33 นาํไปใช ้ 3.80 0.45 ผา่นเกณฑ ์

34 วิเคราะห์ 4.40 0.55 ผา่นเกณฑ ์

35 ความเขา้ใจ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ ์

36 วิเคราะห์ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

37 ความเขา้ใจ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

38 ความรู้ 4.20 0.84 ผา่นเกณฑ ์

39 ความเขา้ใจ 4.60 0.55 ผา่นเกณฑ ์

40 วิเคราะห์ 3.80 0.45 ผา่นเกณฑ ์

รวม 4.30 0.46 ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 16 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )  และค่าอาํนาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 

วดัความรู้เร่ืองสารและสมบติัของสาร  

 

ขอ้

ท่ี 

P r คุณภาพ

ขอ้สอบ 

ขอ้

ท่ี 

p r คุณภาพ

ขอ้สอบ 

1* 0.20 0.20 ใชไ้ม่ได ้ 21 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

2 0.40 0.30 ใชไ้ด ้ 22 0.23 0.45 ใชไ้ด ้

3 0.58 0.25 ใชไ้ด ้ 23* 0.43 0.15 ใชไ้ม่ได ้

4 0.58 0.25 ใชไ้ด ้ 24 0.40 0.30 ใชไ้ด ้

5 0.38 0.35 ใชไ้ด ้ 25 0.40 0.30 ใชไ้ด ้

6 0.45 0.20 ใชไ้ด ้ 26 0.38 0.35 ใชไ้ด ้

7 0.20 0.20 ใชไ้ด ้ 27 0.20 0.30 ใชไ้ด ้

8* 0.53 0.15 ใชไ้ม่ได ้ 28* 0.30 0.10 ใชไ้ม่ได ้

9 0.55 0.20 ใชไ้ด ้ 29 0.50 0.30 ใชไ้ด ้

10 0.35 0.40 ใชไ้ด ้ 30 0.50 0.30 ใชไ้ด ้

11 0.20 0.20 ใชไ้ด ้ 31 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

12 0.38 0.25 ใชไ้ด ้ 32 0.58 0.45 ใชไ้ด ้

13* 0.23 0.15 ใชไ้ม่ได ้ 33* 0.40 0.10 ใชไ้ม่ได ้

14 0.45 0.20 ใชไ้ด ้ 34* 0.38 0.15 ใชไ้ม่ได ้

15* 0.28 0.15 ใชไ้ม่ได ้ 35 0.30 0.20 ใชไ้ด ้

16 0.25 0.40 ใชไ้ด ้ 36 0.40 0.30 ใชไ้ด ้

17 0.30 0.20 ใชไ้ด ้ 37 0.40 0.30 ใชไ้ด ้

18 0.40 0.30 ใชไ้ด ้ 38* 0.38 0.15 ใชไ้ม่ได ้

19 0.50 0.20 ใชไ้ด ้ 39 0.38 0.25 ใชไ้ด ้

20 0.35 0.20 ใชไ้ด ้ 40 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ

จาํนวน 30 ขอ้ ส่วนขอ้สอบท่ี  1,8 ,13,15,23,28, 33,34 และ38เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่นาํมา  

คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่  สรุปผลไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 
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    ตารางท่ี 17 ค่าความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของความสามารถในการ      

   ทาํโครงงาน 

ความสามารถในการทําโครงงาน 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

Χ  S.D. ความหมาย 

 

1 

ขั้นคิดปัญหาสร้างหัวข้อ 

การตั้งช่ือเร่ือง 

 

4.40 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

2 การเขียนความสาํคญั 4.20 0.45 มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

 

3 

ขั้นสร้างสรรค์ออกแบบโครงงาน 

จุดประสงคใ์นการทาํ 

 

3.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

4 คาํถาม (ส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสมมติฐาน) 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

 

5 

ขั้นปฏิบัตสิร้างผลงาน 

การดาํเนินงาน 

 

4.00 

 

0.00 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

 

6 

การเขียนรายงานสรุปผล 

ผลการสาํรวจและคน้ควา้ 

 

3.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

7 สรุปผลการสาํรวจ 3.80 0.45 มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

8 การรายงานปากเปล่า 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์

9 การตอบขอ้คิดเห็น 3.80 0.45 มีความสอดคลอ้งเหมาะสม

และผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 18 ค่าความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของทกัษะกระบวนการ          

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

Χ  S.D. ความหมาย 

 

 

1 

ทักษะการจดักระทําและส่ือ

ความหมายข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลท่ีนาํมา 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
2 การจดักระทาํขอ้มูล 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
3 การนาํเสนอขอ้มูล 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

4 

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

การอธิบาย 

 

4.00 
 

0.00 
 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
5 การลงความเห็น 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

6 

ทักษะการตั้งสมมตฐิาน 

การหาคาํตอบล่วงหนา้ 

 

3.00 

 

0.00 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

7 

ทักษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 

การกาํหนดตวัแปร 

 

3.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

8 

ทักษะการทดลอง 

ความสามารถในการออกแบบ 

 

3.60 

 

0.55 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
9 การปฏิบติัการทดลอง 3.40 0.55 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

10 การบนัทึกผล 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

 

11 

ทักษะการตคีวามหมายข้อมูลและลง

ข้อสรุป 

การแปลความหมายขอ้มูล 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
12 การบอกความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
13 การสรุปความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 4.00 0.00 มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

 
 

 

 

 



 

166 
 

ตารางท่ี 19 ค่าความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของความคิดเห็นของนกัเรียน 

 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

Χ  S.D. ความหมาย 

 

1 

ด้านเน้ือหาสาระ 

เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารมีความ

น่าสนใจเหมาะกบัสภาพชุมชน 

 

4.00 

 

0.00 

 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

 

2 

เน้ือหาเร่ืองสารและสมบติัของสารครอบคลุม 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน 

4.00 0.00 
มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

3 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการทาํโครงงาน

วิทยาศาสตร์ มากข้ึน 
4.80 0.45 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
4 นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองสารและสมบติั

ของสารไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
4.60 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

5 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

 

5.00 

 

0.00 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
6 ชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
4.40 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
7 กิจกรรมสร้างความสนใจ จนทาํใหน้กัเรียนอยาก

สืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง 
4.40 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
8 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
4.60 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
9 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมความรู้ ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อนกัเรียน 
4.60 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

10 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

นกัเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ 

 

4.80 

 

0.45 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
11 ครูเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั    

และกนั 

 

4.80 

 

0.45 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
12 นกัเรียนสามารถเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั

โครงงานวิทยาศาสตร์ใหเ้พ่ือนในชั้นเรียนได ้
4.00 0.00 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์



 

167 
 

  ตารางท่ี 19 ค่าความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของความคิดเห็นของนกัเรียน 

 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

Χ  S.D. ความหมาย 

13 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
4.60 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

14 

ด้านวัดและประเมนิผล 

ครูผูส้อนใชก้ารวดัและประเมินผลดว้ยการ

ปฏิบติั 

4.20 

 

0.45 

 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

15 ครูผูส้อนประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย

และเหมาะสม 

4.20 

 

0.45 

 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
16 ส่งเสริมใหส้ร้างช้ินงานตามความสนใจของ

นกัเรียน 
4.40 0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
 

17 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการนาํผลิตภณัฑ์

ในชุมชนมาทาํใหเ้กิดประโยชน ์

 

4.60 

 

0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์

18 นกัเรียนสามารถจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์

อยา่งสร้างสรรค ์

 

4.60 

 

0.55 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
19 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันา

ชุมชนของนกัเรียนเองได ้
4.00 0.00 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
20 นกัเรียนเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละภูมิใจใน

ชุมชนของตนเอง 
4.20 0.45 

มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมและผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 20 แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองสาร 

และสมบติัของสาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

 

 

 

 

คนท่ี 

แบบทดสอบวดั 

ผลการเรียนรู้ 
ค่าความต่าง 

ก่อน

เรียน 

หลงั

เรียน 

1 8 25 17 

2 15 17 2 

3 3 21 18 

4 18 26 8 

5 13 25 12 

6 10 25 15 

7 17 19 2 

8 13 23 10 

9 9 22 13 

10 16 26 10 

11 8 20 12 

12 14 27 13 

13 12 23 11 

14 8 22 14 

15 15 19 4 

16 15 23 8 

17 7 18 11 

18 13 17 4 

19 9 21 12 

20 11 16 5 

21 2 18 16 

คนท่ี 

แบบทดสอบวดั 

ผลการเรียนรู้ 
ค่าความต่าง 

ก่อน

เรียน 

หลงั

เรียน 

22 15 26 11 

23 18 25 7 

24 13 25 12 

25 16 28 12 

26 14 19 5 

27 14 26 12 

28 17 25 8 

29 14 27 13 

30 12 24 12 

31 15 24 9 

32 15 25 10 

33 15 28 13 

34 13 24 11 

35 13 24 11 

36 10 19 9 

37 16 24 8 

38 12 15 3 

39 12 24 12 

40 13 24 11 

รวม 503 909 406 
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T-Test   

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pretest 12.58 40 3.665 .579 

posttest 22.73 40 3.464 .548 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & posttest 40 .407 .009 

 

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 
pretest - 

posttest 
-10.150 3.887 .615 -11.393 -8.907 -16.517 39 .000 
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