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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

เรื่อง ระบบนิเวศ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 5) เปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงาน  หลังการจัดการเรียนรู 
ดวยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุม 
ตามความสนใจ และ 6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยาง 
ท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุร ีจํานวน 32 คน ทดลองใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองรวมท้ังหมด 15 ชั่วโมง 
แบบแผนการทดลอง แบบกลุมเดียวทดลองกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  
4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 5) แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test)  
แบบ Depentdent และ Independent  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
มีประสิทธิภาพ 83.59/80.21  

 2. ผลการเรียนรู เร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานอยูในระดับดี 

 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงานอยูในระดับดี 

 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจมีความสามารถ 
ในการทําโครงงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 6. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
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 The purposes of this research were to: 1) develop and assess of the lesson plans by project method 

on ecology system to meet the efficiency criterion of 80/80 2) compare ninth grade students’ learning outcome 

of ecology system before and after being taught by project method 3) study ninth grade students’ analytical 

thinking ability by project method 4) study ninth grade students’ science process skills by project method  

5) compare ninth grade students’ project work ability by project method with divided into groups between mixed 

ability groups and interest groups 6) study ninth grade students’ opinions towards by project method. The sample 

consisted of 32 ninth grade students, Thetsaban 1 Talad Bangli (Panich U-tis) School, Song Phi Nong District, 

Suphanburi Province. The experiment was conducted during the first semester of the academic year 2012 and 

within the duration of the implementation covered 15 hours. The research design was one group pretest - 

posttest design.  

 The research instruments were 1) lesson plans, 2) learning outcomes test, 3) analytical thinking 

ability evaluation form, 4) science process skills evaluation form, 5)  project evaluation form and 6) questionnaire. 

The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and 

independent.         

 The results of the research were as follow: 

 1. The lesson plans of project method on ecology system met the efficiency criterion of 

83.59/80.21. 
 2. The ninth grade students’ learning outcomes on ecology system after being taught by project 

method were higher than before the instruction were statistically significant at the .05 level.  

 3. The ninth grade students’ analytical thinking ability on ecology system after the instruction by 

project method were good. 

 4. The ninth grade students’ science process skills on ecology system after the instruction by project 

method were good. 

    5.  The ninth grade students’ project work ability on ecology system after the instruction by project 

method with divided into group between mixed ability groups and interest groups were no statistically significant. 

.    6. The ninth grade students’ opinions towards the instruction by project method of ninth grade 

students overall were at a high level of agreement.          
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม การเมืองการปกครองตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น  มนุษยจึงจําเปนตอง
อาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตในโลกปจจุบัน การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
ที่จะนําพาสังคมโลกและประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนา  และยังชวยพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใหเปนคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบและมีสติปญญา สามารถนําความรูมาเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4  
ธันวาคม 2546 ความวา 
 

“...ตองพัฒนาอาชีพความเปนอยูของประชาชนเปนอาชีพไมใชเพียงแตปลูกผัก ถั่ว งา ใหหลานเฝา  
แตเปนเรื่องของความอยูดีกินดี ความรูการศึกษาท่ีกลาววา  ตองชวยใหการศึกษาดีขึ้น  เพราะถา
การศึกษาไมดี  คนไมสามารถทํางาน  การศึกษาตองไดทุกระดับ  ถาพูดถึงระดับสูง  หมายความวา  
นักวิทยาศาสตรขั้นสูง  ถาไมมีการเรียนขั้นประถม  อนุบาล  ไมมีทางที่จะใหคนไทยข้ึนไปเรียน  
ขั้นสูงหรือเรียนขั้นสูงไมดี  ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไมดี  เพราะข้ันสูงนั้นตองมีรากฐานจากขั้นตํ่า ถาไมมีก็
เรียนขั้นสูงไมรูเรื่อง...”  

 

 จากพระราชดํารัสขางตน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงการศึกษา 
ในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการพัฒนาคนและประเทศ  เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการ 
ที่ชวยสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  และลักษณะนิสัยของบุคคลใหเปนไปอยางเหมาะสม   
และชวยใหบุคคลนําความรู  ความคิด  และความสามารถของตนไปใชประโยชนทั้งตอตนเองและ
สังคมโดยสวนรวม การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตที่จําเปนสําหรับทุกคนใน           
การดํารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2548: 167-170)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
 (พ.ศ. 2555-2559)   ไดชี้ใหเห็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่ง ยืน 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ  มีอนามัยการเจริญ
พันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรู
ตลอดชีวิต  มีความคิดสรางสรรค มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย รูจักสิทธิหนาที่
ของตนเองและของผูอ่ืน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียน 
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มีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกอยางสันติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช, 2551: 2) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 ซึ่งระบุถึงความหมายของ “การศึกษา” วา  
เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล  และสังคมโดยการถายทอดความรูการฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง 
องคความรู  อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสั งคม การเรียนรู เปนปจจั ยท่ี เกื้อหนุนใหบุคคล 
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ซึ่งมาตรา 22 กําหนดวาใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก  ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับมาตรา  
23 (2) ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาวา เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
ใหความสําคัญของการบูรณาการความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษาโดยเฉพาะความรูทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรู  ความเขาใจ 
และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการความรู ความสัมพันธระหวางตนเองและสังคม เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544: 13)  
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือชวยใหมนุษย 
มีความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พลเมืองทุกคนของประเทศจึงจําเปนตองมีความรู
ความเขาใจพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสังคมที่มีคุณภาพ ในปจจุบันและอนาคต   
ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ในแนวนโยบายท่ี 4 ไดกลาวถึงเปาหมาย 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู และการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไววาการจัด
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร จะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห   
ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองสามารถนําความรูความเขาใจและใช
ศักยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
ไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 59)   
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเอง    
มากท่ีสุด (กรมวิชาการ, 2544: 1-5) นั่นคือมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการ
ไปสูการสรางองคความรู  โดยนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน  นักเรียนได ทํากิจกรรม
หลากหลายทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล  โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู  กระตุน  
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แนะนํา  ชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของ
ตนเอง  และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2547: 2)   

จากผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International  

Student Assessment หรือ PISA) ในป ค.ศ. 2009 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยอยูในตําแหนง
ประมาณที่ 47-49 จากท้ังหมด 65 ประเทศ โดยมีคะแนนเฉล่ียดานวิทยาศาสตร 425 คะแนน เทียบกับ 
คะแนนเฉล่ียนานาชาติ 501 คะแนน เมื่อดูแนวโนมตั้งแตป 2000 เปนตนมา พบวา ผลการประเมิน 
มีแนวโนมต่ําลง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2554:157) และจากผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ปการศึกษา 2552-2554 ในระดับประเทศพบวา มีคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
29.17, 32.19 และ 35.35 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมที่สูงข้ึน  
แตผลคะแนนยังต่ํากวารอยละ 50 เมื่อเทียบจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test:  

O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล
เมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปการศึกษา 2552-2554 พบวา มีคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 26.91, 31.57 และ 35.10 ตามลําดับ นอกจากน้ี พบวา ปการศึกษา 2553 คะแนน
เฉลี่ยรวมคือ 61.40 ปการศึกษา  2554  คะแนนเฉลี่ยรวมคือ 60.82 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีทางโรงเรียนกําหนด
ไวคือ รอยละ 75 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  ยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จากการประเมินโดยผูสอน 
พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหนักเรียนสวนใหญยังอยูในระดับต่ํา นักเรียนยังขาดทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร ไมกลาแสดงความคิดเห็น ครูผูสอนมักจะเนนเนื้อหามากกวาที่จะสอนให
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่กําหนดให
เรียนมีมากเกินไป ทําใหยากแกการรับรูและยากแกการสอนในเวลาท่ีจํากัด จากสภาพปญหาผูวิจัยใน
ฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสนใจที่จะแกปญหา จึงไดศึกษาวิธีสอน
วิทยาศาสตร พบวามีหลายวิธีไดแก วิธีสอนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) วิธีสอนดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) วิธีสอนดวยกระบวนการแกปญหา (Problem 

Solving Process) วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Approach) การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
(Participatory Learning) วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method) ในบรรดาวิธีสอนแบบ
วิทยาศาสตรดังกลาว วิธีสอนแบบโครงงานเปนวิธีสอนที่เนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห เนื่องจาก
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  วางแผนในการแกปญหาและคนพบการแกปญหาดวยตนเอง  ทําใหนักเรียน
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มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมากขึ้น สงผลตอการเรียนรูในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
มากขึ้น (พรรณี บัวโต, 2542: 3, อางถึงใน  ทิพวรรณ ชุมเชื้อ, 2548: 4)  กลาววาการพัฒนาการเรียนรู 
ดวยวิธีสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่เหมาะสมวิธีหนึ่งเพราะสอดคลองกับปรัชญา แนวคิดและวิธี
สอนที่ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาคาดหวัง เปนมิติใหมของการ
สรางคนใหมีความรูความสามารถใน การใชความรูใหเกิดประโยชน เรียนแลวนําไปใชไดรวมทั้งพัฒนา
ทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับผูอ่ืนความรับผิดชอบ  การประสานประโยชนอยางเกื้ อกูลกัน 
รูจักวางแผนการทํางานและกลาแสดงออก ดังนั้น การพัฒนาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน จึงเปนมิติใหมในการสรางองคความรูดวยตนเอง  สรางวิธีเรียนรูของตนเอง  และมี
ความภูมิใจในผลงานท่ีปรากฏ โครงงานวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด ความคิด 
ที่เปนเหตุเปนผล  ความคิดสรางสรรค  การคิดวิเคราะหวิจารณมีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  
มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย  
มีประจักษพยานท่ีสามารถตรวจสอบไดและวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง 
การเรียนรู  (Knowledge Based Society)  ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 
ทางวิทยาศาสตร  (Scientific Literacy for All)  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในโลกธรรมชาติ เทคโนโลยี  
ที่มนุษยสรางขึ้น นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม (กรมวิชาการและสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2544) ซึ่งมีผูวิจัยใชวิธีสอนแบบโครงงานแลวพบวา  
ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ไดแก ราตรี ทองสามสี (2547: บทคัดยอ)  
ทิพวรรณ ชุมเชื้อ (2548: บทคัดยอ) รุงนภา สรรคสวาสดิ์ (2550: บทคัดยอ) วรรณวิไล หงษทอง(2551 : 

บทคัดยอ) และเอกพล อาจนนทลา  (2553: บทคัดยอ)     
 ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร จึงเห็นความสําคัญของการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู  โดยใหนักเรียนใชกระบวนการแสวงหาความรูตามความสนใจของแตละคน  
และไดลงมือปฏิบัติจริงโดยนําวิธีสอนแบบโครงงานมาใชในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล ๑  ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 ทฤษฎีการสรางเสริมความรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เปนกระบวนการ 
เรียนรูที่ผู เรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหผู เรียน 
เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูไดดวยตนเอง ผูเรียนตองใชกระบวนการทางปญญาสรางความรู 
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โดยทําความเขาใจความหมายของวิทยาศาสตร  และกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชเปน
กระบวนการสรางความรูคนหาความรู (พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 7) แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  
(Constructivism)  เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรู
จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่เห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเปนปรัชญาท่ีมีขอสันนิษฐานวา 
ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรูไดมาจากการสรางเพ่ืออธิบาย มารติน และคณะ (Martin and 

others, 1994, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 15) การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนสรางความรู 
โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญา (Cognitive 

structure) ของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญาได  โดยจัด
สภาพการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา  ซึ่งเปนสภาวะท่ีประสบการณใหมไมสอดคลองกับ
ประสบการณเดิม  ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณที่มีอยูเดิมแลวสรางเปนความรู
ใหม  แนวคิดนี้คือวาการเรียนรูของนักเรียนสามารถเกิดขึ้นไดดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนตอง
พยายามชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงเน้ือหาความรูใหเขากับประสบการณเดิมและวัตถุประสงคของผูเรียน 
จึงจะทําใหเกิดความรูที่มีความหมาย เฮนเดอรสัน (Henderson, 1993: 4-5, อางถึงใน พิมพันธ 
เดชะคุปต, 2545: 15-1) 
 ฟอสน็อท (Fosnot, 1996, อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา, 2541: 7)  ไดใหความหมาย
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมไววา “เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู  และเปนการบรรยายโดย
อาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยา วาความรูคืออะไร และไดความรูมาอยางไร”  
ทฤษฎีนี้จึงอธิบายวาความรูเปนสิ่งชั่วคราว มีการพัฒนาไมเปนปรนัยและถูกสรางขึ้นภายในตัวคน โดย
อาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม  
 คอมบ (Cobb, 1994, อางถึงใน วราภรณ สีดํานิล, 2550: 39) กลาวถึงการเรียนรูตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วาเปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ ในการสรางการรวบรวมและตกแตงความรู 
ผูเรียนมีโครงสรางความรูที่ใชในการตีความหมายและทํานายเหตุการณตาง  ๆรอบตัวเขา โครงสราง
ความรูของผูเรียนอาจแปลกและแตกตางจากโครงสรางของผูเชี่ยวชาญ  และในทัศนะทางวัฒนธรรม
สังคมของคอนสตรัคติวิสต ถือวาเปนกระบวนการทางสังคมและเปนความรวมมือกันระหวางผูสอน
และผูเรียนในการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้น สภาพแวดลอมของผูเรียนจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดเห็นของผู เรียน บุคคลท่ีผูรอบตัวผู เรียน ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญตอ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  แนวคิดสตรัคติวิซึมเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผูเรียน  ซึ่งผูเรียนตองแสวงหาความรู  และสรางความรู  (Construct)  ดวยตัวเอง  ความรู
จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลอ่ืน หรือสิ่งที่พบเห็นรอบตัว  
แลวนํามาสัมพันธกับสิ่งที่เรียนใหม  โดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณตัวเอง 
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 การจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24  

ไดกลาวไววา “ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
รักการอานและเกิดการใฝรู อยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูตาง ๆ สมบูรณ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยม  และคุณสมบัติ อันพึงประสงคไวทุกวิชาผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสิ่ งแวดลอม   
สื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
พอ แม ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี” วิธีสอนแบบ
โครงงานจึงเปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนื่องจากวิธี
สอนแบบโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ไดอยางลึกซึ้ง มีระบบเปนขั้นตอน 
และตอเน่ืองอยางเต็มศักยภาพดวยการปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลายภายใตคําแนะนําของครูที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของคนใหมี
คุณภาพ  พรอมที่จะกาวสูการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต (พิสมัย มิ่งฉาย, 2543:3) ธีระชัย ปูรณโชติ 

(2533: 6) และจิราภรณ ศิริทวี (2542: 34) กลาววา การเรียนรูดวยโครงงาน นักเรียนมีโอกาสไดรับ
ประสบการณตรงในกระบวนแสวงหาความรูทุกขั้นตอน  มีโอกาสไดฝกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและชวยพัฒนาคุณสมบัติอ่ืน  ๆ ทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกตมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง มีวินัย ซื่อสัตยในการทํางานมีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟงคําติชม 

และความคิดเห็นของผูอ่ืน มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรรูจักแบงเวลาทํางานและทํากิจกรรม
อ่ืน ๆ รวมกับผูอ่ืนได การจัดการเรียนรูแบบโครงงานจะสนองตอบคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนโดยยึดพื้นฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที่เชื่อม่ันในศักยภาพของผูเรียน
และสอดคลองกับสภาพจริงในทองถิ่นกลาวคือผูเรียนไดเลือกประเด็นปญหาที่จะศึกษาดว ยตนเอง
ตามความสนใจ วางแผนการแกปญหาดวยการสรางทางเลือกที่หลากหลายตลอดจนใชขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ  ที่เรียนรูมาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติและประเมินผล 
การแกปญหาและสรุปเปนความรูใหม และคาดหวังวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะทําให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู  เจตคติทางวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค  สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545: 37) จากการศึกษารายงานการคนควาของ  ราตรี 
ทองสามสี (2547: 7)  ไดศึกษาวิธีสอนแบบโครงงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ไดเสนอขั้นตอน
การสอนแบบโครงงานไว  5 ขั้ นตอน คือ 1) ขั้ นนํ า 2) ขั้ นกํ าหนดจุดมุ งหมาย 3 )  ขั้ นว างแผน  
4) ขั้นดําเนินการตามแผน และ 5) ขั้นนําเสนอและประเมินผล ศิริพร จินพละ (2547: 7) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ไดเสนอข้ันตอนการ
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สอนแบบโครงงานไว 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นคิดและเลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่จะปรึกษา 2) ขั้นวางแผน 
ในการทําโครงงาน 3) ขั้นลงมือในการการทําโครงงาน 4) ขั้นการเขียนรายงาน 5) ขั้นการแสดงผลงาน  
ทิพวรรณ ชุมเชื้อ (2548: 6) ไดศึกษาวิธีสอนแบบโครงงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดเสนอ 
ขั้นตอนการสอนแบบโครงงานไว 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน 2) ขั้นคิดและเลือกหัวขอ  
3) ขั้นวางแผนการทําโครงงาน 4) ขั้นปฏิบัติการทําโครงงาน 5) ขั้นสรุปอภิปรายผล และ 6) ขั้นแสดงผลงาน  
บุญสม นุชสาย (2551: 7) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานวิทยาศาสตร ไดเสนอข้ันตอน
การสอนไว 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกปญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผนในการทําโครงงาน 3) การลงมือทํา
โครงงาน 4) การเขียนรายงาน 5) การแสดงผลงาน รุงนภา สรรคสวาสดิ์ (2550: 10) ไดศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการทําโครงงานดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไดเสนอข้ันตอนการสอนแบบ
โครงงานไว 8 ขั้นตอน  คือ 1) การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผน 3) การกําหนด
วัตถุประสงค 4) การต้ังสมมติฐาน 5) การกําหนดวิธีการศึกษา 6) การลงมือปฏิบัติ 7) การเขียนรายงาน  
และ 8) การนําเสนอผลงาน จําปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550: 4)  ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบโครงงาน ไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบโครงงานไว 5 ขั้นตอน คือ 1) เลือกหัวขอหรือปญหาที่จะ
ศึกษาและวางแผนในการทําโครงงาน  2) การจัดทําเคาโครงยอ  3) การลงมือทําโครงงาน 4) การเขียนรายงาน 
และ 5) การแสดงโครงงาน ศรีอัมพร บรรณสาร (2550: 7) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานกับการจัดกิจกรรมตามคูมือครู วรรณวิไล หงษทอง  ( 2551: 10) ไดศึกษาข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานไว 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผน 
 3) การลงมือปฏิบัติ4) การเขียนรายงาน และ 5) การนําเสนอผลงาน เอกพล อาจนนทลา (2553: 5)  
ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโครงงานไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 
ไว 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผนการทําโครงงาน 2) ขั้นลงมือทําโครงงาน 3) จัดแสดงผลงาน 4) สรุปผลงาน  
และ5) ประเมินผล และคูไทย หองแซง (2554: 6) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 
ไว 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) การคิดและเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาท่ีตองการ
การศึกษา 3) การวางแผนในการทําโครงงาน 4) การลงมือทําโครงงาน 5) การเขียนรายงานโครงงาน  
และ 6) การแสดงผลงาน   
 จากแนวคิดและหลักการขางตนผูวิจัยจึงไดสังเคราะห โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสํารวจและเลือกปญหา 2) ขั้นรวบรวมขอมูล 3) ขั้นวางแผน 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ   
5) ขั้นเขียนรายงาน และ 6) ขั้นการแสดงผลงาน   
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องที่
อานอยางมีเหตุผล และเชื่อมโยงความหมายตาง ๆ เขาดวยกัน ประกอบดวยขั้นตอนของการแยกแยะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

ประเด็นยอย ๆ ของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหม การพิจารณาขอมูลในแตละสวนยอยวาจําเปนและ
สัมพันธกันอยางไร การพิจารณาความคิดอ่ืน ๆ ประกอบและสรุปตามฐานขอมูลที่มี (เสงี่ยม โตรัตน 
2546: 27) ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล (2533: 19) และบุญชม ศรีสะอาด (2537: 27) กลาววา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวออกเปนสวนยอย ๆ 
จําแนกเปนองคประกอบได คือ 1) การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหา
สวนประกอบที่สําคัญของเร่ืองราว เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 2) การวิเคราะห
ความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนตาง ๆ 3) การคิดวิเคราะหหลักการ 
เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของสวนสําคัญในเรื่องราว สุวิทย มูลคํา (2547: 13)  
กลาววา ความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยตาง ๆ ของวัตถุสิ่งของ หรือความคิดมาหลอม
รวมหรือถักถอไดอยางผสมผสานกลมกลืนจนกลายเปนสิ่งใหม หรือแนวคิดใหม ภายใตโครงสรางใหม
อยางเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom 

1974 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539: 149-154) คือ การวัดความสามารถในการ
แยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย
หรือประสงคสิ่งใด นอกจากน้ันยังมีสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้น แตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง 
และเก่ียวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการมีเหตุและผล
มาเกี่ยวของกันเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการ
นําไปใช มาประกอบการพิจารณาวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบงแยกยอยออกเปน  
3 ประเภท คือ 1) การวิเคราะหความสําคัญเปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญ หรือจําเปน 
หรือมีบทบาทที่สุด  ตัวไหนเปนเหตุ  ตัวไหนเปนผล  เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด  
2) การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอยในปรากฏการณ
หรือเนื้อหาน้ันเพ่ือนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญอะไรท่ีไป
เกี่ยวพันกัน 3) การวิเคราะหหลักการเปนความสามารถที่จับเคาเงื่อนของเร่ืองราวน้ันวายึดหลักการใด 
มีเทคนิค หรือยึดหลักการปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีไดใหไว สรุปไดดังนี้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ 
ลักษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะการคิดที่แยกเหตุการณ 
เรื่องราว หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือหาความจริงโดยเชื่อมโยงเชิงเหตุผลและอาศัย  การวิเคราะห
ความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือคุณลักษณะที่จําเปนตองมีในตัวของผูที่จะตอง
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา หรือปฏิบัติงานตาง ๆ นักการศึกษาไดใหความหมาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดดังนี้ วรรณทิพา รอดแรงคา 
และพิมพันธ เดชะคุปต (2542: 3) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา 
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(intellectual skills) หรือเปนทักษะการคิดที่นักวิทยาศาสตร และผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมา
แกปญหาใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู และแกปญหาตาง ๆ ที่สอดคลองกับวาสนา พรมสุรินทร 
(2540, อางถึงใน วราภรณ สีดํานิล, 2550: 33) ที่กลาวไววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกอันเกิดจากความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและการปฏิบัติการเพ่ือใหเกิด
ความชํานาญ และความคลองแคลวในการเสาะแสวงหาความรูหรือแกปญหาตาง ๆ ไดโดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร  และสอดคลองกับโรบินสัน (Robinson 1972: 48) ไดแบงสวนประกอบของวิทยาศาสตร  
ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตร ไดแก มโนมติ ขอเท็จจริง ทฤษฏี และ
กฎตาง ๆ และสวนท่ีเปนกระบวนการซ่ึงเปนวิธีการที่ใชในการแสวงหาความรู  
 สําหรับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2524: 1-17) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วาเปนสิ่งจําเปนในการศึกษาวิทยาศาสตร
เพราะวาการศึกษาวิทยาศาสตรจะตองมีการคนควา ทดลอง เพ่ือหาขอเท็จจริงและพิสูจนกฎเกณฑ
บางอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกเปน 13 ทกษะ โดยยึดตามแนวของสมาคม
เพ่ือการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The American Association for The Advancement  

of Science: AAAS) ทักษะที่ 1-8 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และทักษะท่ี 9-13 
เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง หรือขั้นผสม หรือขั้นบูรณาการ 
 จากแนวคิดและหลักการขางตนผูวิจัยจึง นําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
มาบูรณาการกับวิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน 10 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด  
3) ทักษะการจําแนกประเภท 4) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 5) ทักษะการลงความคิดเห็น 
จากขอมูล 6) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 7) ทักษะการต้ังสมมติฐาน 8) ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 9) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และ 10) ทักษะการทดลอง   
 จากการศึกษาแนวคิดดานวิธีสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดสังเคราะหและสรางเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
ดังภาพที่ 1 
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 ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีสอนแบบโครงงาน 

1. ขั้นสํารวจและเลือกปญหา 
2. ขั้นรวบรวมขอมูล 
3. ขั้นวางแผน 

4. ขั้นลงมือปฏิบัต ิ
5. ขั้นเขียนรายงาน 
6. ขั้นการแสดงผลงาน 

        1. การแบงกลุมคละความสามารถ 

        2. การแบงกลุมตามความสนใจ 

 ทฤษฎีการสรางเสริม 
ความรู Constructivism)  
กระบวนการเรียนรูที่ เกิดขึ้น
ภายในตัวผูเรียน ซ่ึงผูเรียน
ตองแสวงหาความรู และ
สรางความรู (Construct) 
ดวยตัวเอง ความรูจะเกิดขึ้น 
เมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู 
แลกเปล่ียนประสบการณ
กับบุคคลอื่น หรือสิ่งที่พบ
เห็ น รอบตั ว  แล วนํ าม า
สัมพันธกับส่ิงที่เรียนใหม โดย
มีการปรับเปล่ียนใหสอดคลอง
กับประสบการณตัวเอง 
Piaget (1962), 
วราภรณ สีดํานิล  
(2550) 

แนวคิดการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  

วิธีสอนแบบโครงงานเปน
วิ ธี สอนที่ เป ด โอกาส ให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความ
สนใจ ไดอยางลึกซ้ึง มีระบบ
เปนขั้นตอน และตอเน่ือง
อยางเต็มศักยภาพดวยการ
ปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง
จากแหล งก าร เรี ย นรู ที่
หลากหลายภายใตคําแนะนํา
ของครูที่ปรึกษา 
Hartman (1955), 
Thurber and Collette 

(1968), Katz and Chart 

(1994),  ธีระชัย  
ปูรณโชติ (2533),  
จิราภรณ ศิริทวี (2542), 
และลัดดา ภูเกียรติ 
(2544)  

แนวคิดการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห  
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร
เปนลักษณะการคิดที่แยก
เหตุการณ เร่ืองราว หรือสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง เพื่อหาความจริง
โดยเช่ือมโยงเชิงเหตุผลและ
อาศัย การวิเคราะหความสําคัญ 
การวิเคราะหความสัมพันธ 
และการวิเคราะหหลักการ 
ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกูล 
(2533), บุญชม  
ศรีสะอาด (2537), 
สุวิทย มูลคํา (2547) และ
ลักขณา สริวัฒน(2549) 

แนวคิดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
พฤติกรรมที่แสดงออกอัน
เกิดจากความคิดเห็นอยางมี
เหตุผลและการปฏิบัติการ
เพื่อ ให เกิดความชํานาญ 
และความคลองแคลวใน
การเสาะแสวงหาความรู
หรือแกปญหาตาง ๆ ไดโดย
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(2524), วรรณทิพา  
รอดแรงคา (2532),  
พิมพันธ เดชะคุปต (2532), 
วาสนา พรมสุรินทร(2540), 
ลัดดา ภูเกยีรติ (2544) 
และกรมวิชาการ (2545)  

 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด  
การเรียนรูแบบโครงงาน 

ผลการเรียนรู  เร่ือง  ระบบนิเวศ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ความสามารถในการทําโครงงาน 
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คําถามในการวิจัย 

            1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเร่ืองระบบนิเวศมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
  2. ผลการเรียนรู  เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม  
 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หลังเรียนอยูในระดับใด 
 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หลังเรียนอยูในระดับใด   
  5. ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนระหวางการแบงกลุมคละความสามารถ 
และการแบงกลุมตามความสนใจในการทําโครงงานหลังการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เปนอยางไร 
  6. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน อยูในระดับใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่อง  
ระบบนิเวศใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน    

 4. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
  5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการ
แบงกลุมตามความสนใจ 

 6. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่องระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 
 2. ผลการเรียนรูเรื่อง ระบบนิเวศ หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียน 

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่รับการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน อยูในระดับดี 

 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่รับการจัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน อยูในระดับดี 

 5. นักเรียนที่แบงกลุมแบบคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจ  
มีความสามารถในทําโครงงานแตกตางกัน 

 6. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่กําลังศึกษาอยู 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนจํานวน 70 คน โดยโรงเรียนมีนโยบาย 
ในการจัดชั้นเรียนใหแตละหองมีนักเรียนที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง และออน คละกันในจํานวนที่
เทา ๆ กันทุกหองเรียน 

 2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  
โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple   

Random Sampling) โดยจับสลากหองเรียน 

 3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ 
  3.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน 

   3.2 ตัวแปรกลาง (Moderater Variables) ไดแก 
   การแบงกลุม แบงเปน  
        3.2.1 การแบงกลุมแบบคละความสามารถ  ประกอบดวย  นักเรียนเกง   
ปานกลาง และออน 

   3.2.2 การแบงกลุมตามความสนใจ 
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  3.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
    3.3.1  ผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ 

          3.3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห     

    3.3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   3.3.4  ความสามารถในการทําโครงงาน 
   3.3.5  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 4. สาระการเรียนรูที่ใชในการทดลอง  เปนสาระการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ตัวชี้วัด ว2.1 ม.3/1 สํารวจ 
ระบบนิเวศตาง ๆ ในทองถิ่นและอธิบายความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ ตัวชี้วัด  
ว2.2 ม.3/2 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของการถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปของ  
โซอาหารและสายใยอาหาร ตัวชี้วัด ว2.3 ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และความสําคัญ
ที่มีตอระบบนิเวศ ตัวชี้วัด ว2.4 ม.3/3 อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
ในระบบนิเวศ  
 5.  ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 15 ชั่วโมง  
เปนเวลา 5 สัปดาห โดยใชเวลาเรียนสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  
ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555-วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน ผูวิจัย   
จึงนิยามความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้ 
 1. วิธีสอนแบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาคนควาตาม
ความสนใจดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยมีครูคอยเปนผูใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา ผูวิจัยได
สังเคราะหขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน คือ   
    1)  ขั้นสํารวจและเลือกปญหา  เปนขั้นที่ผู เรียนจะไดเลือกปญหาตามท่ีตนเอง 
และกลุมสนใจวาตองการศึกษาอะไร   
     2)  ขั้นรวบรวมขอมูลผูเรียนจะไดศึกษาคนควา และรวบรวมความรู เพ่ือนํามาเปน 
แนวทางในการแกปญหา 
     3)  ขั้นวางแผน ผูเรียนระดมความคิดเพ่ือเสนอแนวทางแกปญหา     
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               4)  ขั้นลงมือปฏิบัติ ผูเรียนตองทําตามแผนงานที่วางไวโดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาขอมูล ศึกษา
แหลงเรียนรู ศึกษาบุคลากรและภูมิปญญา เตรียมอุปกรณและสถานท่ี ศึกษาวิธีปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ  
มีการจดบันทึกผล การดําเนินงาน การสรางเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

                   5)  ขั้นเขียนรายงาน ผูเรียนตองสื่อความหมายและถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจถึงแนวคิด วิธีการ
ดําเนินงาน ผลที่ได ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่ทํา 
                6)  ขั้นการแสดงผลงาน เปนขั้นตอนสุดทายของเรียนทําใหผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ 
ถึงผลของงานน้ัน และทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง  ๆ อยางตอเนื่อง ผูเรียนไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และไดแลกเปล่ียนเรียนรู เปนการตอยอดความรู เดิมและความรู 
เรื่องใหม ๆ 
  2.  ผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ หมายถึง ระดับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธของ
องคประกอบในระบบนิเวศ ความสัมพันธของการถายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยที่มีผลตอ 
การเปล่ียนแปลงของประชากรในระบบนิเวศ โดยใชแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรูแบบปรนัย
จํานวน 30 ขอ   
  3.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หมายถึง ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงแลวมีผลเปนไปตามเกณฑ 80/80   

   ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ คะแนนที่ไดจากการประเมินทดสอบยอยทายแผนไดคะแนน 
เฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ  
      ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนแบบทดสอบวัดผลหลังการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 80 ถือวาเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ   
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ระดับความสามารถในการจําแนกแยกแยะ
เรื่องราวหรือเหตุการณออกเปนสวนยอย ๆ มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การคิดวิเคราะห
ความสําคัญ  เปนการจําแนกหาสวนประกอบท่ีสําคัญของเร่ืองราวหรือเหตุการณและสามารถสรุปได 
2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหเรื่องราวหรือเหตุการณที่มีอยูโดยการเชื่อมโยงเหตุ
และผล 3) การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการคิดวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และความ
คิดเห็นของผูเขียนที่ตองการส่ือใหทราบ โดยใชแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบ
มาตรประมาณคา 3 ระดับ 
 5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนในการ
ปฏิบัติเพ่ือคนควาหาขอเท็จจริงดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดจากจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี
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สอนแบบโครงงาน โดยบูรณาการกับ 10 ทักษะ คือ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะ
การจําแนกประเภท 4) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 5) ทักษะการลงความคิดเห็น
จากขอมูล 6) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 7) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 8) ทักษะการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 9) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และ 10) ทักษะการทดลอง  
โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบมาตรประมาณคา 3 ระดับ 
 6. การแบงกลุมแบบคละความสามารถ หมายถึง วิธีการจัดกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปที ่3 ตามคะแนนท่ีไดจากผลการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เพ่ือพัฒนาการสอนดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน หนวยการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ ที่กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตาง
กันรวมกันเปนกลุม กลุมละ 4 คน ประกอบดวย  นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน  คือ นักเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต  
70 คะแนนขึน้ไป นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2 คน คือ นักเรียนที่ไดคะแนน  60-69  คะแนน  และนักเรียน
ที่เรียนออน 1 คน คือ นักเรียนที่ไดคะแนน 50-59 คะแนน โดยการจัดเรียงลําดับคะแนนเพ่ือใชวัด
ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   
   การแบงกลุมตามความสนใจ  หมายถึง  วิธีการจัดกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ตามความสมัครใจ  โดยรวมกันเปนกลุม  กลุมละ 4 คน เพ่ือใชวัดความสามารถในการทําโครงงาน
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน     
 7.  ความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติ 
กิจกรรมโครงงานในดานกําหนดปญหา การต้ังสมมติฐาน การวางแผน การดําเนินงาน ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ซึ่งวัดจากการใชแบบประเมินโครงงาน 
  8.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
ที่มีตอวิธีสอนแบบโครงงาน  โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ 
               9.  นักเรียน หมายถึง ผู เรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 2. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2.1 วิธีสอนแบบโครงงาน 

  2.2 การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยกระบวนการกลุม 

      3. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 4. ความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
 5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
       6.1 งานวิจัยในประเทศ 

       6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน   
ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษา 
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา   
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 

ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร  
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
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เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร อ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษย ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา 
ใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น 
สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 

เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผู เรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่ เนน            
การเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมใน       
การเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้ 
 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 2. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  
การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 

 3. สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค      
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี และการแยกสาร     

 4. แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร                     
การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคล่ือนที่แบบตาง  ๆ  
ในชีวิตประจําวัน 

 5. พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรั งสีและปฏิกิริยานิวเคลียร 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
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 6.  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากร 
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 7. ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรสื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  
 

คุณภาพผูเรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 1. เขาใจลักษณะและองคประกอบท่ีสําคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ       
การทํางานของระบบตาง ๆ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอสิ่งเราของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอม 

 2. เขาใจองคประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสาร
ในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 3. เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กฎ
การอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความเขมของ
แสง 
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 4. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงาน
ไฟฟาและหลักการเบ้ืองตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 5. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีตอสิ่งตาง  ๆ บนโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 6. เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 7. ตั้งคําถามท่ีมีการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสราง      
องคความรู 

 8. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต การศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

    10. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู
โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 

    11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

    12. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

    13. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 

 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

วิสัยทัศน 
  โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) มุงมั่นจัดการศึกษาใหผานเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาทุกดาน ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกมิติ บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาดาน
วิชาชีพและจิตวิญญาณ มีความพรอมดานสถานที่และสิ่งแวดลอม สามารถใหบริการชุมชนไดอยาง
เต็มที ่
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พันธกิจ 
 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่  
(พานิชอุทิศ) ไดกําหนดพันธกิจเพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนไปสูวิสัยทัศนดังนี้ 
 1.  จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึง 
 2.  จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัยและซื่อสัตยสุจริต  
 3.  พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีนิสัยรักการอานและรูจักการคนควา 
 4.  จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 
 5.  จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

จุดมุงหมาย 
  1.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2.  ผูเรียนมีจิตสํานึก ภูมิใจในทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   3.  นักเรียนทุกคนมีความรูความสามารถในทุกกลุมสาระ  นําความรูไปประยุกตใชใน 
การดํารงชีวิต  และในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้ งการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสราง   
องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   
ทีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรูประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นตอตนเองและส่ิงแวดลอม 
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 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง  ๆ   
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและ
การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน        
การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
               1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
              2.  ซื่อสัตยสุจริต 
              3.  มีวินัย 
               4.  ใฝเรียนรู 
 5.  อยูอยางพอเพียง 
 6.  มุงม่ันในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 
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คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รหัสวิชา ว 23101 
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง น้ําหนัก 1.5 หนวยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห หนวยพันธุกรรม  สารพันธุกรรม  กระบวนการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอ
สิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีชีวภาพ  องคประกอบและความสัมพันธภายในระบบนิเวศ  การถายทอด
พลังงานของส่ิงมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูลและ       
การอภิปราย การสํารวจตรวจสอบ การวิเคราะหเปรียบเทียบ   
 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การสื่อสารเรียนรู การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม  
คณุธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 ตัวชี้วัด   
 ว 1.2  ม. 3/1 - ม. 3/6, ว 2.1  ม. 3/1 -  ม. 3/4,  ว 2.2 ม. 3/1 - ม. 3/2, ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
 จากคําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร ดังกลาวขางตน สามารถกําหนดโครงสรางรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

ตารางที่ 1  โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสาํคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 พันธุกรรมและการ
ถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

ว 1.2 ม. 3/1- ม. 3/3 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9  

 

1. ลักษณะของโครโมโซมที่มีหนวย
พันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลยีส 

2. ความสําคัญของสารพันธุกรรมและ
การกระบวนการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

3. โรคทางพันธุกรรมที่เกดิจาก 

ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  
และนําความรูไปใชประโยชน 

14 

2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ว 1.2 ม. 3/4 - ม. 3/6 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 

 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทองถิ่นที่ทําใหสิ่งมีชีวิตอยูอยางสมดุล 

2. สาเหตุที่ทําใหเกดิการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตชองสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

3. ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอ 

การดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

16 

3 ระบบนิเวศ ว 2.1 ม. 3/1 - ม. 3/4 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 

1. ความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในระบบนเิวศ 

2. การถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 

3. ความสําคัญของวัฏจักรนํ้า วัฏจกัร
คารบอนท่ีมีตอระบบนิเวศ 

4. ปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่นแปลง
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 

15 

4 สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ว 2.2 ม. 3/1 - ม. 3/6 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 

1. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น  และ
แนวทางในการดูแลรักษาปองกัน 

2. การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน และ 
การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 

3. การนําทรัพยากรธรรมชาตมิา ใช
อยางคุมคา 

15 

รวม 60 
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หนวยการเรียนรู 
   จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร ดังกลาวขางตน สามารถ
แยกอัตราเวลาเรียนของหนวยการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   หนวยการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
 

เรื่อง เนื้อหา/สาระ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวชี้วัด 

จํานวน
ชั่วโมง 

1. ความสัมพันธขององคประกอบ 
ภายในระบบนเิวศ   
   - โครงสรางระบบนเิวศ 
   - ประเภทของระบบนิเวศ 

   - องคประกอบของระบบนิเวศ 

   - ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

ความสัมพันธของ
องคประกอบภายในระบบ
นิเวศ   

ว 2.1 ม. 3/1 
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 

4 

2. ความสัมพันธของการถายทอด 
พลังงาน 
    - ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน 
ระบบนิเวศ 

การถายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิต  

ว 2.1 ม. 3/2 
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9   

3 

3. วัฏจักรของสาร 
    - วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 

ความสําคญัของวัฏจักรน้ํา  
วัฏจักรคารบอน ที่มีตอระบบ
นิเวศ  

ว 2.1 ม. 3/3 
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9   

4 

4. ประชากรและการเปลี่ยนแปลง 
    - ปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่นแปลง 
ประชากรในระบบนิเวศ 

ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/4 
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9   

4 

รวม 15 

 

ที่มา: โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ), “หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2,” 2551. (อัดสําเนา) 
 

 เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู 
ที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  
ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ ความสัมพันธ
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ของการถายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของประชากร 
ในระบบนิเวศ 
 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนกระบวนการที่นักเรียนเปน
ผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการทํากิจกรรมภาคสนาม 

การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล   
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ การทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาจากแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณเดิม  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมตางกันที่นักเรียนไดรับรู
มาแลวกอนเขาสูหองเรียน การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมโดยตรงใน
การทํากิจกรรมการเรียนเหลานั้น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถใน
การแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และคาดหวังวากระบวนการ 
เรียนรูดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีเจตคติและคานิยมที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีรวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เจตคติ 
ทางวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาศาสตรที่คาดหวังวาจะไดรับการพัฒนาขึ้นในตัวนักเรียนโดยผาน
กระบวนการเรียนรูตาง ๆ มีดังนี ้
 1. ความสนใจใฝรู 

 2. ความซื่อสัตย 
 3. ความอดทน มุงม่ัน 

 4. การมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น 

 5. ความคิดสรางสรรค 
 6. มีความสงสัยและกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ 

 7. ยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวการเรียนรูดังกลาว  ซึ่งถือวาเปน
การเรียนรูที่ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ทั้งนี้ได พัฒนากระบวนการเรียนรูมาโดยลําดับ กลาวคือ  

ในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาหลักสูตร สสวท. เนนการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู แตกําหนด
แนวในการทํากิจกรรมคอนขางมาก (Structured Inquiry) นักเรียนไดมีโอกาสฝกคิดตาม ลงมือ
ปฏิบัติ ออกแบบบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลเอง การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ในระยะตอมา 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเริ่มพัฒนาโดยใหปญหาปลายเปด 
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(Open-ended Problems) ใหนักเรียนไดคิดวางแผน ออกแบบการทดลอง และลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควา ตรวจสอบความคิดดวยตนเองมากขึ้น การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระยะตอมา คือกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Project) ซึ่งเปนกิจกรรมขั้นสุด
ยอดท่ีนักเรียนเปนผูระบุปญหาหรือคําถามตามความสนใจของตนเองหรือของกลุม  แลววางแผน 
หาวิธีการท่ีจะแกปญหาดวยการสรางทางเลือกหลากหลาย  โดยใชความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่เรียนรูมา มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติ และ
ประเมินผล การแกปญหาสรุปเปนความรูใหม ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนตองศึกษา
เปาหมายและปรัชญาของการจัดการเรียนรูใหเขาใจ อยางถองแท ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ 
ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่เนน กระบวนการและผูเรียน 
มีความสําคัญที่สุด แลวพิจารณาเลือกนําไปใชออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ เหมาะกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน แหลงความรูของทองถิ่น และที่สําคัญคือศักยภาพของ
ผูเรียนดวย ดังนั้น ในเน้ือหาสาระเดียวกัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :  
216-217) 
 

ความหมายของวิทยาศาสตร 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรครูจําเปนตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายของวิทยาศาสตรเปนอยางดี ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
นักวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
  สิปปนนท เกตุทัต (2535: 15)  ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตร
หมายถึง ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษยไดสะสมมาตั้งแตอดีต ปจจุบันไปจนถึงอนาคต อยางไมรูจัก
จบสิ้น เริ่มตั้งแตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไปจนถึงองคประกอบที่เล็กที่สุดในดานหนึ่งและใหญที่สุด 
ของขนาดเอกภพในอีกดานหน่ึง เปนการศึกษาวาสิ่งตางๆ ในธรรมชาติมีความเปนมาอยางไรสัมพันธ
กันหรือไม อยางไร มีการพัฒนาเริ่มจากอะไร จะเปนอยางไร มีระเบียบแบบแผน มีหลักเกณฑหรือไม  
ซึ่งสอดคลองกับ ภพ เลาหไพบูลย (2537: 2) ที่ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตร  
หมายถึง วิชาที่สืบคนหาความจริงเก่ียวกับธรรมชาติ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูทาง
วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  ฟชเชอร  (Fischer, 1975: 5, อางถึงใน สุวัฒน นิยมคา, 2531: 101-102)  อธิบายคําวา 
Science มาจากคําวา Scientia ในภาษาละตินซึ่งแปลวา ความรู (Knowledge) ตามนัยนี้  
วิทยาศาสตรก็คือความรูตาง ๆ ซึ่งไมจํากัดวาจะเปนความรูอะไรหรือความรูประเภทใด อาจเปน
ความรูวิทยาศาสตรธรรมชาติ หรืออาจเปนความรูสาขาวิชาอ่ืน ๆ ก็ได อาจเปนความรูสัพเพเหระ   
ที่ปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพหรือความรูที่เปนศาสตรก็ได เพราะมันกินความกวางเหลือเกิน   
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โดยรากศัพทที่หมายถึงความรูนี้ เอง จึงมีคําขยายความรูตอทายคําวิทยาศาสตร เชน Social 

Sciences  (วิทยาศาสตรทางสังคม-ความรูเกี่ยวกับสังคมศาสตร)  Natural Sciences (วิทยาศาสตร
ของธรรมชาติ-ความรูของธรรมชาติ) เปนตน 

  จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา วิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาความรูเกี่ยวกับ
สิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ  โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร  
และเจตคติทางทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 
 

ทฤษฎีและหลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู  
ครูผูสอนควรนําทฤษฎีหลักการสอนวิทยาศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น เรียนอยาง
ถูกตอง (ประจวบจิตร คําจัตุรัส, 2537, อางถึงใน ดวงใจ บุญประคอง, 2549: 37) ครูจะตองรูเกี่ยวกับ
การเรียนรูที่จะพัฒนาผู เรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร ที่จะเปนผูมีความรู
ความสามารถทางวิทยาศาสตรซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  คือ  
ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจตและทฤษฎีการสอนของบรูเนอร  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
   เพียเจต  เชื่อวาสติปญญา  คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ระหวางที่ปรับตัวเพ่ือรักษาดุลยภาพแหงชีวิต  จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวยซึ่งเพียเจต  
(Piaget, 1972, อางถึงใน สุรพล พะยอมแยม, 2540: 32-33)  แบงการพัฒนาทางสติปญญาของ
มนุษยเปน 4 ขั้น ตามระดับอายุ คือ 

   1.1 ขัน้ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensorimoter Stage)  ตั้งแตแรกเกิดถึง  
2 ขวบ  เปนข้ันที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก ตา และหู 
   1.2 ขั้นการคิดกอนเกิดการปฏิบัติการ (Preoperational Thought Stage) ชวงอายุ 
5-6 ขวบ เปนข้ันที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด  และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่สื่อความหมายเรียนรู         
สิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น  แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ  ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมา
อางอิงได 
   1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ชวงอายุ 7-11 ป  
ขั้นนี้ เด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่มองเห็นได เชน การแบงกลุมสิ่งเราตาง ๆ มองเห็นความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ ไดดีขั้น 

   1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) ชวงอายุ 11-15 ป  
เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานและ
แกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาไปสูความสมบูรณและ
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เกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ  เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญอาจแตกตางกัน
ที่คุณภาพ เนื่องจากประสบการณนอยกวา 
   เพียเจต  ไดกําหนดหลักการสอนไดดังนี้  คือ 1) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนได
กระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง 2) การพัฒนาความคิดกระทําไดโดยการจัดโอกาสใหนักเรียนไดดูดซึม
และปรับขยายโครงสรางของความคิดอยูเสมอ 3) การจัดความรูใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาความคิด
นั้นควรจัดใหสอดคลองกับระดับชั้นของการพัฒนาความคิด และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
พยายามใหนักเรียนคิดแกปญหาโดยการทดลองใหเห็นจริง และหาเหตุผลเชิงรูปธรรมและนามธรรม
ประกอบการอธิบาย 

   สรุปไดวา การพัฒนาของผูเรียนในแตละระยะจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ    
ต่ํากวาไปสูอีกระดังที่สูงขึ้นโดยไมมีการกระโดดขามขั้น แตบางชวงของการพัฒนาอาจเกิดขึ้นเร็วหรือ
ชาได การพัฒนาเหลานี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและประเพณีตาง  ๆ  
รวมทั้งวิธีการดํารงชีวิตอาจมีสวนชวยใหเด็กพัฒนาไดแตกตางกัน ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ซึ่งมีชวงอายุประมาณ 12-15 ป  
พัฒนาการคิดอยูในขั้นที่ 4 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเนนใหนักเรียนคิดหาเหตุผลมาใชใน
การแกปญหาและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
 2.  ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร 

  บรูเนอร (Bruner, 1961: 21-32, quoted in Gega, 1982: 25) มีความเชื่อวา  
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดน้ัน  คือ การไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผูเรียนจะไดเผชิญกับปญหาที่มี
ความแตกตางออกไปและการคนพบของผูเรียนจะเปนทางออกในการแกปญหา และบรูเนอร  
(Bruner, n.d., อางถึงใน เสนห ทิมสุกใส, 2542: 100) ยังไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูไว 3 ขั้น  คือ 

  2.1 ขั้นตอนการเรียนรูโดยการกระทํา  หรืออาจจะเรียกวาขั้นปฏิบัติจากรูปธรรมของ
เด็กท่ีเกิดข้ึนโดยการใหเด็กไดลงมือกระทํา  หรือใหผูเรียนไดมีประสบการณจากการกระทําของตนเอง  
ลักษณะการเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการที่ดําเนินตอไปตลอดชีวิตไมมีการหยุดนิ่งอยูเพียงอายุใด 
อายุหนึ่ง 
  2.2 ขั้นการเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ  หรือขั้นปฏิบัติการแบบกึ่งรูปธรรม   
การเรียนรูขั้นนี้เทียบไดกับการพัฒนาขั้นกอนปฏิบัติการของบรูเนอร  ผูเรียนสามารถสรางจินตนาการ
จากภาพไดโดยไมตองจับตองกับของจริง  (ไมตองลงมือกระทํา) 
  2.3 ขั้นการเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ  เปนขั้นการเรียนรูจาก
นามธรรมหรือเทียบไดกับขั้นปฏิบัติการนามธรรมของบรูเนอร  การเรียนรูในขั้นนี้สามารถถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตางๆ  โดยใชสัญลักษณหรือภาษา  ซึ่งภาษาเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง
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ความคิด  บรูเนอรถือวาขั้นน้ีเปนข้ันสูงสุดของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ  ผูเรียนสามารถคิด
หาเหตุผลและในที่สุดก็จะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได 
  การเรียนรูตามข้ันตอนทั้งสามของบรูเนอรนี้จะงายหรือยาก ขึ้นอยูกับอายุ ประสบการณ  
และวิธีการเรียนรูของแตละคน เพราะธรรมชาติการเรียนรูของแตละวิชายอมมีความแตกตางกัน  

 

วิธีสอนแบบโครงงาน 

 การจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 

 ไดกลาวไววา “ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
รักการอานและเกิดการใฝรู อยางตอเนื่องผสมผสานสาระความรูตาง  ๆ สมบูรณ รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยม และคุณสมบัติอันพึงประสงคไวทุกวิชาผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม  
สื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
พอ แม ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่” 

 ในปจจุบันโลกของเราไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ  ความรูใหมๆ  ไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตมากข้ึนและไมหยุดยั้งการศึกษา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคมใหเปนบุคคลและสังคมแหงการเรียนรูในอนาคตจะตอง  
มองกวาง คิดใฝดี รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม หาทางแกไขอยางถูกตอง วิธีการสอน
แบบโครงงานจึงไมใชเปนเพียงการฝกใหเด็กเรียนรูทางดานวิชาการเทานั้น   เด็ก ๆ จะไดมีโอกาส
พัฒนาทักษะทัศนคติ ซึ่งจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการแกปญหาตาง ๆ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งการทําโครงงานเปนการจัดประสบการณการเรียนที่คอนขางจะสมบูรณแบบมิใช   
เรื่องใหม แตเปนเรื่องเกาที่ John Dewey (1859-1952)  นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน  
เปนผูวางรากฐานแนวคิดในการใหการศึกษาแกผูเรียนโดยการนําความคิดไปสูการกระทํา  (Learning 

by Doing) จากแนวคิดนี้เอง สามารถเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนไดในลักษณะบูรณาการ  
เพราะการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณในการทํางาน  
ทักษะการคิด  ที่ดี  การลงมือทํา และการแกปญหาดวยตนเอง โดยเชื่อมโยงผสมผสานทักษะหลาย
อยางรวมทั้งกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ การเรียนรูโดยการทําโครงงานเปนการสอนท่ีรวมรูปแบบการ
สอนหลายอยางมาบูรณาการรวมกัน เปนการสอนท่ีทําใหผูเรียนไดสรางผลผลิตที่มีคุณภาพจากการ
ปฏิบัติ เปนระบบ  และใชความคิดสรางสรรค ระหวางการเรียนรูผูเรียนตองทําโครงงานตามท่ีกําหนด
ไวในโครงสราง ในการสอนแบบโครงงานในชวงแรกจะทําโครงงานตามสาระการเรียนรู  และตอมาจะ
เปนโครงงานตามความสนใจ ทั้งสองรูปแบบจะเนนการทํางานกลุม การเรียนรูแบบมีสวนรวม การ
เรียนรูโดยการแกปญหา ทักษะสังคม รวมเขาไวดวยกัน บูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ ระดม
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พลังสมองเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด เปนการเนนผูเรียนสําคัญที่สุด เพราะครูผูสอนจะใหความรู
เกี่ยวกับการทําโครงงานกอน จากนั้นจะเพียงทําหนาที่ใหความสะดวก ชี้แนะแนวทางการแสวงหา
ความรู แนะนําแหลงความรูตาง ๆ เปนผูใหคําปรึกษา (เบญจมาศ อยูเปนแกว, 2548: 25-26) 

 ดังนั้น วิธีสอนแบบโครงงานจึงเปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากวิธีสอนแบบโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ไดอยาง
ลึกซึ้ง มีระบบเปนขั้นตอน และตอเนื่องอยางเต็มศักยภาพดวยการปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถสราง
องคความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายภายใตคําแนะนําของครูที่ปรึกษา  
เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของคนใหมีคุณภาพ  พรอมที่จะกาวสูการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต 

(พิสมัย มิ่งฉาย, 2543:3) 
 

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
  สถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของโครงงาน
ดังนี้ 
  ฮารทแมน (Hartman, 1955: 89) และแคทซ (Katz, 1994: 25) กลาวถึงวิธีการสอน
แบบโครงงานวาเปนการศึกษาหาความรูอยางลุมลึก  ในเร่ืองที่เด็กมีความสนใจจะศึกษาดวยตนเอง
จากสภาพแวดลอมและสถานการณจริงที่อยูรอบตัว  เมื่อเด็กเขารวมโครงงานจะไดพัฒนาคําถาม  
แสดงความสามารถคนหาทางแกปญหา เสนอกระบวนการแกปญหาที่คนคิดข้ึน  
  เทอรเบอ และคอลลเลท (Thurber and Collette, 1968: 536)  ไดกลาวถึงโครงงาน
วิทยาศาสตรวาเปนงานที่เปนปญหา  ปญหานั้นอาจเปนปญหางายหรือเปนปญหายาก  นักเรียนคน
หนึ่งหรือหลายคนชวยกันในการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ  
ในการทําโครงงาน  โครงงานนั้นไมจําเปนตองเปนงานใหมหรืองานริเริ่ม  นักเรียนอาจมีแนวคิดใหม
จากการไดศึกษาออกแบบ  การทดลองหรือเครื่องมือบางอันหรือนักเรียนอาจมีการคนควาหรือ
ประดิษฐสิ่งใหมในโลกของวิทยาศาสตรก็ได 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 2)  ใหความหมายไววาเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูและและใหคําแนะนําของครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตเลือก
หัวขอที่จะศึกษา คนควาดําเนินการ วางแผน ออกแบบ ประดิษฐ สํารวจ  ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งแปลผล สรุปผล และเสนอผลงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรคนควาเพ่ือตอบขอสงสัย นักเรียนเปนผูวางแผนดําเนินการศึกษาคนควาเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีคร ูอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษา 
 ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 1) สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2551: 84-99) และทิศนา 
แขมมณี (2543: 139)  ไดใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง กระบวนการท่ีเรียนรู
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เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 
ของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืน  ๆ ที่เปนระบบไปใชใน
การศึกษาหาคําตอบในเร่ืองนั้น ๆ ภายใตคําแนะนําปรึกษาและความชวยเหลือจากผูสอนหรือ
ผูเชี่ยวชาญ เริ่มตั้งแตเลือกเร่ืองหรือหัวขอที่จะศึกษา วางแผนดําเนินงานตามข้ันตอนที่กําหนด
ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งในการจัดทําโครงงานนั้นสามารถทําไดทุกระดับชั้นอาจเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมจะกระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 33) จิราภรณ ศิริทวี (2544: 34) และวิมลศรี สุวรรณรัตน  (2541: 53)  
กลาววา โครงงานเปนวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียนลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาของครู และผูเชี่ยวชาญ 

   จากแนวคิดที่กลาวมาพอสรุปไดวา โครงงานเปนการวิจัยที่ผูเรียนกําหนดเรื่องที่ตนสนใจ 
ศึกษา คนควา และมีการวางแผนอยางเปนระบบ ลงมือปฏิบัติโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรจนได
ขอสรุป ภายใตการแนะนําจากครูและผูเชี่ยวชาญ 
 

จุดมุงหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดระบุจุดมุงหมายของการใหทํา
โครงงานวิทยาศาสตร ในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2530) ไวดังนี้ 
  1. เพ่ือใหนักเรียนใชความรูและประสบการณเลือกทําโครงงานวิทยาศาสตรตามท่ีตน
สนใจ 

  2. เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ดวยตนเอง 
  3. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเห็นคุณคาของการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
  5. เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นแนวทางในการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน   
แตละทองถิ่น 
 

ความสําคัญและคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  กรมวิชาการ (2544) ไดสรุปถึงคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
  1. สรางความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ ดวยตนเอง 
  2. เปดโอกาสใหกับนักเรียนทุกคนไดพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง 
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  3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งไปกวา
การเรียนในหลักสูตรปกติ 
  4. ทําใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตน 

  5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและมีความสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

  6. ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค 
  7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรยีนและระหางนักเรียนดวยกันใหมี 
โอกาสใกลชิดกันมากข้ึน 

  8. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้น โรงเรียนไดมีโอกาสเผยแพร
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน ซึ่งชวยกระตุนใหชุมชนไดสนใจวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมากข้ึน 
 

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531) ไดแบงประเภทของ
โครงงานออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey Research Project) 

  2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) 

  3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (Development Research Project) 

  4. โครงงานประเภทสรางทฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical Research Project) 
 

ขั้นตอนของวิธีสอนแบบโครงงาน 
  ในการดําเนินการสอนแบบโครงงาน มีนักการศึกษากําหนดขั้นตอนไดดังนี้ 

  สุวัฒน มุทธเมธา (2522: 195, อางถึงใน ราตรี ทองสามสี, 2547: 47) ไดเสนอข้ันตอนใน
การสอนแบบโครงงานวาควรดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. ปญหาหรือความตองการ  ผูเรียนตองมีปญหาหรือความตองการในอันที่จะทํางาน
ตามโครงงานใดโครงงานหนึ่งออกมา 

  2. กําหนดจุดประสงคการทํางานตามโครงงานนั้นใหชัดเจน 

  3. ผูเรียนวางแผนการทํางานใหสําเร็จตามจุดประสงคของโครงงาน 

 4. เสนอแผนงานที่กําหนดเรียบรอยแลวตอครูผูสอน ครูและนักเรียนพิจารณาแผน
รวมกัน ครูใหแนวคิดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 
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  5. ดําเนินงานตามแผนและข้ันตอนท่ีกําหนด  เมื่อมีปญหา  อุปสรรค ขั้นตอนใด  
ขั้นตอนหนึ่งก็อภิปรายปญหารวมกัน  มีครูเปนที่ปรึกษาแนะนํา  ครูตองใหผูเรียนใชความคิดและการ
ตัดสินใจของตนเองใหมากที่สุด 

 6. ประเมินผลใหผูเรียนประเมินผลงานของตัวเอง 
 สมบัติ แสงรุงเรือง (2524: 48-49, อางถึงใน ราตรี ทองสามสี, 2547: 47-48)  ไดลําดับ

ขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบโครงงานไว 5 ขั้น ดังนี้ 
  1. ตั้งปญหา (Problem) ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจและมองเห็นความสําคัญของตัว

ปญหาและความจําเปนของการแกปญหา ครูแนะนําใหนักเรียนเลือกโครงงานโดยพิจารณาถึงคุณคา
ทางการศึกษา ความเหมาะสมของหมูคณะ และความตองการของผูเรียน 

 2. วางโครงงานแกปญหา (Planning) นักเรียนรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปญหา  
นั้น ๆ แลวลงมือเขียนเปนโครงงาน เริ่มดวยชื่อโครงงาน หลักการและเหตุผล จุดประสงค  
ผูรับผิดชอบ กางลงทุนหรือคาใชจาย แผนการปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง การติดตามหรือประเมินผล 

 3. ดําเนินการ (Executing) เปนขั้นที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน       
ครูอาจแนะนําเครื่องมือหรืออุปกรณ  เพ่ือชวยใหการดําเนินงานมีความสะดวกพอสมควร  
นอกจากน้ันควรนิเทศการทํางานอยางใกลชิด 

 4. ประเมินผล (Evaluation)  ครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักวัดและประเมินผลงานของ
ตัวเองเปนระยะ ๆ ไป สวนครูนั้นตองวัดผลงานของนักเรียนตลอดเวลาที่นักเรียนดําเนินการแกปญหา 

 5. ติดตามผล (Follow-up)  ครูจะสงเสริมใหนักเรียนพิจารณาวาการปฏิบัติตาม
แผนงานนั้น มีอะไรเปนขอบกพรอง  ในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะบันทึกรายงานเสนอครู 

 บํารุง กลัดเจริญ  และฉวีวรรณ  กินาวงศ  (2527: 190, อางถึงใน ราตรี ทองสามสี  (2547: 

48)  ไดดังนี้ 
 1.  ขั้นกําหนดความมุงหมาย (Purposing) เปนขั้นกําหนดความมุงหมายและลักษณะ

ของโครงงาน  โดยผูสอนเปนผูนําใหผูเรียนเปนผูกําหนดเอง 
  2.  ขั้นวางแผน (Planning) ผูเรียนชวยกันวางแผนวาทําอยางไรจึงบรรลุจุดมุงหมาย

ชวยกันพิจารณาหาวิธีการตาง ๆ  แลวจึงเลือกทํากิจกรรมที่เหมาะสม  ขั้นนี้เปนขั้นที่มีคุณคาทาง
การศึกษาแกเด็กเปนอยางยิ่ง 

  3.  ขั้นดําเนินการ (Executing) ผูเรียนเร่ิมงานตามแผน โดยทํากิจกรรมตามท่ีตกลงไป
แลว 

  4.  ขั้นประเมินผล (Evaluating) ผูเรียนทําการประเมินผลวากิจกรรมหรือโครงงานท่ีทํา
นั้นบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม 
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 บุษบา บุญชู (2545: 14, อางถึงใน ราตรี ทองสามสี, 2547: 49) ไดเสนอข้ันตอนวิธีสอน
แบบโครงงาน 5 ขั้น ดังตอไปน้ี 

  1.  ขั้นนําเสนอ (Presenting) เปนขั้นที่ครูเสนอเหตุการณ สถานการณ หรือกรณี
ตัวอยาง  ใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะวางโครงงานในการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง  มีการแบง
หนาที่กัน เชน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เลขานุการ และผูรายงาน 

  2.  ขั้นกําหนดจุดมุงหมาย (Purposing)  เปนขั้นที่นักเรียนทําการเลือกปญหาและนํามา
ตั้งจุดมุงหมาย วาตองการทําเรื่องใด เพ่ืออะไร 

 3.  ขั้นวางแผน (Planning) นักเรียนวางแผนเขียนโครงงานตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไวซึ่ง
การวางแผนจะเปนลักษณะการเขียนเคาโครงงานของโครงงาน ประกอบไปดวย 

  3.1  ชื่อโครงงาน 

  3.2 ชื่อผูจัดทําโครงงาน 

   3.3 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

  3.4 ระยะเวลาในการทําโครงงาน 

  3.5 เหตุผลในการทําโครงงาน 

   3.6 จุดประสงคของการทําโครงงาน 

  3.7 ขัน้ตอนการทํางาน 

  3.8 วัสดุอุปกรณ 
  4.  ขั้นดําเนินการตามแผนงาน (Executing) เปนขั้นที่ปฏิบัติตามโครงงานท่ีวางแผนไว  

รวมทั้งการเขียนรายงาน  เมื่อการดําเนินโครงงานตามแผนงานแลวเสร็จ 

 5. ขั้นประเมินผล (Evaluating) เปนขั้นรายงานผลการดําเนินงานและการปฏิบัติตาม
โครงงาน การอภิปรายและการประเมินผลโครงงานที่เสร็จสิ้นไป โดยใหประเมินตนเอง ประเมิน 
โดยเพ่ือน และประเมินโดยครู วาโครงงานท่ีไดจัดทําขึ้นบรรลุจุดมุงหมายหรือไม มากนอยเพียงใด  
มีปญหาอะไรบาง และในการจัดทําโครงงาน ผูเรียนไดรับประโยชนในดานตาง ๆ อยางไรบาง 
          จากแนวคิดของนักการศึกษาผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนวิธีสอนแบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอน  
ดังนี้ คือ 

     1) ขั้นสํารวจและเลือกปญหา เปนขั้นที่ผู เรียนจะไดเลือกปญหาตามที่ตนเอง 
และกลุมสนใจวาตองการศึกษาอะไร   
       2)  ขั้นรวบรวมขอมูลผูเรียนจะไดศึกษาคนควา และรวบรวมความรู เพ่ือนํามาเปน 
แนวทางในการแกปญหา 
   3)  ขั้นวางแผน ผูเรียนระดมความคิดเพ่ือเสนอแนวทางแกปญหา     
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       4)  ขั้นลงมือปฏิบัติ ผูเรียนตองทําตามแผนงานที่วางไวโดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาขอมูล 
ศึกษาแหลงเรียนรู ศึกษาบุคลากรและภูมิปญญา เตรียมอุปกรณและสถานท่ี  ศึกษาวิธีปฏิบัติ    
ลงมือปฏิบัติ  มีการจดบันทึกผล การดําเนินงาน การสรางเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

                    5)  ขั้นเขียนรายงาน ผูเรียนตองสื่อความหมายและถายทอดใหผู อ่ืนเขาใจถึงแนวคิด
วิธีการดําเนินงาน ผลที่ได ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่ทํา 
        6)  ขั้นการแสดงผลงาน เปนขั้นตอนสุดทายของเรียนทําใหผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ 
ถึงผลของงานน้ัน และทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตาง  ๆ อยางตอเนื่อง ผูเรียนได 
มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการตอยอดความรูเดิมและความรู 
เรื่องใหม ๆ 
 

ขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 กรมวิชาการ (2544 : 30) เสนอขั้นตอนการทําโครงงาน ดังนี้ 
 1.  คิดและเลือกปญหาที่จะศึกษา  นักเรียนจะตองเปนผูกําหนดปญหา  แนวคิดและ

วิธีการท่ีจะใชแกปญหาตามความสนใจ  อยากรูของตนเอง  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมในเร่ือง 
เวลา ความรูความสามารถและแหลงขอมูลที่มี 

 2.  วางแผนในการทําโครงงาน นักเรียนจะตองวางแผนการทํางานในทุกขั้นตอนอยาง
ละเอียด เพ่ือปองกันความผิดพลาดและสับสน ขั้นตอนดังกลาวประกอบดวย 

  2.1 การกําหนดปญหาและขอบเขตของการศึกษา 
  2.2  การกําหนดวัตถุประสงค แนวคิด วิธีการท่ีจะนํามาใชแกปญหา สมมติฐานและ

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
   2.3 การวางแผนรวบรวมขอมูลและการคนควาเพ่ิมเติม 

   2.4  กําหนดวิธีดําเนินงาน ไดแก แนวทางการศึกษาคนควา วัสดุอุปกรณที่ตองใช        
การออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร การสํารวจและรวบรวมขอมูล การประดิษฐคิดคน 

   2.5 การวิเคราะหขอมูล การกําหนดระยะเวลาในการทํางานแตละข้ันตอน 

  3.  ลงมือทําโครงงาน นักเรียนจะตองปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวในขอ 2  และถามีปญหาให
ขอคําแนะนําปรึกษาครูหรืออาจารยที่ปรึกษา 
  4.  การเขียนรายงาน  นักเรียนจะตองเสนอผลงานการศึกษา  คนควา เปนเอกสารอธิบาย 
ใหผูอ่ืนเขาใจ และทราบถึงปญหา วิธีการ และผลสรุปที่ไดจากการศึกษา พรอมอภิปรายผล  และให
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการที่จะศึกษาคนควาตอไป 
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   จิราภรณ ศิริทวี (2542: 35) ไดเสนอขั้นตอนการทําโครงงานไว ดังนี้ 
  1.  กําหนดปญหาหรือหัวขอที่ตองการศึกษา 
  2.  กําหนดตัวแปร ตัวแปรที่ตองการศึกษาคือตัวแปรตน ผลที่ตามคือตัวแปรตาม  และ
ถามีความจําเปนตองควบคุมตัวแปรเพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือนั้น คือ ตัวแปรควบคุม 

  3.  ออกแบบการทดลองหรือกําหนดวิธีการ หรือแหลงขอมูลที่จะตองไปศึกษา 
  4. ดําเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางไว ถาเปนโครงงานประเภททดลองตองมี    
การทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อยางนอย 3 ครั้ง) เพ่ือใหแนใจกอนที่ไดนําผลมาสรุป 

  5.  อภิปรายผล  นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาประเมิน  อภิปรายโดยการศึกษาจาก
เอกสารหลักฐานอื่นๆ  มาประกอบวามีขอแตกตางกันเพราะอะไร 
  6.  นําเสนอผลการศึกษาในรูปรายงาน หรือจัดบอรดแสดงสิ่งที่ศึกษาหรือดวยวาจา 
  วิมลรัตน สุนทรโรจน (2544: 20-24) เสนอขั้นตอนการทําโครงงานไวดังนี้ 
  1.  กําหนดปญหาหรือหัวขอที่ตองการศึกษา 
  2.  กําหนดตัวแปร ตัวแปรที่ตองการศึกษาเปนตัวแปรตน ผลที่ตามมาเปนตัวตาม 

  3.  แปรตามและถามีความจําเปนตองควบคุมตัวแปรเพ่ือใหขอมูลนาเชื่อถือ ตัวแปรนั้น
คือ ตัวแปรควบคุม 

  4.  ออกแบบการทดลองหรือกําหนดวิธีการหรือแหลงขอมูลที่จะตองไปศึกษา 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2542: 2) ไดเสนอแนะขั้นตอนการจัดทําโครงงาน ดังนี้ 
  1.  กําหนดจุดประสงค 
  2.  การเลือกหัวขอ 

  3.  การวางโครงสรางและจํากัดขอบเขตของงาน 

  4.  การวางแผนและลงมือปฏิบัติ 
  5.  การบันทึกและการนําเสนอผลงาน 

  6.  การประเมินโครงงาน 

  7.  การใหคะแนน 

   7.1 ความสําคัญของการจัดทําโครงงาน 20 คะแนน 

   7.2  เนื้อหาโครงงาน 40 คะแนน 

   7.3  การนําเสนอโครงงาน 40 คะแนน 

  จากแนวคิดที่กลาวมาสรุปไดวา  ขั้นตอนการทําโครงงาน ประกอบดวย  6 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นสํารวจและเลือกปญหา 2) ขั้นรวบรวมขอมูล 3) ขั้นวางแผน 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นเขียน
รายงาน และ 6) ขั้นการแสดงผลงาน 
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สวนประกอบของโครงงาน 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2543: 55-57) ไดเสนอแผนการทําโครงงานไววา เปนขั้นตอนใน      
การเขียนแผนงาน ซึ่งตองคิดไวลวงหนาวาจะทําอยางไรโดยการเขียนเปนโครงรางหรือเคาโครงเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาหรือครูพ่ีเลี้ยงนั่นเอง วาจะดําเนินการเปนขั้นตอนอยางไร หรือเปนการกําหนด
แผนงานอยางคราว ๆ เพ่ือใหเขาใจถึงการทํางานอยางเปนลําดับ ไมสับสนโดยทั่วไปการเขียนแผน  
การทําโครงงานประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
  1.  ชื่อโครงงาน 

 2.  ชื่อผูทําโครงงาน 

 3.  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

 4.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

 5.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 6.  สมมติฐานของการศึกษา 
 7.  วิธีดําเนินงาน 

 8.  ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไครับ 

 9.  เอกสารอางอิง 
 จิราภรณ ศิริทวี (2542: 36) กลาววาการเขียนรายงานโครงงานเปนรูปแบบหนึ่ง 
ของการเสนอผลงาน  ที่นักเรียนไดศึกษาคนควาตั้งแตตนจนจบ  โครงงานที่สมบูรณ  ควรมีสวนประกอบตาง  ๆ

ดังนี้ 
 1.  ชื่อโครงงาน 

 2.  ชื่อผูทําโครงงาน/โรงเรียน/พ.ศ. ที่จัดทํา 
 3.  ชื่อครูที่ปรึกษา 

 4.  บทคัดยอสั้น ๆ  ที่บอกเคาโครงอยางยอ ๆ  ประกอบดวยเร่ือง/วัตถุประสงค วิธีการศึกษา  
และสรุปผล 

  5.  กิตติกรรมประกาศ แสคงความขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนใหความ
ชวยเหลือใหงานสําเร็จ 

  6.  วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
  7.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

  8.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
  9.  วิธีดําเนินการ 
              10.  สรุปผลการศึกษาคนควา 
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               11. อภิปรายผล/ประโยชนขอเสนอแนะ 
               12. เอกสารอางอิง 

 

บทบาทของครูหรืออาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร 
 การสอนแบบโครงงานมีความจําเปนที่ครูจะตองใหความชวยเหลือ เนื่องจากนักเรียน
อาจยังขาดประสบการณ และสวนใหญจะเปนโครงงานตามสาระการเรียนรูอยางไรก็ตาม  ถานักเรียน
ไมเคยมีประสบการณในการทําโครงงานมากอน ไมวาจะเปนนักเรียนกลุมอายุใด วิธีเริ่มตนศึกษา  
ควรเริ่มจากโครงงานตามสาระการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเขาใจวิธีการทําโครงงานกอน  เนื่องจากจะมี
ครูคอยชวยชี้แนะกําหนดขอบเขตของการศึกษา ณ ระดับหนึ่ง เมื่อนักเรียนมีทักษะที่จําเปนในการทํา
โครงงานแลวจึงคอยใหนักเรียนทําโครงงานตามความสนใจซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสแสดงความคิดอยาง
อิสระ 
  จิราภรณ ศิริทวี (2542: 37) โครงงานเปนวิธีการ (Methodology) ที่นักเรียนใชศึกษา
หาความรู การเปดรายวิชาแยกออกมาตางหากจึงใหความรูสึกเหมือนการเรียนแบบแยกสวนความจริง
แลว  ทุกวิชาควรจัดโอกาสใหนักเรียนไดใชวิธีศึกษาดวยโครงงานกับเนื้อหาที่เหมาะสมซึ่งจะดูเปน
ธรรมชาติมากกวาการสอนเปนวิชาโดด ๆ เชน ในวิชาคณิตศาสตร เนื้อหาท่ีเหมาะสมที่จะศึกษาดวย
โครงงาน ไดแก การประมาณคา นาฬิกา การวัด (ชั่ง ตวง วัด) เงิน ปฏิทิน ฯลฯ การศึกษาดวยโครงงาน 
ควรทําเปนกลุม เพ่ือจะไดดึงศักยภาพมนุษยในฐานะที่เปนสัตวสังคมออกมา มนุษยตองเรียนรูวิธีการ
อยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติสุข แตก็ไมไดหามการทําโครงงานเด่ียว ในบางครั้งครูควรอนุญาตให
นักเรียนไดทําโครงงานเดียวบาง เพ่ือใหมีความเปนอิสระและเปนตัวของตัวเอง 
 เพ่ือใหเขาใจบทบาทของนักเรียนและครูในขั้นตอนตาง ๆ ของการทําโครงงานจึงไดสรุป
เปนตาราง  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  บทบาทของนักเรียนและครูในขั้นตอนตาง ๆ ของการทําโครงงาน 
 

ขั้นตอนการทําโครงงาน บทบาทของนักเรียน บทบาทของครู 
1. การคิดและเลือกหัวขอเรื่อง
หรือปญหา 

 

- สัมผสักับสถานการณที่เปน 

ปญหา 
- ตระหนักถึงปญหา 
- สนใจที่จะคนควาหาคําตอบ 

- อภิปรายและสนทนากับครู/ 
เพื่อน ๆ 

- กระตุนใหนักเรยีนสนใจท่ีจะทําโครงงาน 

โดยจดักิจกรรมตาง ๆ  ที่จะชวยให
นักเรียนสัมผสักับปญหา เพื่อท่ีนักเรียนจะ
ไดมองเห็นปญหา 

 

2. การวางแผนในการทํา 
โครงงาน

 

- กําหนดขอบเขตของปญหา 
- ตั้งวัตถุประสงค 
- ศึกษาเอกสาร 
- ตั้งสมมุติฐาน 

- ออกแบบการทดลองและ 
กําหนดตัวแปร 

- ใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการวางแผน
ทําโครงงาน เชน  ใหความคิดเห็นในเรื่อง
ความเปนไปไดของโครงงาน  ช้ีแนะ 
แหลงความรูตาง ๆ  ติชมแผนงานในการ
ทําโครงงานท้ังหมดของนักเรียน 

3. การลงมือทําโครงงานสราง/
จัดหาเครื่องมือ 

 

- ทดลอง/รวบรวมขอมูล 

- วิเคราะหขอมลูและแปร 
ความหมายขอมลู 

 

- อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแก
นักเรียน 

- ติดตามการทํางานของนักเรียนทุกระยะ 
- ใหกําลังใจ 

- ชวยแกปญหาตาง ๆ เมื่อจําเปน 

- ใหขอติดชม วิธีวิเคราะห และแปรผล
ของการวิเคราะห 

4. การสรุปผลของการศึกษา
และเขียนรายงาน 

- สรุปขอคนพบ 

- เขียนรายงานโครงงาน 

- แนะนําและใหขอติชมการเขียนรายงาน
โครงงานของนักเรียน 

5. การแสดงผลงาน  - เสนอผลของการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ ในการแกปญหา 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือใหโอกาสนักเรียนได
แสดงผลงาน 

- สงผลงานของนักเรียนเขารวม 

แสดงหรือประกวด 

- ประเมินผลการทําโครงงานของนักเรียน 
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 สรุปแนวปฏิบัติในการสอนนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  1.  กระตุนใหนักเรียนสนใจในการทําโครงงาน 

  2.  แนะแนวใหนักเรียนรูวิธีการและข้ันตอนการทําโครงงาน 

  3.  จัดกิจกรรมเพ่ือชวยใหนักเรียนมองเห็นปญหา 
  4.  แนะแนวทางนักเรียนในการเลือกหัวขอหรือปญหาที่ตนสนใจ 

 5.  ใหคําปรึกษานักเรียนในการวางแผนทําโครงงาน 

 6.  อํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการทําโครงงาน 

 7.  ติดตามการทําโครงงานของนักเรียนทุกระยะ 
  8.  ใหคําปรึกษาในการเขียนรายงาน 

  9.  ใหโอกาสนักเรียนแสดงผลงาน 

   10.   ประเมินผลการทําโครงงานของนักเรียน 
 

การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร 
  กรมวิชาการ (2543: 8-9) ไดกลาวถึงการประเมินผลโครงงานไววา การประเมิน 
ผลเปนหัวใจของการเรียนการสอน ที่สะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลวากิจกรรมท่ีทําไปนั้นบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม  
อยางไร ปญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบาง ไดใชวิธีการแกไขอยางไร ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 
จากการทําโครงงานนี้ ผูประเมินโครงงาน อาจดําเนินการดวยบุคคลตอไปน้ี 

  1.  ผูเรียนประเมินตนเอง 
  2.  เพ่ือนชวยประเมิน 

  3.  ผูสอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 

  4.  ผูปกครองประเมิน 

  5.  บุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ
  ผูเรียนประเมินตนเอง จะแสดงออกใหเห็นวา  ผูเรียนซึ่งเปนเจาของโครงงานอาจเปน
รายบุคคล หรือกลุมทํางาน มีความพึงพอใจตอโครงงาน ซึ่งอาจเปนรายบุคคล หรือกลุมทํางานมี
ความพึงพอใจตอข้ันตอนของกิจกรรมแตละข้ันที่ไดกําหนด หรือรวมกันกําหนดขึ้นเองเพียงใด มีหัวขอ
กิจกรรมใดท่ียังขาดตกบกพรอง จะตองเพ่ิมเติมในสวนใดบาง  ความละเอียดรัดกุม ในแตละขั้นเปน
อยางไรผูประเมินซ่ึงเปนเพ่ือนรวมชั้น อาจใหขอคิดเห็นสะทอนภาพเพ่ิมเติม เชน ในระดับชั้นประถม 
ศึกษา เพ่ือนอาจใหความเห็นไปในเรื่องของการเรียน การใชตัวสะกด การันต วรรคตอน ซึ่งเนนไปใน
ดานภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา การประเมินโครงการ อาจเร่ิมขยายขอบเขตจากดานการใชภาษา 
ออกไปถึงการแสดงความสัมพันธระหวางการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงคของโครงงานและตามความ
เขาใจของผูประเมิน เสนอแนะวิธีการศึกษาของผูประเมินเพ่ือการพิจารณาการจัดรูปเลมเพ่ือการนํา 
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เสนอโครงงาน ฯลฯ ผูประเมินซึ่งเปนผูสอน หรือครูที่ปรึกษา อาจใหคําแนะนําเพ่ิมเติมไดในเรื่อง
วิธีการอ่ืนที่ใชในการศึกษาหาคําตอบ  ความสัมพันธของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอ่ืน  ขอคนพบ
ที่ผูเรียนไดจากโครงงานการนําคําตอบของการศึกษาท่ีไดไปใชประโยชน การนําขอคนพบท่ีตางไปจาก
เปาหมายของการศึกษาไปใชประโยชนหรือขยายผลการศึกษาเปนโครงงานใหม  ๆ ฯลฯ ผูประเมิน    
ที่เปนพอ แม ผูปกครอง จะไดรับทราบถึงความสามารถ ความถนัด ทางการเรียนของลูกหรือเด็ก     
ในความปกครอง ความรูสึก ความตองการของเด็กผูทําโครงงาน ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจ เพ่ือ
การสนับสนุนทั้งดานการเงิน กําลังใจ ใหโอกาส ใหเวลารวมกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก ชี้แนะ
อุปสรรค ปญหาเบ้ืองตนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรมขั้นตาง ๆ ของโครงงาน ขอเสนอแนะ
สําหรับการทําโครงงานครั้งตอไป ฯลฯ 

 การประเมินผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนนั้นมีเกณฑที่ควรพิจารณา    
การใหคะแนนหรือประเมินคุณคาของโครงงาน ดังนี้ 
  1.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึงความแปลกใหมของเรื่องที่ทํา วิธีการศึกษาคนควา
เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณในการทําโครงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ความแปลกใหมดังกลาว หมายถึงความแปลก
ใหมสําหรับระดับของนักเรียนผูทําโครงงานเอง 
  2.  ความถูกตองและเหมาะสมของวิธีการศึกษาคนควา หมายถึง ไดมีการนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการทําโครงงานอยางถูกตองและเหมาะสมเพียงไรทั้งในการกําหนดปญหาและ
ขอบเขตของปญหา การต้ังสมมติฐาน (ถามี) การรวบรวมขอมูลหรือการทดลอง การจัดและ        
การควบคุมตัวแปร การสรุปผลของการศึกษาคนควา 
  3.  การเขียนรายงานของโครงงานและ/หรือการจัดแสดงโครงงาน หมายถึง ความถูกตองและ
ความชัดเจนของการส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจโครงงาน เชน รายงานที่ไดเขียนขึ้นมีความถูกตอง
ครบถวนตามหลักของการเขียนรายงานโครงงานเพียงใด  การจัดแสดงโครงงานชวยใหผูชมเขาใจ
โครงงานที่ทําไดดีเพียงใด มีความชัดเจน สวยงามและดึงดูดความสนใจเพียงใด 

  4.  การนําเสนอโครงงานดวยวาจา หมายถึง ความสามารถในการพูดอธิบายโครงงาน 

การตอบขอซักถามตาง ๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว และเหมาะสม 
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 ลักษณะการวัดและประเมินผลโครงงาน ครูผูประเมินผลจะตองประเมินผลใหครบท้ัง  
3 ดาน คือ ดานการวางแผนงานหรือการเตรียมการ (Input) ดานกระบวนการทํางาน (Process)  

และดานผลงานสําเร็จ (Output)  แบบประเมินผลนี้  ครูผูสอนหรือครูที่ปรึกษาโครงงานเปนผู
ประเมินผล  ซึ่งระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
   5  หมายถึง  ดีมาก 

   4  หมายถึง  ดี 
   3  หมายถึง  ปานกลาง 
   2  หมายถึง  พอใช 
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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ตารางที่ 4  ลักษณะการวัดและประเมินโครงงาน 
 

ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับของการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 ดานการเตรียมการ      

1. บอกจุดประสงคของการปฏิบตัิโครงงานชัดเจน      

2. โครงงานท่ีจะทํามีประโยชน      

3. กําหนดขั้นตอนการทําโครงงานชัดเจน      

4. บอกรายละเอียดวสัดุอุปกรณที่ใช      

5. รายละเอียดของภาพหรือรูปแบบ      

6. โครงงานท่ีทําเปนโครงงานท่ีทันสมัย      

7. โครงงานแสดงถึงความคิดสรางสรรค 
ตั้งใจเสนอโครงงานทําโครงงาน 

     

8. โครงงานมีความเปนไปไดเหมาะกับวุฒิภาวะ      

9. โครงงานท่ีจะปฏิบตัิผูเรียนไดคํานงึถึงวัสดุ      

10. อุปกรณที่มีในทองถิ่นผูเสนอโครงงาน 

นักเรียนมีความสนใจที่จะปรับปรุงขอบกพรอง 
     

11. ของการเสนอโครงรางและขอเสนอแนะของ 
อาจารยที่ปรึกษา 

     

 ดานกระบวนการทํางาน      

1. ปฏิบัติโครงงานไปตามแผนปฏิบัตกิารที่กําหนด 

ในโครงงาน 
     

2. มีความตั้งใจในการปฏิบัติโครงงานและมีความ 

มุงหวังท่ีจะทําใหโครงงานสําเร็จสมาชิกภายใน 
กลุมทุกคนรวมกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 

     

3. ผูปฏิบัตโิครงงานมีมารยาทท่ีดีและมีความซื่อสัตย      

4. มีการรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานให
อาจารยที่ปรึกษาทราบ 

     

 ดานผลสําเร็จ      

1. โครงงานท่ีปฏิบัตเิสรจ็ตามเวลาทีไ่ดวางแผนไว      

2. โครงงานท่ีสําเร็จมีความเรยีบรอย ประณตีและ 
เปนไปตามแบบท่ีกําหนด 

     

3. คุมคา คุมเวลาและแรงงานท่ีลงทุนไป      

4. โครงงานท่ีสําเร็จออกมานําไปใชงานไดอยางเหมาะสม      
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 จากการศึกษาแนวคิดการประเมินโครงงาน  สรุปเกณฑการประเมินโครงงานไดดังนี้ 
  สวนที่ 1 ประเมินโครงสรางประกอบดวย  ชื่อเรื่อง  การเขียนความสําคัญ  การเขียน
วัตถุประสงค  เอกสารประกอบการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป 

 สวนที่ 2  ประเมินการนําเสนอ ประกอบดวย  การรายงานปากเปลา และการตอบขอซักถาม  
โดยมีการกําหนดสัดสวน   
 

ตารางที่ 5   เกณฑการประเมินโครงงาน 

ขอ ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

 

1 

สวนที่ 1 ประเมินโครงสราง 
ชื่อเรื่อง 

  ระบุสิ่งที่ตองการศึกษา 
  ใชภาษา  กะทัดรัด  ชัดเจน 
  นาสนใจและมีประโยชน 

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

2 การเขียนความสําคัญ 

  มีที่มาของปญหา 
  ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลอง 
  ความสําคัญของปญหา 

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

3 การเขียนวัตถุประสงค 
  ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาไดสอดคลองกับชื่อเรื่อง 
  สัมพันธกับเรื่องที่จะศึกษา 
  สอดคลองกับจุดประสงค 

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

4 การตั้งสมมติฐาน 

  ระบุตัวแปรไดสอดคลองกับปญหา 
  สัมพันธกับตัวแปรที่จะศึกษา 
  ทดสอบ  สมมติฐานได 

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

5 ตัวแปรที่จะศึกษา 
  ระบุตัวแปรไดถูกตองตามลักษณะของโครงงาน 

  สัมพันธกับเรื่องที่จะศึกษา 
  สอดคลองกับจุดประสงค 

......... ......... ......... 
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ตารางที่ 5   เกณฑการประเมินโครงงาน (ตอ) 

ขอ ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

6 เอกสารประกอบการศึกษา 
  มีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา 
  มีความหลากหลาย 
  ทันสมัยและทันเหตุการณ 

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

7 การดําเนินงาน 

  ระบุข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  มีการเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
  ดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน 

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

8 ผลการศึกษา 
  วิเคราะหขอมูลไดถูกตองและเหมาะสม 
  นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
  แปลความหมายของขอมูลไดถูกตอง 

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

9 การสรุป 

  สรุปและอภิปรายผลไดครบตั้งแตเริ่มทําถึงผลที่ได 
  ระบุปญหาที่พบในขณะทําโครงงาน 
  มีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาและเปน

ประโยชนตอผูอ่ืน 

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

 

10 

สวนที่ 2 ประเมินการนําเสนอ 

รายงานปากเปลา 
  มีข้ันตอนการนําเสนอไดครบถวน 
  ใชภาษาถูกตอง 
  มีความม่ันใจในตนเอง 

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

11 การตอบขอซักถาม 
  ตอบขอซักถามไดถูกตองตามทักษะ 

  ตรงประเด็น  มั่นใจในการตอบ 
  มีการแสดงความช่ืนชมตอผลงาน 

......... ......... ......... 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบโครงงาน 
 ทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism) 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใน
ปจจุบัน คือ ทฤษฎีการสรางเสริมความรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 219)  ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตอง
สืบคน  เสาะหา  สํารวจตรวจสอบ  และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ
เกิดการรับรูไดดวยตนเอง  ผูเรียนตองใชกระบวนการทางปญญาสรางความรูโดยทําความเขาใจ
ความหมายของวิทยาศาสตร  และกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชเปนกระบวนการสรางความรู
คนหาความรู (พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 7) 
  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม  (Constructivism)  เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้น
ภายในผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่เห็นกับความรูความเขาใจที่มี  
อยูเดิม  เปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวา  ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรูไดมาจากการสราง
เพ่ืออธิบาย   มารติน และคณะ (Martin and others, 1994, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 
15)  การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนสรางความรู  โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  โดยผูสอนไม
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Cognitive  structure) ของผูเรียนได แตผูสอนสามารถ
ชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาได  โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา  ซึ่งเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม  ผูเรียนตองพยายามปรับ
ขอมูลใหมกับประสบการณที่มีอยูเดิมแลวสรางเปนความรูใหม  แนวคิดนี้คือวาการเรียนรูของนักเรียน
สามารถเกดิขึ้นไดดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนตองพยายามชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาความรูใหเขา
กับประสบการณเดิมและวัตถุประสงคของผูเรียน จึงจะทําใหเกิดความรูที่มีความหมาย เฮนเดอรสัน  
(Henderson, 1993: 4-5, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 15-16) 
  ฟอสน็อท (Fosnot, 1996, อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา, 2541: 7)  ไดใหความหมาย
ของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึมไววา “เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู  และเปนการบรรยายโดย
อาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา  ปรัชญา  และมนุษยวิทยา  วาความรูคืออะไร  และไดความรูมาอยางไร”  
ทฤษฎีนี้จึงอธิบายวาความรูเปนสิ่งชั่วคราว  มีการพัฒนาไมเปนปรนัยและถูกสรางขึ้นภายในตัวคน  
โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม       
 คอมบ (Cobb, 1994, อางถึงใน วราภรณ สีดํานิล, 2550: 39) กลาวถึงการเรียนรูตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วาเปนกระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ ในการสราง การรวบรวมและ
ตกแตงความรู ผูเรียนมีโครงสรางความรูที่ใชในการตีความหมายและทํานายเหตุการณตาง ๆ  รอบตัวเขา  
โครงสรางความรูของผูเรียนอาจแปลกและแตกตางจากโครงสรางของผูเชี่ยวชาญ  และในทัศนะทาง
วัฒนธรรมสังคมของคอนสตรัคติวิสต  ถือวาเปนกระบวนการทางสังคมและเปนความรวมมือกัน
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ระหวางผูสอนและผูเรียนในการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้น  สภาพแวดลอมของผูเรียนจะมี
อิทธิพลตอความคิดเห็นของผูเรียน  บุคคลท่ีผูรอบตัวผูเรียน  ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  แนวคิดสตรัคติวิซึมเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตัวผูเรียน  ซึ่งผูเรียนตองแสวงหาความรู  และสรางความรู  (Construct)  ดวยตัวเอง  ความรู
จะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  แลกเปล่ียนประสบการณกับบุคคลอ่ืน  หรือสิ่งที่พบเห็น
รอบตัว  แลวนํามาสัมพันธกับส่ิงที่เรียนใหม  โดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณ
ตัวเอง 
  

การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยกระบวนการกลุม 
 

 กระบวนการกลุม (Group Process) เปนวิทยาการที่วาดวยเรื่องความสัมพันธของคน
และกระบวนการทํางาน  เพ่ือนําความรูไปใชปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน  ซึ่งจะนําไปสู
การสรางความสัมพันธและการพัฒนาการทํางานของกลุมคนใหมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถสรุปได
ดังนี้ 
 1.  แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนแบบกระบวนการกลุม 

   แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนแบบกระบวนการกลุม  เปนแนวคิดจากภาคสนาม  
(Field Theory) ของเคิรท เลวิน  กรมวิชาการ (2544, อางถึงใน พรรณทิพย แสงสุขเอ่ียม และคณะ,  
2544: 26)  ที่กลาวไวพอสรุปไดดังนี้ 
   1.1  พฤติกรรมของคนเปนผลมาจากความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 

   1.2  โครงสรางของกลุมเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีลักษณะตางกัน  และจะมี
ลักษณะตางกันตามลักษณะของสมาชิกกลุม 

  1.3 การรวมกลุม  จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมดานการกระทํา
ความรูสึก และความคิด 

   1.4 สมาชิกกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน  และจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย
ความสามารถของแตละคน มีผลทําใหการทํางานกลุมลุลวงตามเปาหมายของกลุม 

 2.  หลักการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

   หลักการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม  มีหลักการสําคัญพอสรุปไดดังนี้  (พรรณทิพย  
แสงสุขเอ่ียม และคณะ, 2544 : 26 )   
   2.1 การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากแหลงความรูที่หลากหลาย  ดังนั้น การจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผูเรียนโดยกระบวนการกลุม  จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
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ศักยภาพของแตละคนท้ังในดานความคิด  การกระทําและความรูสึก  มาแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน 

   2.2 การเรียนรูควรเปนกระบวนการท่ีสรางสรรคบรรยากาศการทํางานกลุม  ที่ทําให
ผูเรียนมีอิสระในการแสดงความรูสึกนึกคิด  มีบทบาทในการรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน  โดยมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน จะชวยใหการเรียนรูไปอยางมีชีวิตชีวา และชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 

 3.  หลักการสอนแบบกระบวนการกลุม 

   จากความเช่ือวา  กลุมจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูของแตละคน  โดยแตละคนในกลุมมี
อิทธิพลและมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2542, อางถึงใน
พรรณทิพย แสงสุขเอ่ียม และคณะ, 2544: 27)  ไดแนะนําหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบ
กระบวนการกลุม  สรุปไดดังนี้ 
  3.1  เปนการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน โดยผูเรียนทุกคน
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมใหมากที่สุด  การเขารวมกิจกรรมจะชวยใหผูเรียนมีความพรอม  มีความ
กระตือรือรน และมีความสุขในการเรียน   
   3.2  เปนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนรูจากกลุมมากที่สุด กลุมเปนแหลงความรู
ที่สําคัญ เกิดความรูความเขาใจ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   3.3 เปนการสอนที่ยึดหลักการคนพบและสรางสรรคความรูดวยตนเองของนักเรียน
เอง  โดยครูเปนผูจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเปนผูคนพบ  และพบคําตอบดวยตนเอง  
จะทําใหผูเรียนจดจําไปไดนาน 

   3.4  เปนการสอนท่ีใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรู  ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญ
จําเปนในการแสวงหาความรู   
 4.  บทบาทของครูและผูเรียนในการสอนแบบกระบวนการกลุม 

  4.1 บทบาทของครู 
      ในการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมจะเกิดได  ครูผูสอนตองเขาใจบทบาท
ของตัวเองเปนอยางมาก ซึ่งทางสํานักงานการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการประถม  
ศึกษาแหงชาติ (2542, อางถึงใน พรรณทิพย แสงสุขเอ่ียม และคณะ, 2544: 47)  ไดกําหนดบทบาท
ของครูในการสอนกระบวนการกลุมไว สรุปไดดังนี้ 
    4.1.1  มีความเปนกันเอง  มีความเห็นอกเห็นใจผูเรียน  สรางบรรยากาศที่ดีตอ
การเรียน  สนใจ  ใหกําลังใจ  สนทนา  ไถถาม 

    4.1.2  พูดนอยเปนเพียงผูประสานงาน  แนะนํา  ชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ
เทานั้น 
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    4.1.3  ไมชี้นําหรือโนมนาวความคิดของผูเรียน 

    4.1.4  สนับสนุน  ใหกําลังใจ  กระตุนใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนใน       
การทํางาน  แสดงออกอยางอิสระ  ผูเรียนแสดงออกถึงความสามารถของตนเองได 
    4.1.5  สนับสนุนผูเรียนใหสามารถวิเคราะห  สรุปผลการเรียนรูและประเมินผล
การทํางานใหเปนไปตามจุดประสงคท่ีวางไว 
   4.2  บทบาทของผูเรียน 

    ผูเรียนที่จะไดรับการสอนแบบกระบวนการกลุม ควรมีบทบาทตอไปนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, อางถึงใน พรรณทิพย แสงสุขเอ่ียม และคณะ , 
2544: 228) 
    4.2.1 เปนผูลงมือทํากิจกรรม  พยายามคนหาและแสวงหาความรูที่เรียนดวย
ตนเอง 
   4.2.2  ใหความชวยเหลือกัน  และแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันในหมูผูเรียน 

    4.2.3  แสดงความรูสึก  ความคิดเห็นอยางอิสระ 
    4.2.4  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในกลุม เชน สรางสัมพันธ
อันดีกับคนอ่ืนในกลุม  มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพเสมอ  สราง
บรรยากาศที่ดี ควบคุมการทํางานของกลุม 

    4.2.5 ๆทําความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายและทํางานรวมกับกลุมดวยดี 
  5.  ความสําคัญของกระบวนการกลุม 

   Hurley (1994: 23-25)  ไดกลาววา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ถาเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูใหกวางยิ่งขึ้น โดยไมตองอาศัยลอกเลียนแบบผูสอนตลอดเวลา จะทําใหเกิดประโยชน
แกผูเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามลําดับขั้นตอน ซึ่งทักษะเหลานี้ผูเรียนจะ
เรียนรูดวยตนเองก็จะเปนการยากท่ีจะเขาใจไดลึกซึ้ง  แตถากิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดใหผูเรียน
ไดปรึกษาหารือกัน ไดแกปญหาตาง ๆ รวมกันก็เทากับเปนการมีแนวทางเขาสูเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น  
จากสิ่งเหลานี้ทําใหเห็นไดวาทัศนคติ คานิยมของแตละบุคคลนั้นมีอยูแลว แตถามีโอกาสไดศึกษา  
หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนหลาย ๆ คน ทําใหผูนั้นไดประสบการณที่ถูกตองมากย่ิงขึ้นดวย ในวิชา
วิทยาศาสตรครูผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมของผูเรียนดวยตนเอง 
  6.  ลักษณะสมาชิกในกลุม 

   สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 129-130) ไดกลาวถึงเกี่ยวกับลักษณะสมาชิก
ในกลุมไววา ลักษณะสมาชิกในกลุมมีอิทธิพลและมีความสําคัญมากตอการทํางานของกลุม           
การแบงกลุมโดยทั่วไปจะมีลักษณะของคนหลากหลายแตกตางกันไป เขามารวมกันเปนกลุม แตมี 
บางกรณีที่การแบงกลุมหากใหคนหลากหลายมารวมกัน อาจทําใหการเรียนการสอนไมประสบ
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ความสําเร็จเทาที่ควร  เพราะฉะนั้นในการแบงกลุมบางครั้งอาจไมจําเปนตองใชคนหลากหลายมาคละ
กันไป  การจะตัดสินใจวากลุมแตละกลุมควรประกอบดวยใครบาง  ผูสอนอาจจะแบงกลุมโดยคํานึงถึง
วัตถุประสงคเปนสําคัญ อาทิเชน 

   6.1  การแบงกลุมตามเพศ  ใชในกรณีที่ผูสอนมีวัตถุประสงคชี้เฉพาะลงไป เชน  
ตองการสํารวจความแตกตางระหวางเพศหญิงเพศชายในดานตาง ๆ เชน ทัศนคติ และคานิยม เปนตน  
ผูสอนอาจแบงแยกเพศหญิงเพศชายออกจากกันได 
   6.2 การแบงกลุมตามความสามารถ จะใชในกรณีที่ผูสอนมีภาระงานมอบหมายให 
แตละกลุมแตกตางกันไปตามความสามารถ หรือตองการศึกษาความแตกตางในการทํางานระหวาง
กลุมท่ีมีความสามารถสูงและต่ํา 
   6.3 การแบงกลุมตามความถนัด โดยการแบงกลุมที่มีความถนัดเรื่องเดียวกันไว
ดวยกัน 

   6.4 การแบงกลุมตามความสมัครใจ  โดยใหสมาชิกเลือกเขากลุมกับคนท่ีตนเองพอใจ  
ซึ่งผูสอนทําไดแตไมควรบอยนัก  เพราะจะทําใหผูเรียนขาดประสบการณในการทํางานกับบุคคลที่
หลากหลาย 

   6.5 การแบงกลุมแบบเจาะจง ผูสอนเจาะจงใหเด็กบางคนอยูในกลุมเดียวกัน เชนให
เด็กเรยีนเกงอยูกับเด็กที่เรียนออน เพ่ือใหเด็กเกงชวยเด็กท่ีเรียนออน หรือใหเด็กปรับตัวเขาหากัน 

  6.6 การแบงกลุมโดยการสุม เปนการไมเจาะจงวาใครอยูกับใคร 
  6.7 การแบงกลุมตามประสบการณ คือการรวมกลุมโดยพิจารณาจากเด็กที่มี
ประสบการณคลายคลึงกันมาอยูดวยกันเพ่ือประโยชนในการชวยกันวิเคราะหหรือแกปญหาหนึ่ง
โดยเฉพาะ 
 7.  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนกระบวนการกลุม 

   ประภากร โลหทองคํา (2522, อางถึงใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2545: 131 
-132)  ไดเสนอแนะหลักการวัดและประเมินการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุม ไวดังนี้ 
   7.1 สังเกตจากการทํางาน กระบวนการทํางาน พฤติกรรมของสมาชิกในกลุม  
บทบาทผูนํา ผูตาม ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   7.2 ซักถามสมาชิกใหทั่ว ถึงสภาพปญหาที่ถามควรใหเด็กไดมีโอกาสคิดคนคําตอบ
และแกปญหารวมกัน  ผูสอนฟงและสังเกตจากคําตอบของผูเรียน 

   7.3 พิจารณาจาการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

  7.4 ทดสอบขอเขียน ควรมีบางแตผูสอนไมควรใหความสําคัญมาก 

   7.5 ผลงานของผูเรียน ผูสอนควรพิจารณาทั้งรายกลุมและรายบุคคล 
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   7.6 ผูเรียนมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลดวย ไมไดประเมินผลจาก
ผูสอนฝายเดียว 
  7.7 มีการประเมินผลทุกครั้งที่เรียน  ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองรูตัว 
   7.8 ถาเปนงานกลุม  ผลสําเร็จและคะแนนของกลุม  คือ ผลสําเร็จและคะแนนของ 
ทุกคนในกลุม 

   7.9 ผูเรียนตองรูผลการประเมินและวัดผลของตนเอง 
   7.10 ผูเรียนมีโอกาสประเมินผูสอนดวย 

 การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยกระบวนการกลุมเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดย
ใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมใหมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองจากการทํา
กิจกรรม  เพราะการมีสวนรวมในกิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง  จดจําไดดีและ
มีความสุขในการเรียน  ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ    
การประถมศึกษาแหงชาติและกรมวิชาการที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบกลุม  โดยท่ัวไป
การจัดกลุมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การจัดกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ภายในกลุม
ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน รวมกันทํากิจกรรม และการจัดกลุม
ตามความสนใจ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดจัดกลุมเพ่ือทํากิจกรรมรวมกันตามความสมัครใจ 
 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 

     เผชิญ กิจระการ (2545 : 46-50) การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือมีกระบวนการ 2 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational 

Approach) และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ  (Empirical 

Approach) ทั้งสองวิธีควรทําควบคูกัน จึงมั่นใจวาสื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนที่ผานกระบวนการหา
ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับไดควรมีรายละเอียด ดังนี ้
  1.1 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) เปนการหาประสิทธิภาพ 
โดยใชหลักของความรูและเหตุผลในการตัดสินคุณคาสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ  

(Panel of Experts) เปนผูพิจารณาตัดสินคุณคาซึ่งเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) และความเหมาะสมในดานความถูกตองของการนําไปใช  ผลจากการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามาหาประสิทธิภาพโดยใชสูตร 
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    CRV   =   

 

                 เมื่อ CRV  แทน  ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) 

     Ne  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับ (Number of Panelist who 

          Had Agreement) 

       N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด (Number of Panelist) 

  ผูเชี่ยวชาญจะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินที่สรางขั้นในลักษณะ
ของแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ นํามาหาคาเฉลี่ยจากแบบ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนไปแทนคาในสูตร จะตองไดคาอยูในระดับมากขึ้นไป คือ คาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 -5.00 คาท่ีคํานวณไดจะตองสูงกวาคาที่ปรากฏในตารางตามจํานวนผูเชี่ยวชาญจึงจะยอม 

รับวาส่ือมีประสิทธิภาพ ถาไมไดคาถึงเกณฑที่กําหนดจะตองปรับปรุงแกไขสื่อและแนะนําไปให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหม 
  1.2 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีนี้ไปทดลองใช
กับกลุมนักเรียนเปาหมายการหาประสิทธิภาพของสื่อ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ เปนตน สวนมากใชวิธีการหา
ประสิทธิภาพดวยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัดหรือ
กระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบยอย โดยแสดงเปนตัวเลข 2 ตัว เชน E1 /E2 = 80/80, E1 /E2 = 

85/85, E1 /E2 = 90/90 เปนตน 

  เกณฑ 80/80 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบยอยได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือนักเรียน
ทั้งหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 การหาคา E1 และ E2  
ใชสูตรดังนี้ 
 

    E1   =    × 100 

 

   เมื่อ  E1     แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
          แทน   คะแนนรวมของการทํากิจกรรมระหวางเรียน 

                                      A    แทน   คะแนนเต็มของกิจกรรมระหวางเรียน 

                                           N    แทน   จํานวนนักเรียน  
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    E2   =    × 100 

 

     เมื่อ  E2     แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
                                                                 แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

                                       B  แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

                                       N    แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

      จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน ผูวิจัยใชเกณฑ 80/80 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ การทดสอบยอยทายแผน ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 80 ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ สวน 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดท่ีทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ถือวาเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
 

 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนการคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางรอบคอบ  
คิดใครครวญในเหตุผล  โดยแยกแยะพิจารณาไตรตรองเพ่ือความถูกตองแจมแจง  ชัดเจนโดยจะตอง
แยกแยะหาความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการ เพื่อใหไดขอความจริง ซึ่งรายละเอียดของการคิด
วิเคราะหที่นําเสนอในลําดับตอไปนี้  ความหมายของการคิดวิเคราะห  ลักษณะของการคิดวิเคราะห  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
 

ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเปนความสามารถทางสมองที่นักศึกษา
และนักจิตวิทยาใหนิยามไวดังนี้ 
 จากความหมายการคิดที่กลาวมา พอสรุปไดวา  ความสามารถในการวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร (Analysis) หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณเรื่องราว
หรือเนื้อเรื่องตาง ๆ วาประกอบดวยอะไรมีจุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใด  และสวนยอย ๆ ที่
สําคัญนั้นแตละเหตุการณที่เก่ียวพันกันอยางไรบาง  และเก่ียวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 
 

ลักษณะความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 23-24)  ไดจําแนกลักษณะความสามารถในการคิดวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหสวนประกอบ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบท่ีสําคัญของ
สิ่งของหรือเรื่องราวตาง ๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช สัตว ขาว ขอความ หรือเหตุการณ 
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เปนตน ดังตัวอยางคําถามการวิเคราะหสวนประกอบ คือ สวนประกอบของพืชมีอะไรบาง อะไรเปน
สาเหตุสําคัญของการระบาดของไขหวัดนกในประเทศไทย อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนอาชีวศึกษา 
ยกพวกตีกัน องคประกอบสําคัญของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีอะไรบาง สาระสําคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนรูคืออะไร 
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวนสําคัญ
ตาง ๆ โดยการะบุความสัมพันธระหวางความคิด  ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตาง
ระหวาง ขอโตแยงที่ เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ซึ่งในหนังสือเลมนี้จะนําเสนอ การวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงเหตุผลไว 14 ประเภท ดังตัวอยาง คําถามการวิเคราะหความสัมพันธ คือ การท่ี
ครอบครัวมีปญหาสงผลตอการเรียนของนักเรียนอยางไรบาง การเกิดภัยธรรมชาติ มีสวนสัมพันธกับ
ระบบนิเวศอยางไรบาง ครูไมยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน สงผลตอการเรียนรูของนักเรียน
อยางไร รัฐบาลประกาศชัยชนะสงครามยาบา สงผลดีตอสังคมไทยอยางไร การพัฒนาประเทศกับ
การศึกษา มีความสัมพันธกันอยางไร 
 3.  การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาและความสัมพันธสวนสําคัญใน
เร่ืองนั้น ๆ วาสัมพันธอยูโดยอาศัยหลักการใด เชนการใหผูเรียนคนหาหลักการของเร่ืองการระบุ
จุดประสงคของผูเรียน ประเด็นสําคัญของเรื่อง เทคนิคท่ีใชในการจูงใจผูอาน และรูปแบบของภาษาที่ใช 
เปนตน ดังตัวอยาง คําถามวิเคราะหหลักการ คือ หลักการสําคัญของศาสนาพุทธ ไดแกอะไร หลักการ
มีสวนรวม ไดแกอะไร หลักการสําคัญของการบริหารงานแบบมุงสัมฤทธิ์ ไดแกอะไร หลักการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแกอะไร ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบดวยอะไรบาง 
 ลักขณา สริวัฒน (2549: 72-73) ไดจําแนกลักษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะห
ทางวิทยาศาสตรไววา ความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนการกําหนด
ขอบเขตส่ิงที่จะวิเคราะหโดยกําหนดจุดมุงหมายลงไปวาจะคิดวิเคราะหเพ่ืออะไร ดวยการใชทฤษฎี  
ใด ๆ ที่เห็นวาเหมาะสมมาเปนกรอบในการคิดวิเคราะหแลวตองสรุปผลรายงานใหชัดเจน สําหรับ   
การคิดวิเคราะหเปนจะตองมีพ้ืนฐานหลายประการในการท่ีจะนําการาคิดวิเคราะห ซึ่งไดแก 
 1.  ลักษณะการคิดที่เปนหัวใจของการคิด คือ เปาหมายของการคิด 

 2.  ลักษณะการคิดระดับพ้ืนฐาน มี 4 ลักษณะ ประกอบดวย การคิดคลอง การคิด
หลากหลาย การคิดละเอียดลออ และการคิดใหชัดเจน 

 3. ลักษณะการคิดระดับกลาง  มี 4 ลักษณะ ประกอบดวย การคิดกวาง การคิดลึกซึ้ง 
การคิดไกล และการคิดอยางมีเหตุผล 

 4. ลักษณะการคิดระดับสูง ไดแก การคิดที่ตองมีกระบวนการ มีขั้นตอนท่ีมากและ
ซับซอนที่เรียกวา กระบวนการคิด และกระบวนการคิดที่มีความสําคัญและจําเปนมาก คือ 
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กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งหากบุคคลใดสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณก็จะสาน
ความคิดท่ีผานการกล่ันกรองมาดีแลว และนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ได 
 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ลาวัณย วิทยาวุฑฒิกุล (2533, อางถึงใน ดวงใจ บุญประคอง, 2549: 83-84) กลาวไววา  

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหมีองคประกอบดังนี้ 
  1. การวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย 

  1.2 ความสามารถในการจําและสรุปความรู 
  1.3 ความสามารถในการบอกความตางระหวางขอเท็จจริง และขอสมมติฐาน 

  1.4 ความสามารถระบุขอมูลสําคัญได 
   1.5 ความสามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหบุคคลและกลุมตาง ๆ มีความแตกตางกัน 

  1.6 ความสามารถสรุปขอความได 
 2. การวิเคราะหความสัมพันธ ประกอบดวย 

  2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตาง ๆ 

  2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม 
  2.3 ความสามารถที่ระบุไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ 

  2.4 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได 
  2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได 
  2.6 ความสามารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได 
 3. การคิดวิเคราะหหลักการ ประกอบดวย 

  3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได 
  3.2 ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน  ทัศนคติและเปาหมายที่
ตองการถายทอดได 

  3.3 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได 
  3.4 ความสามารถในการแยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและอคติท่ีมีอยูได 

 บุญชม ศรีสะอาด (2537, อางถึงใน ดวงใจ บุญประคอง, 2549: 84-85) กลาวถึงการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไววาการคิด  วิเคราะหเปนความสามารถในการแยกเรื่องราวใด ๆ  
ออกเปนสวนยอย ๆ วาสิ่งเหลานี้ประกอบกันอยูเชนไร  แตละอันคืออะไร  มีความเกี่ยวพันกันอยางไร  
อันใดสําคัญมากนอย  ซึ่งพฤติกรรมนี้จะสามารถจําแนกเปนองคประกอบ คือ 

 1.  การวิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบท่ีสําคัญของ
เรื่องราวหรือปรากฏการณตาง ๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 
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  2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของ       
สวนตาง ๆ 

 3.  การคิดวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ
สวนสําคัญในเร่ืองราวหรือปรากฏการณนั้น ๆ วาสัมพันธอยูโดยอาศัยหลักการใด 

 4.  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom, 1974, อางถึงใน ลวน  
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 149-154)  คือ  การวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ  
ของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อหาตาง ๆ  วาประกอบดวยอะไร  มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด  
นอกจากนั้นยังมีสวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้น  แตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง  และเกี่ยวพันโดย
อาศัยหลักการใดจะเห็นวาสมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเก่ียวของกัน
เสมอการวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช                 
มาประกอบการพิจารณาการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

  4.1 การวิเคราะหความสําคัญเปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญ  หรือจําเปน  
หรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุดตัวอยางคําถาม 
เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 

  4.2 วิเคราะหความสัมพันธ  เปนการหาความสัมพันธ  หรือความเก่ียวของสวนยอย
ในปรากฏการณหรือเนื้อหาน้ันเพ่ือนํามาอุปมาอุปไมย  หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญ
อะไรท่ีเกี่ยวพัน 

  4.3 วิเคราะหหลักการเปนความสามารถท่ีจะจับเคาเงื่อนของเร่ืองราวนั้นวา        
ยึดหลักการใด  มีเทคนิค  หรือยึดหลักปรัชญาใด  อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสั มพันธเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจ  ยกตัวอยาง  เชน  รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 

 สรุป ลักษณะของความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะการคิด
ที่แยกเหตุการณ เรื่องราว หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือหาความจริงโดยเชื่อมโยงเชิงเหตุผลและอาศัย       
การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 
 

รูปแบบและเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมการคิด 
 การพัฒนาการคิดเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นจึงไดมีการคนควาหาวิธีการตาง ๆ เพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดดังกลาวใหเหมาะสมกับศักยภาพ ความพรอม 
สถานการณและการนําไปใชประโยชน  ดังที่ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540: 50-53) ไดให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนํารูปแบบและเทคนิคการสอนมาใชเปนแนวทางในการที่สงเสริมทักษะ  
การคิดไวดั้งนี้ 
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 1.  การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดโดยตรง โดยใชโปรแกรม สื่อ บทเรียน กิจกรรมสําเร็จรูป 
เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจตองการพัฒนาความสามารถทางการคิดเปนพิเศษ กลาวคือสามารถที่จะ
จัดหาเวลาและบุคลากรรวมทั้งงบประมาณท่ีจะดําเนินการได อาทิเชน 

  1.1 The Productive Thinking Program (Covington, Crutchfield Cavies and 
other, 1994) ประกอบดวยบทเรียน 15 บท มีเปาหมายสอนทักษะการแกปญหาใหแกนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

  1.2 The Ideal Program Solver (Bransford and Stein, 1984) เปนโปรแกรมท่ี
เนนการแกปญหา ประกอบดวยข้ันตอนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.2.1 การระบุปญหา (Identifying Problems) 
   1.2.2  การนิยาม (Defining Problems) 
   1.2.3 การเสนอทางเลือก (Explaining Alternatives) 
   1.2.4  การวางแผนดําเนินการ (Acting on a Plan) 
   1.2.5  การศึกษาผล (Looking at the Effects) 
  1.3 Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) (Feuersteinetal, 1980) 

เรียกโปรแกรมนี้วา เปนโปรแกรมที่มีกิจกรรมการสอนใหนักเรียน คือ ครู พอ แม   คนอ่ืน ๆ             
ที่เกี่ยวของ ชวยใหนักเรียนฝกคิดความหมายและรวบรวมเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ
ของตนเอง กิจกรรมพ้ืนฐานของการฝก คือ ใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยการทํา
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อไปสูเปาหมายสูงสุด คือ การแกปญหาไดดวยตนเอง 
  1.4 The CoRT Thinking Materials - CoRT (Cognitive Research Trust) เปน
โปรแกรม 2 ป เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (De Bono) บทเรียนโปรแกรมนี้ประกอบดวยการพัฒนา  
การคิดวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดสรางสรรค รวมทั้งทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เปนบทเรียนที่ใชไดตั้งแตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาข้ึนไป ประกอบดวย หนวย
ใหญ ๆ รวม 6 หนวย 

 2.  การสอนเน้ือหาสาระตาง ๆ โดยใชรูปแบบกระบวนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดลักษณะน้ีเปนการสอนท่ีมุงสอนเน้ือหาสาระตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร แตเพ่ือใหการสอนนั้นเปนการชวยพัฒนาความสามารถทางความคิดของ
นักเรียนไปในตัว ครูสามารถนํารูปกแบบการสอนตาง ๆ ที่เนนกระบวนการคิด ซึ่งไดมีผูคนคิดพัฒนา
และทดสอบพิสูจนมาแลวมาใชเปนกระบวนการสอน ซึ่งจะชวยพัฒนานักเรียนไดทั้งในดานเนื้อหา
สาระและการคิดไปพรอมกัน รูปแบบหรือกระบวนการสอนท่ีเนนหรือสงเสริมกระบวนการคิดมี
หลากหลายทั้งจากตางประเทศและจากนักการศึกษาไทย ดังนี้ 
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  2.1 รูปแบบและเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดของตางประเทศ อาทิเชน 

   2.1.1 แนวคิดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสรางสรรคความรู (Constructivism) 
   2.1.2 รูปแบบการสอนของกาเย (Gagne) 
   2.1.3 รูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของ Center for Critical Thinking, 

Sonoma State University 

     2.1.4 รูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของ Ennis 

   2.1.5 รูปแบบการคิดแกปญหาอนาคตของทอแรนซ (Torrance) 
   2.1.6 การพัฒนากระบวนการคิดของเดอโบโน (Ecward De Bono) 
   2.1.7 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Williams 

   2.1.8 กลุมวิธีสอนเพ่ือสงเสริมการคิดของ Joyce and Weil ซึ่งประกอบดวย
วิธีการสอน 6 วิธี ดังนี้ 
     2.1.8.1 วิธีสอนใหเกิดมโนทัศน (Concept Attainment) 
     2.1.8.2 วิธีสอนแบบมโนทัศนกวางลวงหนา (Advance Organizer) 
     2.1.8.3 วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Thinking) 
     2.1.8.4 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry) 
     2.1.8.5 วิธีสอนแบบซักคาน (Jurisprudential Inquiry) 
       2.1.8.6 วิธีสอนแบบ Synectic 

  2.2 รปูแบบและเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดของไทย อาทิเชน 

   2.2.1 รูปแบบการสอนตามกระบวนการเรียนรู 12 กระบวนการ ของ กรม
วิชาการ    

   2.2.2 รูปแบบการสอนตามแนวอริยสัจ โดย สาโรช บัวศรี 
   2.2.3 วิธีสอนแบบสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดย สุมน อมรวิวัฒน 
   2.2.4 กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย สสวท.         
                        2.2.5 กระบวนการคิดเปน ของ โกวิท วรพิพัฒน 
   2.2.6 รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model โดย ทิศนา แขมมณี 

   2.2.7 กระบวนการคิด โดย ชัยอนันต สมุทวณิช 

 3.  การเลือกเน้ือหาสาระตาง ๆ ดวยการพยายามสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ  
การคิดลักษณะการคิดและกระบวนการคิดในกิจกรรมการเรียนการสอนเน้ือหาสาระอยูแลว  และ      
มีกิจกรรมการสอนอยูแลว เมื่อครูมีความเขาใจเก่ียวกับการคิดตามกรอบความคิดดังกลาวขางตน    
ครูสามารถนําความเขาใจน้ันมาใชในการปรับกิจกรรมการสอนท่ีมีอยูแลว ใหนักเรียนไดมีโอกาสได
พัฒนาทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดที่หลากหลาย 
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 จากขอเสนอแนะของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา การนํารูปแบบและเทคนิคการสอน
มาใชพัฒนาทักษะการคิดสามารถปฏิบัติได 3 แนวทาง ดังนี้ 1) พัฒนาการคิดโดยการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 2) การใชวิธีการสอนที่เนนกระบวนการคิด และ 3) การสอนเน้ือหาสาระควบคูไปกับ     
การพัฒนาการคิด 

 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสอนคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวทางที่
สอง คือ การใชวิธีการสอนที่เนนกระบวนการคิดมาใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห โดยการสอนเน้ือหาสาระตาง ๆ ดวยวิธีสอนที่เนนกระบวนการคิดซึ่งคือวิธีสอนแบบ
โครงงาน ทั้งนี้ไดฝกการคิดเชิงวิเคราะหใหแกนักเรียนดวยวิธีการสอนดังกลาว 
 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สมรรถนะที่ 2 ความสามารถ
ในการคิด ตัวชี้วัดที่ 1 คิดพ้ืนฐาน (การคิดวิเคราะห) (สํานักทดสอบทางการศึกษา: 21-22)  
  1. จําแนก จัดหมวดหมู จัดลําดับความสําคัญและเปรียบเทียบขอมูลในบริบทของ
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

  2. หาความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของขอมูลที่พบเห็นในบริบทของการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

  3. สามารถระบุหลักการสําคัญ แนวคิดหรือความรูที่ปรากฏในขอมูลที่พบเห็น 
ในบริบทของการดําเนินชีวิตประจําวัน  
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
 ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

  บลูม (Bloom, 1976: 6-9, 201-207) ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัย และดาน
ทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิดที่บลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามในแตละ
ระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก 
 ระดับท่ี 1 ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูในเน้ือ หา เชน ความรูในศัพทที่ใช
และความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ  ความรูในวิธีดําเนินการ  เชน  ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน  

ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น  ความรูเกี่ยวกับการจัดจําแนกประเภท  ความรูเกี่ยวกับเกณฑ
ตาง ๆ และความรูเกี่ยวกับวิธีการ  ความรูรวบยอดในเน้ือเรื่อง  เชน  ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและ  
การขยายความ  และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 
 ระดับท่ี 2   ระดับความเขาใจแยกเปน การแปลความ การตีความและการขยายความ 

 ระดับท่ี 3   ระดับการนําไปใช หรือการประยุกต 
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 ระดับท่ี 4   ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะห
ความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 
  ระดับที่ 5  ระดับการสังเคราะห แยกเปน การสังเคราะห การส่ือความหมาย การ
สังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ 
 ระดับท่ี 6   ระดับการประเมินคา แยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน
และการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอกการที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหา  และ       
การตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตองสามารถวิเคราะหและเขาใจสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได   
ดังนั้นการจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับนั้น  ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระที่เปน
องคความรู เชน จุดมุงหมายการเรียนรูเปนเร่ืองเก่ียวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ เพ่ือให
นักเรียนมีความเขาใจในขอมูลดังกลาว  อาจตองผสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตาง ๆ  เชน 

การจัดจําพวกการแปล  การตีความ  การประยุกต  การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธเพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ  การนําไปใช  สูการวิเคราะห  การสังเคราะหและการประเมินผลตามจุดมุงหมาย
การศึกษาของบลูม  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถ
นําไปประยุกตใชกับสถานการณใหมในเชิงสรางสรรค เพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับ  
การมีเหตุผลและเปนการเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคล แมจะจํารายละเอียดของความรูไมได  
นักเรียนจึงตองเรียนวิธีการวิเคราะหและภายใตสภาวะใดที่ตองนําความสามารถดานการวิเคราะห   
มาใช  ดังนั้น การประเมินเปนระยะจะนําไปสูการปรับปรุงทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสราง
หลักสูตรการสอน  และการเรียนรู  เพ่ือพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ิมวิธีการบรรลุ
วัตถุประสงคการศึกษาอยางมีคุณคา  
 บลูม (Bloom, 1956: 148-150) ไดสรุปแบงองคประกอบของการคิดวิเคราะหเปน 3 สวน 

ดังนี้ 
  1.  การคิดวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลตาง ๆ  ที่ไดมานั้น  สามารถแยกเปนสวนยอยได
ขอความบางขอความอาจเปนจริง  บางขอความอาจเปนคานิยม  และบางขอคามเปนความคิดของ
ผูเขียน ซึ่งการคิดวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย 

   1.1  ความสามารถในการคนหาประเด็นตาง ๆ ในขอมูล 

   1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 

   1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอื่น ๆ 

   1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจ และการพิจาณาพฤติกรรมของบุคคลและ
ของกลุม 

   1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอมูลสรุปจากขอความปลีกยอย 
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  2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ 
ระหวางขอมูลหลัก ๆ  ได ทั้งความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวางขอสรุป และยัง
รวมไปถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานท่ีนํามาแสดงดวย  ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ
สามารถแยกไดดังนี้ 
   2.1 ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความ และขอความ
ตาง ๆ 

   2.2 ความสามารถในการระลึกไดวาสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น 

   2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เปนความสําคัญ หรือ      
ขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานน้ัน 

   2.4 ความสามารถในการตรวจสอบขอสมมติฐานท่ีไดมา 
   2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจากความสัมพันธ
อ่ืน ๆ 

   2.6 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ
ขอมูล 

   2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของขอมูล 

   2.8 ความสามารถในการสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไม
สําคัญได 
  3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการ ในการคิด
วิเคราะหหลักการนี้ จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงคและมโนทัศน ซึ่งการวิเคราะหหลักการ
สามารถแยกไดดังนี้  
   3.1 ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบตาง ๆ 

   3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 

   3.3 ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคความเห็นหรือลักษณะการคิด 
ความรูสึกท่ีมีในงานของผูเขียน 

   3.4 ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตาง ๆ 

   3.5 ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 

   3.6 ความสามารถในการรูแงคิดและทัศนคติของผูเขียน 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
 เพียเจต (1962, อางถึงใน ธีรวัฒน ดวงใจดี, 2550: 41-42) ไดแบงลําดับขั้นของการ

พัฒนาทางสติปญญา ออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
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 1.  ขั้นประสาทรับรูและการเคล่ือนไหว (Sensory-motor Stage) เปนพัฒนาการของ
เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ  เชน  
การไขวควา การเคลื่อนไหว การมอง การดูด ในวัยนี้เด็กแสดงออกเพ่ือใหเห็นวามีสติปญญาดวย    
การกระทําเด็กสามารถแกปญหาได แมวาไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะ
ปะทะกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสติปญญา และความคิด  
เด็กวัยนี้มักทําอะไรซ้ํา ๆ บอย ๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตาง ๆ 

เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ แตกิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได
เทานั้น 

 2. ขั้นปฏิบัติการคิด (Proportional Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตอายุ 2-7 ป ซึ่งแบงออกเปน 

2 ขั้นยอย คือ 

  2.1 ขั้นกอนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 

2-4 ป เปนชวงท่ีเด็กเริ่มมีเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้ไมมีขอบเขตเพราะเด็ก
ยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ถือความคิดตนเองเปนใหญและมองไมเห็นเหตุผลของคนอ่ืน 

ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความเปนจริงมากนัก นอกจากน้ีความเขาใจตอ
สิ่งตางๆ  ยังอยูในระดับเบื้องตน เชน เขาใจวาเด็กหญิงสองคน ซึ่งเหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือนกัน
หมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ีไมพัฒนาเต็มที่ 
            2.2  ขั้นการคิดแบบญาณหย่ังรูนึกเอาเองโดยไมใชเหตุผล (Intutive Thought)  เปน
ขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ป ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวดีขึ้น 

รูจักแยกประเภทและรูจักชิ้นสวนของวัตถุ  เขาใจความหมายของจํานวนเลขเร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ แตไมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได โดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน รูจักนํา
ความรูในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่น  และสามารถนําเหตุผลทั่ว ๆ ไป มาสรุปแกปญหาโดยไม
วิเคราะหอยางถ่ีถวนเสียกอนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยูกับสิ่งที่รับรูหรือสัมผัสจากภายนอก 

 3.  ขั้นปฏิบัติการคิดคนดานรูปธรรม (Concrete Operation Stage)  ขั้นนี้เริ่มจากอายุ 
7-11 ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑ
ในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  เด็กวัยนี้สามารถที่จะเขาใจเหตุ  รูจักแกปญหาสิ่งตาง ๆ  
ที่เปนรูปธรรมได สามารถเขาใจเร่ืองความคงตัวของส่ิงตาง ๆ โดยที่เด็กเขาใจวาของแข็งหรือของเหลว
จํานวนหนึ่งแมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังคงมีนํ้าหนักหรือปริมาตรเทาเดิม สามารถเขาใจความสัมพันธ
ของสวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถในการคิดยอนกลับ นอกจาก
ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถจัดกลุมหรือจัดการไดอยาง
สมบูรณ สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเขาใจความคิดของคนอ่ืนไดดี 
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 4.  ขั้นปฏิบัติการคิดดานนามธรรม  (Formal-operations Stage) ขั้นนี้เริ่มจากอายุ  
11-15  ป  ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เปนขั้นสุดยอด  คือ เด็กในวัยนี้
เริ่มคิดแบบผูใหญ ความคิดแบบเด็กสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผล นอกเหนือไปจากขอมูลท่ีมีอยู 
สามารถคิดแบบนักวิทยาศาสตร  สามารถตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี  การรับรูที่สําคัญเทากับความคิด
กับสิ่งที่อาจเปนไปได เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจท่ีจะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับ
ทุ กสิ่ งทุ กอย างและมี ความพอใจท่ีคิ ดพิจารณาเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ไม มี ตั วตนหรือสิ่ งที่ เป นนามธรรม  
(พรรณี ช. เจนจิต, 2548: 87-91) 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  
 บรูเนอร (Bruner, 1957: 112)  ไดแบงการพัฒนาการสติปญญาและการคิดออกเปน 3 ขั้น คือ 
 1. ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive  Stage) ขั้นนี้เปรียบไดกับขั้นประสาท

สัมผัสและการเคล่ือนไหว  (Sensorimotor  Stage)  ของเพียเจต  เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจากการกระทํา  
(Learning by Doing) 

 2.  ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้นกอนปฏิบัติการคิด 

(Proportional Stage) ของเพียเจต  เด็กวัยนี้เกี่ยวของกับความจริงมากข้ึน เกิดความคิดจากการรับรู
เปนสวนใหญอาจมีจินตนาการบาง แตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม
ของเพียเจต 

 3.  ขั้นใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนพัฒนาการข้ันสูงสุดของบรูเนอร เปรียบได
กับพัฒนาการข้ันปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม (Concrete Operation) ของเพียเจต ขั้นนี้เด็กสามารถ
เขาใจความสัมพันธของสิ่งของ  สามารถสรางความคิดรวบยอดหรือสังกัปในสิ่งตาง ๆ ที่ซับซอน
ไดมากข้ึน (ประสาท อิศรปรีดา, 2543: 133-136) 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสภาวะที่มีการเรียนรู
อยางอิสระจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เพราะเปนทักษะที่มีการเรียบเรียงความคิด พัฒนาปญญา
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 
 1.  วิธีการทางวิทยาศาสตร  เปนกระบวนการเฉพาะที่นักวิทยาศาสตรนําไปใชใน      
การแสวงหาความรูซึ่งอาจแตกตางกันบาง  แตมีลักษณะรวมกันที่ทําใหสามารถจัดเปนขั้นตอนได  
ลําดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร  มี  5  ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นกําหนดปญหา  2)  ขั้นการตั้งสมมติฐาน   
3) ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน 4) ขั้นวิเคราะหขอมูล และ 5) ขั้นสรุป (สสวท., 2551: 217-220) 
  2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) ในการแสวงหาความรู
ของนักวิทยาศาสตรนั้น นักวิทยาศาสตรไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และตองมีเจตคติทาง
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วิทยาศาสตรดวย นักวิทยาศาสตรจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละคน  ซึ่งเปนทักษะทางปญญาเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก  
การปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางมีระบบ ซึ่งมีอยางนอย 13 ทักษะ (American Association 

for the Advancement of Science-AAAS, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2542: 

12)  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills ) มี 8 ทักษะ ไดแก  
1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการจําแนก 4) ทักษะการวัด 5) ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล 7) ทักษะการพยากรณ และ 8) ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน (Complex Science Process Skill) มี 5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการตั้ง 
สมมติฐาน  2) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 3) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
4) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  และ 5) ทักษะการทดลอง 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitudes)  การท่ีนักวิทยาศาสตรจะใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดผลดี
เพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับแนวคิดและการกระทําซึ่งถือเปนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรผูนั้นดวย
พฤติกรรม  หรือแนวคิดของบุคคลที่แสดงออกทางดานจิตใจท่ีมีอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรนี้  
จัดเปนเจตคติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งประกอบดวย 1) มีความละเอียดถี่ถวน และความมานะบากบั่นใน
การสังเกตหรือทดลอง 2) ไมตัดสินใจงายโดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ   
3) มีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรมไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียว     
4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  5) มีความสุจริตทั้งในแนวคิดและการกระทํา  และ  
6) ยอมรับการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาใหม ๆ ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต  (ลัดดา ภูเกียรติ,  
2544: 5-7) 
 การที่ผูเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือแกปญหา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอน้ัน  นอกจากจะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียนแลว  ยังจะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหเกิดแกผูเรียนดวย
เพราะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  มีความหมายครอบคลุมความสามารถทางสมองผลผลิตที่
แปลกใหม กระบวนแกไขปญหาคลายคลึงกับความคิดสรางสรรคทั่วไป แตมีจุดเนนที่แสดงความ
ยืดหยุน  ความคิดริเริ่มและความคลองในการคิดนั้น อาศัยความรูและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาใช (ประจิม นามโค, 2530, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2542: 13) 
  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําความรู
ทางดานจิตวิทยามาใช  ซึ่งครูเปนบุคคลสําคัญที่จะตองเขาใจธรรมชาติในการกระบวนการเรียนรู   
ของเด็ก  ซึ่ง ประเวศ วะสี (2537: 27-28, อางถึงใน ลัดดา ภูเกียรติ, 2544: 5-7) ไดเสนอเก่ียวกับ
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กระบวนการเรียนรูของมนุษยไววา  เปนสิ่งสําคัญมากเพราะมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรู  ใหบรรลุ
อะไรก็ได  หากไดรับการพัฒนาไปตามข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูซึ่งมีอยู 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การสังเกต ใหสังเกตในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งแวดลอม  หรือแมแตในการทํางานถาใคร
สังเกตมากก็จะเกิดปญหามาก 

  ขั้นที่ 2 การบันทึก บันทึกสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็น เพ่ือจะไดไมลืมเมื่อนํากลับมาดูมาอาน
ในครั้งตอไป การบันทึกจะทําใหเราฉลาดขึ้น 

  ขั้นที่ 3 การนําเสนอ  เมื่อไดเรียนรูอะไรมาก็นําเสนอใหเพ่ือนๆ  และครูไดรับความรู 
  ขั้นที่ 4 การฟง  การรูจักฟงคนอ่ืนจะทําใหฉลาดขึ้น  ฟงมาก็ฉลาดมาก 

  ขั้นที่ 5 ปุจฉา วิสัชนา เพ่ือใหเกิดความกระจาง  แจมแจง  ชัดเจน  ตองมีการถามตอบ
รวมไปถึงหัดใหมีความอดทนตอความคิดเห็นที่แตกตาง 
  ขั้นที่ 6 การตั้งสมมติฐานและการต้ังคําถาม  ครูจะตองฝกใหนักเรียนไดตั้งคําถามซ่ึงเปน
คําถามมาตรฐาน 4 อยาง  ไดแก  สิ่งนี้คืออะไร  เกิดจากอะไร  อะไรมีประโยชน  สําหรับเรื่องอะไร  
ทําอะไรจะสําเร็จประโยชนอันนั้นซึ่งเปนการกระตุนใหแสวงหาและสรางความรู 
  ขั้นที่ 7 การคนหาคําตอบ  ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงตางๆ  ทั้งสื่อหนังสือตํารา  บุคคล
และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการถายทอดทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน เปนตน 

  ขั้นที่ 8 การวิจัยเปนการสรางความรูเปนวิถีชีวิตการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูในการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท 

  ขั้นที่ 9 การเชื่อมโยงใหเกิดปญญา  เมื่อเรียนรูอะไรมาตองเช่ือมโยงสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน  
เพ่ือใหเห็นความจริงทั้งหมดรวมทั้งเห็นและเขาใจตัวเองดวย 

  ขั้นที่ 10 การเขียนบทความทางวิชาการ  เปนการพัฒนาปญญาที่ดี  เพราะการเขียนเปน
การใชพลังสมองในการคิดเรียบเรียงถอยคําใหเปนเรื่องราวเกิดความชัดเจน  ซึ่งจะทําใหผูอานเขาใจ
ตรงกัน 

  สรุปไดวา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง ลําดับขั้นตอนการคิดและการกระทํา
ที่ตอเนื่องจนไดความรูซึ่งตองมีองคประกอบอ่ืนๆ รวมอยูดวย ไดแก เจตคติทางวิทยาศาสตร ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และท่ีสําคัญ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนความสามารถ ความชํานาญในการเลือกและ
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือคนหาคําตอบหรือแกปญหาตาง ๆ  มีนักการศึกษาไดให
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังนี้  

 วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2532: 5) ไดกลาววา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทางสติปญญาที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตร
มาแกปญหา ใชในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ  
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  ภพ เลาหไพบูลย (2540: 14) ไดใหความหมายไววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่เปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางเปนระบบ   เอนก ประดิษฐพงษ 
(2545: 34) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทางสติปญญาที่เกิดขึ้น  
การปฏิบัติและฝกฝนอยางเปนระบบจนเกิดความคลองแคลว สามารถใชในการสืบเสาะหาความรูและ
แกปญหาได 
 สุวัฒก นิยมคา และจริยา สุจารีกุล (2542: 76) ไดศึกษาไววา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง แนวทางที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนควาหาความรูใหม ๆ  หรือคนควาในส่ิง
ที่ยังไมรู หรือใชในการแกปญหา กระบวนการน้ีไมมีรูปธรรมที่กําหนดไวแนนอนวา ในการแกปญหา 
หนึ่ง ๆ นั้นจะเร่ิมตนจากกระบวนการข้ันใดตอไปยังขั้นใด และสิ้นสุดในขั้นใด แตเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่ตองอาศัยความคิดในระดับตาง ๆ ทําการแกปญหา 
 ศศิเกษม ทองยงค และลีลา ลีลานุเคราะห (2542: 76) กลาววา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง ทักษะที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนควาทดลอง ปฏิบัติการเพ่ือคนควาทดลอง
ปฏิบัติการ เพ่ือหาความจริงและพิสูจนกฎเกณฑบางอยาง ในขณะปฏิบัติงานดังกลาว ผูทดลองจะใช
ทั้งทักษะในดานการปฏิบัติและความนึกคิดควบคูไปดวย 

  สรุปไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีจากการปฏิบัติ 
และการฝกฝนความคิดอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู
นําไปใชแกปญหา  
  สมาคมอเมริกาเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร หรือ AAAS (American 

Association for Advancement of Science, 1970: 33-176) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร 
และตั้งชื่อโครงการนี้วาวิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science: Process Approch) ได
กําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไวจํานวน 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะพ้ืนฐาน (Basic 

Science Skill) ทักษะดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย, 2537: 14-29) 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 

  1.  ทักษะการสังเกต 

  2.  ทักษะการวัด 

  3.  ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 

  4.  ทักษะการจําแนกประเภท 

 5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

  7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

  8.  ทักษะการพยากรณ 
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  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
  1.  ทักษะการต้ังสมมติฐาน 
  2.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  3.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
  4.  ทักษะการทดลอง 
  5.  ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปขอมูล 

 1.  ทักษะการสังเกต (Observation) 

   การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน 
ไดแก  ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงออกไดเปนประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ  (โดย
การกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

   1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง และ
บอกหนวยมาก ๆ เขาไว 
   1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโดยการกะประมาณ 

   1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกต 

  2. ทักษะการวัด (Measurement) 

   การวัด หมายถึง การเลือกและการใชเคร่ืองมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตาง  ๆ  
ออกมาเปนตัวเลขท่ีแนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยมีหนวยกํากับเสมอความสามารถที่
แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

  2.1 เลอืกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 

  2.2 บอกเหตุผลในการใชเครื่องวัดได 
   2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
  2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ําหนัก และอ่ืน  ๆ 
ไดถกูตอง 
  2.5 ระบุหนวยของตัวเลขท่ีไดจากการวัดได 
   3.  ทักษะการคํานวณ (Using Number) 

  การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
มาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ยความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

  3.1 การนับ ไดแก 
   3.1.1 นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
   3.1.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 



68 
 

 

   3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 

   3.1.4 ตัดสินวาสิ่งของในกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 

  3.2 การหาคาเฉล่ีย 

   3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 

   3.2.2  หาคาเฉลี่ย 

   3.2.3  แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย    

 4.  ทักษะการจําแนกประเภท (Classsification) 

      การจําแนกประเภท หมายถึง  การแบงพวกการแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุที่อยูใน
ปรากฏการณโดยใชเกณฑดังกลาว  อาจใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ไดความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

     4.1  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑท่ีผูอื่นกําหนดใหได 
  4.2  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
  4.3 เกณฑท่ีผูอื่นใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
  5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/ 

Space Relationship and Space - Time Relationship) 

   สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครอบครองอยูมีรูปรางเชนเดียวกับวัตถุนั้น  
โดยท่ัวไปแลว  สเปสขของวัตถุมีสามมิติ คือ ความยาว ความกวาง และความสูง   ความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก 
   ความสัมพันธระหวางสามมิติกับสองมิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยู ของ   
วัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

   5.1 ชี้บงรูปสองมิติ สามมิติ ที่กําหนดไวได 
  5.2 วาดรูปสองมิติจากวัตถุหรือสามมิตทิี่กําหนดใหได 
    5.3 บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
    5.4 บอกความสัมพันธของรูปสองมิติได เชน ระบบรูปสามมิติที่ เห็นเนื่องจาก      
การหมุนรูปสองมิติ เมื่อเห็นเงา (สองมิติ) ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (สองมิติ) เปนตน 

   5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (สองมิติ) ที่เกิดจากการตัดของวัตถุ (สามมิติ) ออกเปน  
2 สวน 

  5.6 บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุได 
  5.7 บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูตําแหนงหรือในทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
  5.8  บอกความสัมพันธของส่ิงที่อยูหนากระจก และภาพที่ปรากฏอยูในกระจกวาเปน
ซายหรือขวาของกันและกัน 
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   ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก  ความสัมพันธระหวาง           
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 
    5.8.1 ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา 
     5.8.2 ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงขนาดหรือปริมาณของส่ิงตาง ๆ 
กับเวลา 
 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  หมายถึง  การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
การวัด การทดลองจากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําเสียใหมเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูล     
ดียิ่งขึ้นโดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ และ
การเขียนบรรยาย เปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

    6.1 เลือกรูปแบบที่ใชในการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสม 

   6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
  6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
  6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมเขาใจไดดีขึ้น 

  6.5 บรรยายลักษณะของส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสมกะทัดรัดจนสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
  6.6 บรรยายหรือวาดแผนผัง แสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจได 
  7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) 

   การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวาเกิด
ทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพ่ิมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใช
ความรูหรือประสบการณมาชวย 

 8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction) 

   การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัย
ประสบการณท่ีเกิดข้ึนซ้ําๆ  หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นมาชวยในการสรุป 

   การพยากรณขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ ทําได        
2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยู และการพยากรณนอกขอบเขตขอมูลที่มีอยู
ความสามารถทีแ่สดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
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   8.1 ทํานายผลท่ีจะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูได 
  8.2 ทํานายผลท่ีจะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูได 
9. ทักษะการต้ังสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) 

   การต้ังสมมติฐาน หมายถึง คําตอบท่ีคิดไวลวงหนา มักกลาวไวเปนขอความท่ีบอก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรจะทราบภายหลังการทดลอง หาคําตอบเพ่ือสนับสนุน หรือคัดคาน
สมมติฐานท่ีตั้งไวความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกตความรูและประสบการณเดิม 

              10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defiining Operationallly) 

   การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายและคําตาง ๆ (ที่อยู
ในสมมติฐานที่ตองทดลอง)  ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดไว 
              11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables ) 

  การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองการ
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ 

  ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองดูวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
  ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปนสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามดวย 

  ตัวแปรควบคุม คือ การควบคุมสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน  ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
              12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

   การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคําตอบหรือทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไวการทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

   12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลอง
จริงเพื่อกําหนด 

    12.1.1 วิธีการทดลองซ่ึงเก่ียวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
     12.1.2 อุปกรณหรือสารเคมีท่ีใชในการทดลอง 
    12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
   12.3  การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกที่ไดจากการทดลอง  ซึ่งอาจเปน
ผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ ความสามารถท่ีแสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
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    12.3.1 การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่จะตองควบคุมดวย 

   12.3.2 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 

    12.3.3 บันทึกการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
              13.  ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

   การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะและ
สมบัติของขอมูลที่มีอยู  การตีความหมายในบางคร้ังอาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน การลงขอสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

   13.1  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มีอยู  (การแปล
ความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
   13.2  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
  จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือหรือ
วิธีการการแกปญหาและคนควาขอมูลความรูใหมๆ  ซึ่งไมเฉพาะแตทางวิทยาศาสตรเทานั้น  แตยัง
สามารถนํามาใชแกไขปญหาดานอ่ืนๆ  ในชีวิตประจําวันไดอีกดวย  สรุปไดวา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนกระบวนการทางสติปญญา ใชในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูและแกปญหา
ตาง ๆ อยางเปนระบบ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่บูรณาการ
กับการทําโครงงาน จํานวน 10 ทักษะ คือ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการจําแนก
ประเภท 4) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 5) ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล    
6) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 7) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 8) ทักษะการกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 9) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และ 10) ทักษะการทดลอง โดยใชแบบ
ประเมินระดับคุณภาพ แบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
  ศิริพร จินพละ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเรียนโดยใชโครงงานระหวางการแบงกลุมตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนและกลุมตามความสนใจ มีขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นการคิดและเลือกหัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) ขั้นการวางแผนในการทําโครงงาน 3) ขั้นการ
ลงมือทําโครงงาน และ 4) ขั้นการเขียนรายงานสนใจ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที ่4 ทีเ่รียนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางการแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลุม
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ตามความสนใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยรวมและรายดาน ทั้ง 6 ดาน คือ ทักษะการ
สังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล ทักษะ
การพยากรณ และทักษะการลงความเห็นจากขอมูลไมแตกตางกัน   
  ทิพวรรณ ชุมเชื้อ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการสอน
โครงงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน 2) ขั้นคิดและเลือกหัวขอ 3) ขั้นการวาง
แผนการทําโครงงาน 4) ขั้นปฏิบัติการทําโครงงาน 5) ขั้นสรุป อภิปรายผล และ 6) ขั้นแสดงผลงาน
ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอนแบบโครงงานกอนเรียนและ  
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนหลังการเรียนที่สอนโดยวิธีสอน
แบบโครงงานสูงกวากอนการเรียน    
   เสาวนีย ศรีนุย (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดนครปฐม ที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรกอนเรียนอยูในระดับควรปรับปรุงและหลังเรียนอยูใน
ระดับพอใช   
  จําปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 มีขั้นตอนการสอน
โครงงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษาและการวางแผนในการทําโครงงาน   

2) การจัดทําเคาโครงยอ 3) การลงมือทําโครงงาน 4) การเขียนรายงาน และ 5) การแสดงโครงงาน
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง
ระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น   

 ศรีอัมพร บรรณสาร (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค  
การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัด
กิจกรรมแบบโครงงานกับการจัดกิจกรรมตามคูมือครู มีขั้นตอนการสอนโครงงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้     
1) การคิดและการเลือกหัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) วางแผนทํา 3) การลงมือทําโครงงาน       
4)  การเขียนรายงานโครงงาน และ 5) แสดงผลงาน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงานมีความคิดสรางสรรค  การคิดวิเคราะห  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว า
นักเรียนที่เรียนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบโครงงาน     
สูงกวาเกณฑที่กําหนด  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธี  
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานความคิดคลองแคลว         
มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความยืดหยุน และดานความริเริ่ม ตามลําดับ 
  บุญสม นุชสาย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 วรรณวิไล หงษทอง (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีขั้นตอน การสอนโครงงาน 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) การวางแผน 3) การลงมือปฏิบัติ  
4) การเขียนรายงาน และ 5) การนําเสนอผลงาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   วิลัยวรรณ ยมกวาง (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
มีขั้นตอนการสอนโครงงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคิดและเลือกหัวเร่ืองหรือปญหา 2) การวางแผน   
3) การลงมือทําโครงงาน 4) การเขียนรายงานโครงงาน และ 5) การแสดงผลงาน ผลการวิจัยพบวา 
แผนการจัดการเรียนรู โดยโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมในแตละหนวยการเรียนรู มีคาประสิทธิภาพ 87.34/87.30   

 ศิริลักษณ รัตนโภคภัณฑ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องพันธุกรรมและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเร่ือง
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีวินัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  เอกพล อาจนนทลา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบโครงงาน เรื่อง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีขั้นตอนการสอน 
โครงงาน  5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนการทําโครงงาน 2) การลงมือทําโครงงาน 3) การจัดแสดงผลงาน  
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4) ขั้นสรุปผลงาน  และ 5) ขั้นประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบโครงงาน เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโครงงาน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 คูไทย หองแซง (2554: 95) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง 
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน มีขั้นตอนการสอนโครงงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) การคิดและ
เลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่ตองการศึกษา 3) การวางแผนในการทําโครงงาน 4) การลงมือทําโครงงาน  

5) การเขียนรายงานโครงงาน และ 6) การแสดงผลงานเปนการนําเสนอผลงานหรือชิ้นงานผลการวิจัย
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   

งานวิจัยตางประเทศ 
 พาเดิลลา และคณะ (Padilla and others, 1983: 239-246) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีระบบของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลปรากฏวา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธกันสูงกับความคิดเชิงตรรกะ และมีขอเสนอแนะวาการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอาจมีอิทธิพลตอความสามารถในการคิดอยางมรีะบบ 

  โอเวน (Owen, 2002: 563-A)  ไดศึกษาความสามารถของนักศึกษาครู ในการเชื่อม
ชองวางระหวางส่ิงที่สอนในรายวิชาระดับอุดมศึกษากับสิ่งที่สังเกตเห็นการปฏิบัติในชั้นเรี ยนของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยนําการปฏิบัติที่เหมาะสมไปใชกับการสอนแบบโครงงาน  ซึ่งไดรับ        
การสงเสริมจาก Lilian Kats and Sylvia Chard ผูใหขอมูล คือ นักศึกษาครู จํานวน 2 คน  โดยใช
การสัมภาษณ การสังเกตและการตรวจสอบเอกสาร ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาครูมีเจตคติใน
ทางบวกตอการศึกษาวิจัยและทฤษฎี ปญหาที่พบไดแก ปญหาดานเวลาในการเรียนการสอน       
การขาดแคลนรูปแบบ การสอนแบบกลุม ถึงแมจะมีปญหาเหลานี้ แตสรุปไดวาการใหกรอบสําหรับ
ทฤษฎีไปใช มีสวนชวยนักศึกษาครูมีการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสติปญญาของนักเรียนไดอยางเหมาะสม 

  บรูร (Burr, 2002: 2337-A)  ไดศึกษาและอธิบายการฝกอบรมครูในเชิงลึกโดยมุงเนน
ดานหน่ึงของวิธีการสอนแบบโครงงาน คือ การแสดงออกซึ่งมีความรูของเด็กการศึกษาใชคําถาม       

3 ขอ เก็บรวบรวมขอมูลจากครู จํานวน 3 คน ที่ตอบคําถามและผลการสะทอนในชั้นเรียนใน
ระยะเวลาหลายเดือนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากน้ีไดใชการสังเกตการบันทึกวีดีโอ
ในชั้นเรียน การอภิปรายกลุมจากภาพกิจกรรม รวมทั้งใหทําแบบทดสอบกอนและหลังทดลอง       
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ผลการศึกษาพบวา ครูเห็นดานตาง ๆ ตอไปนี้เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพวามีประโยชน คือ 

การมุงเนนและการดําเนินงานการปฏิบัติแบบรวมมือกันกับเพ่ือนรวมงานโอกาสท่ีสังเกตครูคนอ่ืน  ๆ 

การถายภาพนิ่งการแสดงออกซึ่งความรูของนักเรียน เนื้อหาที่มุงเนนทฤษฎีการสอนและการเรียน 

และการประเมินตนเองโดยใชแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคาดานสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัย 

  ยุน (Yun, 2003: 3850-A) ไดศึกษาจริยศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชวิธีการสอนแบบ
โครงงาน  การศึกษาใชการสังเกตเด็กวัย 4-6 ป จํานวน 25 คน โดยสังเกตสัปดาหละ 2 ครั้ง       
ตลอดภาคเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเด็กทําโครงงานกลุม และใชการสัมภาษณครูและเด็กทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ ผลการศึกษาพบวา บริบทของการมีปฏิสัมพันธของเด็กสอดคลองกัน    
ในดานการประชุมชั้นเรียน งานกลุมของแตละบุคคล และงานกลุมที่ปฏิบัติโดยรวมมือกันแตงานกลุม
ที่ปฏิบัติโดยรวมมือกันพบวา เปนที่นิยมมากที่สุด สําหรับจริยศึกษาที่เห็นไดชัดเจน สวนจริยธรรม
แบบควบคูกันไปของงานกลุมแบบรวมมือกันปฏิบัตินั้นรวมอยูในจริยธรรมแบบเสริมกันในงานกลุม
ของรายบุคคล กับจริยธรรมแบบสัมพันธกันเพียงเล็กนอยในการประชุมทั้งชั้น งานกลุมแบบรวมมือ
กันปฏิบัตินั้น องคประกอบของบริบททางจริยธรรมรวมกัน ซึ่งไดแก ความสนใจสวนบุคคล งานท่ี
กระตือรือรนและผลสัมฤทธิ์งานรวมกันมากกวางานกลุมของรายบุคคลหรือการประชุมชั้นเรียน     
การสอนแบบโครงงานน้ีเหมาะกับเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กมีความกระตือรือรน และการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูที่มีความหมายอาจจะทําใหเปนสากลไดตลอดชีวิตการเรียนในโรงเรียน 

  ลอเรน (Loren, 2003: 839-A) ไดศึกษาความพยายามของครูดนตรี นักวิจัยดนตรีทั่วไป
ที่จะรวมมือกันปฏิบัติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 22 คน ในการพัฒนากิจกรรม     
การเรียนรู  ซึ่งไดแกมาตรฐานการเรียนรูของรัฐ รวมทั้งผลกระทบตอทัศนะของนักเรียนที่มีตอ     
การเรียนรูตลอดรายวิชา 18 ชวงเวลาที่เรียนในชั้นเรียน กิจกรรมที่อาศัยโครงงานเปนฐานภายใน 
กลุมการเรียนแบบใหความรวมมือกันระหวางนักเรียนกับครู แตละกลุมเสนอโครงงาน 2 โครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอมูลใชการบันทึกวีดีโอ ซึ่งถอดเทปเสียงภายหลังบันทึกภาคสนาม  ผลงานนักเรียน
สัมภาษณนักเรียน วารสารการสอน การสํารวจนักเรียน 2 แบบ และผลงานศิลปะของนักเรียน      

ผลการศึกษาพบวา มีหลายประเด็นเกิดจากกระบวนการท่ีนํามาอภิปรายภายในหนวยงานท่ีจัดสาระ
การเรียนรูเบื้องตน 4 สาระ คือ 1) ความสัมพันธของอํานาจภายในชั้นเรียน 2) การพัฒนาความเปน
อิสระของนักเรียน 3) การตั้งเปาหมายและเปาหมายการเรียนรู และ 4) การชวยการเรียนรูตามเจตนา
และการจูงใจอยางแทจริง ขอคนพบน้ีชี้ใหเห็นวาการทักทายและการใหรางวัลเกี่ยวกับการประยุกต
หลักการสรางสรรคทางสังคมไปใชกับชั้นเรียนดนตรีและความตองการการวิจัย  ความคิดเชิงวิจารณ 
การเรียนรูแบบใหความรวมมือกันปฏิบัติและจิตพิสัย  การปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีทั่วไปใน           
ชั้นประถมศึกษาอยางแทจริง 
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สรุป 
 

  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี (พานิชอุทิศ) เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผู เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค   
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร วิธีสอนแบบโครงงาน  การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยการะบวนการกลุม การหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งพอสรุปได
วา การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอนดวยวิธี
สอนแบบโครงงาน เปนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความสนใจของตนเอง  
โดยการนําสิ่งที่ตนเองสนใจมาเปนหัวใจในการศึกษา  การเรียนในลักษณะน้ีผูเรียนตองทํากิจกรรม
เพ่ือสรางความรูดวยตนเอง  โดยเริ่มตั้งแตสํารวจและเลือกปญหา  รวบรวมขอมูล  วางแผนการทํา
โครงงาน ลงมือปฏิบัติ เขียนรายงาน และการแสดงผลงาน โดยมีครูเปนผูแนะนําชวยเหลือ   
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเพ่ือสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรู  มีทักษะในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  
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บทที ่3   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่สอนดวยวิธีการสอนแบบโครงงาน  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre Experimental Designs) แบบหนึ่งกลุม
ทดสอบกอน-หลัง (The One Group Pretest - Posttest Design)  โดยมีขั้นตอนการวิจัย            
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย  จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย    
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล  สถิติ  
ปญหา  วรรณกรรม  และการสัมภาษณ  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสรางเครื่องมือ  ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  และแบบสอบถามความคิดเห็น       
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  และปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ  การเสนอขอความเห็นชอบของ
โครงการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 2   การดําเนินการตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือ ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทา ง
วิทยาศาสตรแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  และแบบสอบถามความคิดเห็น 
ที่พัฒนาในขั้นตอนที่ 1  ไปทดลองสอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยางที่นํามาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานการวิจัย  เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองจัดพิมพรายงานฉบับราง  เพ่ือเสนออนุมัติโครงการวิจัย  
ปรับปรุงแกไข  ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เสนอแนะ  และสงรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  
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วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

  เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามวัตถุประสงคของ    
การวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง  ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและ        
กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาล  ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาอยูใน      
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียน จํานวน 70 คน  โดยโรงเรียน 
มีนโยบายในการจัดชั้นเรียนใหแตละหองมีนักเรียนที่มีผลการเรียน  เกง  ปานกลาง  และออน       
คละกันในจํานวนที่เทาๆ กันทุกหองเรียน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาอยูใน      
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 32 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling)  โดยจับสลากหองเรียน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 3 ประเภท ดังนี้ 
              1.  ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
              2.  ตัวแปรกลาง  คือ  การแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการแบงกลุมตาม
ความสนใจ 

  3.  ตัวแปรตาม  คือ  1)  ผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ  2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
3)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  4)  ความสามารถในการทําโครงงาน  และ 5) ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนิน  
การทดลองตามแบบแผนการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน  (Pre-Experimental Designs)  แบบหน่ึงกลุมทดสอบ
กอน-หลัง  (The One Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144) ดังนี้ 
 

T1 X           T2 
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   เมื่อ   T1   คือ  การทดสอบกอนจัดการเรียนรู 
     X   คือ  การจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงาน 
    T2   คือ  การทดสอบหลังจัดการเรียนรู                                                                  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน 4 แผน รวม 15  ชั่วโมง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน เรื่องระบบนิเวศ  จํานวน 1 ฉบับ    
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 3.  แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  เรื่องระบบนิเวศ   
 4.  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
  5.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

 6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ      
ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ไดสรางเครื่องมือที่ไดในการวิจัย ประกอบดวย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

  2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ 

  3.  แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องระบบนิเวศ 

  4.  แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 5.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

  6.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ   
ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงาน 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.  ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่องระบบนิเวศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกเนื้อหาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรู ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        
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     1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบนิเวศจากเอกสารเพ่ือเปนแนวทางใน          
การกําหนดเนื้อหาที่จะนําไปใชในการทดลองสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปน้ี 

    1.2.1 องคประกอบของระบบนิเวศ 

    1.2.2  ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

    1.2.3  วัฏจักรของสาร 
    1.2.4  ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงประชากร 
   1.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู  และตัวชี้วัดเพ่ือจะสรางแผน   
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และใหสอดคลองกับเวลาที่ใชในการสอน ดังตารางท่ี 6  
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ตารางที่ 6  วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรูและตัวชี้วัด 
 

แผนการ 
จัดการเรียนรูที่ 

สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 ความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในระบบนเิวศ   
- โครงสรางระบบนิเวศ 
- ประเภทของระบบนเิวศ 

- องคประกอบของระบบนิเวศ 

- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/1  สํารวจระบบนิเวศตาง ๆ  
ในทองถิ่นและอธิบายความสมัพันธของ
องคประกอบภายในระบบนิเวศ  
ว 8.1 ม. 3/8 - ม. 3/9 ตั้งคําถามที่กําหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่สําคญัในการสํารวจ  
ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ
ได อยางครอบคลุมและเช่ือถือได 

4 

2 ความสัมพันธของการถายทอด
พลังงาน 
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/2  วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธของการถายทอดพลงังานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใย
อาหาร  
ว 8.1 ม. 3/8 - ม. 3/9  ตั้งคําถามท่ี
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน 

การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา 
เรื่องที่สนใจได อยางครอบคลมุและเช่ือถือ
ได 

3 

3 วัฏจักรของสาร 
- วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/3  อธิบายวัฏจักรน้ํา 
 วัฏจักรคารบอนและความสําคัญที่มีตอ
ระบบนิเวศ 

ว 8.1 ม. 3/8 - ม. 3/9 ตั้งคําถามที่กําหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่สําคญัในการสํารวจ  
ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา เรื่องที่สนใจ
ได อยางครอบคลุมและเช่ือถือได 

4 

4 ประชากรและการเปลีย่นแปลง 
- ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงประชากรในระบบ
นิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/4  อธิบายปจจัยที่มีผลตอ 

การเปลีย่นแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

ว 8.1 ม. 3/8 - ม. 3/9  ตั้งคําถามท่ี
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน 

การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา 
เรื่องที่สนใจได อยางครอบคลมุและเช่ือถือ
ได 

4 
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  1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน      
4 แผน ซ่ึงแตละแผนประกอบดวย 

   1.4.1 สวนหัวแผนไดแก ชื่อวิชา รหัสวิชา หนวยการเรียนที่ ชื่อหนวย เวลา ชั้น 

   1.4.2  มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

   1.4.3 สาระสําคัญ 

   1.4.4 สาระการเรียนรู 
   1.4.5 สมรรถนะสําคัญ 

   1.4.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4.7 หลักฐานการประเมิน/รองรอย 

   1.4.8  กิจกรรมการเรียนรู 
   1.4.9  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   1.4.10 บันทึกหลังสอน 

     1.5 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
           1.5.1 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู  แลวนํามาปรับปรุง  
           1.5.2 นําแผนการจัดการเรียนรูในขอ 1 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญ 
ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน ผู เชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผลจํานวน 2 ทาน   
ใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสมแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)  โดยถือเกณฑการประเมิน
คะแนน ดังนี ้
         เกณฑการประเมิน             ระดับคะแนนเฉล่ีย  

   เหมาะสมมากท่ีสุด        4.50 – 5.00    

   เหมาะสมมาก        3.50 – 4.49    

   เหมาะสมปานกลาง        2.50 – 3.49    

   เหมาะสมนอย        1.50 – 2.49    

    เหมาะสมนอยที่สุด        1.00 – 1.49    

   โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1 
(S.D. < 1) ถือวาอยูในระดับเหมาะสม 

  ผลการประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาความสอดคลองกับตัวชี้วัดและภาษาที่ใช โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.00-4.80 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00-0.49  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ (รายละเอียด
ดังตารางท่ี 20 ภาคผนวก ค: 144-145) 
   1.5.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 12 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวย นักเรียนที่มีผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 เรียงตามระดับคะแนนสูงไปหาต่ํา แบงนักเรียนเปน 3 กลุม  
กลุมเกง 4 คน กลุมปานกลาง 4 คน และกลุมออน 4 คน ใชสําหรับการหาประสิทธิภาพรายบุคคล 
โดยดําเนินการดังนี้ 
          1) ขั้นหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ไดแกการแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 3 คน จําแนก
เปนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 1 คน ที่ยังไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน โดยการหาประสิทธิภาพ
ใหไดตามเกณฑ 80/80 เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  คาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ของแผนการจัดการเรียนรู 
 

ประสิทธิภาพ 
ของแผนจัดการเรียนรู 

จํานวน 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 40 27.67 1.31 69.17 

ผลลัพธ 3 30 20 3.00 66.67 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเร่ืองระบบนิเวศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการประเมินดานกระบวนการ (E1) ของแผนจัดการเรียนรู 
ไดคาประสิทธิภาพ 69.17 และผลการประเมินของผลลัพธ (E2) ของแผนจัดการเรียนรู ไดคาประสิทธิภาพ  
66.67 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด (รายละเอียด ดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ง: 151) ในขั้นนี้ผูวิจัย
ไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมี
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

       2) ขั้นหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  (Small Group Tryout) ทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ไดแก การแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนจํานวน 9 
คน จําแนกเปนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน ที่ยังไมเคยเรียนเนื้อหาน้ีมากอน โดยการหา
ประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 80/80 เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ดังตารางที่ 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  คาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ของแผนการจัดการเรียนรู   

ประสิทธิภาพ 
ของแผนจัดการเรียนรู 

จํานวน 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 40 28.89 0.96 72.22 

ผลลัพธ 9 30 21.11 2.03 70.37 

   

 จากตารางท่ี 8 พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเร่ืองระบบนิเวศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการประเมินดานกระบวนการ (E1) ของแผนจัดการเรียนรู 
ไดคาประสิทธิภาพ 72.22 และผลการประเมินของผลลัพธ (E2) ของแผนจัดการเรียนรู ไดคาประสิทธิภาพ  
70.37 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (รายละเอียด ดังตารางท่ี 27 (ภาคผนวก ง: 151)  ในขั้นนี้
ผูวิจัยไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงเนื้อหาสาระ
และแบบทดสอบทายบทใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 1.5.4  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแลวในขอ 2  ไปใชทดลองสอน
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3   โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
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ภาพที่ 2   ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   
 

 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปน
ขอสอบ  จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ เพ่ือนําไปใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนการสราง
และหาคุณเคร่ืองมือดังนี้ 
   2.1 วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และ
ศึกษาทฤษฎี หลักการเขียน และสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 

วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๑   
ตลาดบางลี่  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการ       

ทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

เลือกและกําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาใชในแผนการจัดการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   

นําแผนการจดัการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหขอเสนอแนะ  ปรับปรุงแกไข 

นําแผนการจดัการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ตรวจสอบตามเกณฑการประเมินระดับคณุภาพและ 
ความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

หาประสิทธิภาพกับนักเรียนแบบหนึ่งตอหนึ่ง (Individual Tryout) เพื่อปรับปรุงแกไข 

หาประสิทธิภาพกับนักเรียนแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) เพื่อปรับปรุงแกไข 
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  2.2  วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ใหครอบคลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ 

   2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองระบบนิเวศ สรางแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ นําไปใชจริง 30 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได     
1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9   วิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
 

 

 

สาระการเรียนรู 
 

 

 

ตัวชี้วัด 

จํานวนขอ  

 

 

รวม 

 

 

คว
าม
รู/ค

วา
มจ
ํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รป
ระ
ยุก
ตใ
ช 

กา
รว
ิเคร

าะ
ห 

กา
รป
ระ
เมิน

คา
 

คว
าม
คิด

สร
างส

รร
ค 

ความสัมพันธของ
องคประกอบ
ภายในระบบนเิวศ   
- โครงสรางระบบ
นิเวศ 
- ประเภทของ
ระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/1  สํารวจระบบนิเวศ 

ตาง ๆ ในทองถิ่นและอธิบาย
ความสัมพันธขององคประกอบภายใน
ระบบนิเวศ  
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9  ตั้งคําถามท่ี
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน
การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษา
คนควา เรื่องท่ีสนใจไดอยางรอบคลุม
และเชื่อถือได 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ความสัมพันธของ
การถายทอด
พลังงาน 
- ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/2  วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธของการถายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ
อาหารและสายใยอาหาร  
ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9  ตั้งคําถามท่ี
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน
การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษา
คนควา เรื่องท่ีสนใจไดอยาง
ครอบคลมุและเชื่อถือได 
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ตารางที่ 9  วิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ตอ) 

 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ เสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและนํามาใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 คน คือ ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิธีสอนแบบโครงงาน ดานการวัดและประเมินผล โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและ    
ความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)   

(มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)  โดยถือเกณฑการประเมินคะแนน ดังนี้ 
 

 

 

สาระการเรียนรู 
 

 

 

ตัวชี้วัด 

จํานวนขอ  

 

 

รวม 

 

 

คว
าม
รู/ค
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วัฏจักรของสาร 
- วัฏจักรของสาร
ในระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/3  อธิบายวัฏจักรน้ํา  
วัฏจักรคารบอนและความสําคัญ 

ที่มีตอระบบนิเวศ 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9  ตั้งคําถามท่ี
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน
การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษา
คนควา เรื่องที่สนใจไดอยาง
ครอบคลมุและเชื่อถือได 
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ประชากรและการ
เปลี่ยนแปลง 
- ปจจัยที่มีผลตอ
การเปลีย่นแปลง
ประชากรในระบบ
นิเวศ 

ว 2.1 ม. 3/4  อธิบายปจจัยที่มีผลตอ
การเปลีย่นแปลงขนาดของประชากร
ในระบบนิเวศ 

ว 8.1 ม. 3/1 - ม. 3/9 ตั้งคําถามที่
กําหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ําคญัใน
การสํารวจ  ตรวจสอบ หรือศึกษา
คนควา เรื่องที่สนใจไดอยาง
ครอบคลมุและเชื่อถือได 
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     เกณฑการประเมิน             ระดับคะแนนเฉล่ีย  
   เหมาะสมมากท่ีสุด       4.50 – 5.00    

   เหมาะสมมาก   3.50 – 4.49    

   เหมาะสมปานกลาง       2.50 – 3.49    

   เหมาะสมนอย   1.50 – 2.49    

    เหมาะสมนอยที่สุด       1.00 – 1.49  

   โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
นอยกวา 1 (S.D. < 1)  ถือวาอยูในระดับเหมาะสม 

   ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบ มีคาเฉลี่ยรายขอระหวาง 4.20-5.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00-0.80 ซึ่งมีความเหมาะสมตามเกณฑ (รายละเอียดดังตารางท่ี 21 
ภาคผนวก ง: 146) 
  2.5  ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 

   2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใช  (Try Out)  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 60 คน ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2555  
โรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี  
  2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพดังนี้   
    2.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย  คือ  สัดสวนจํานวน
ผูตอบขอสอบถูก  ในแตละขอ  ตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง  
0.20-0.80  (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 188)   

       2.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย คือ การตรวจสอบวา  
ขอสอบความสามารถจําแนกนักเรียนเกง และนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  ซึ่งถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี (มาเรียม นิลพันธุ,  
2555: 186)  

     ผลการหาคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย อยูระหวาง 0.32-0.78 
และผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย อยูระหวาง 0.23-0.60  (รายละเอียด
ดังตารางที่ 29 ภาคผนวก ง: 153) 
   2.7.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบการวัดคาความเชื่อมั่นที่
สมํ่าเสมอและคงท่ี  โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องระบบนิเวศ  ที่ เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน 
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(Kuder-Richardson)  จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 182)  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่น
ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป  

     ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีคา 0.85 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ (รายละเอียดดังตารางที่ 31 ภาคผนวก ง: 155-156) 
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 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศไดดังภาพที่ 3 
 

          

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 3   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ 

วิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  ศึกษาทฤษฎี  หลักการเขียน และหลักการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหสาระ  และมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่องระบบนิเวศ 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องระบบนเิวศ  แบบปรนัยจํานวน 60 ขอ ใชจริง 30 ขอ 

เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ดานวิธีสอน
แบบโครงงาน ดานเน้ือหา และดานการวัดและประเมินผล โดยใชเกณฑการประเมินระดับคณุภาพและ

ความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคมุวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบางลี่วิทยา 
  จํานวนนักเรียน 60 คน 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ  หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก   

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องระบบนเิวศ  ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแบบทดสอบจํานวน 30 ขอที่ผานการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก   
ไปหาคาความเช่ือมั่น KR-20   
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 3.  การสรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องระบบนิเวศ ซึ่งใชเปน
แบบประเมินหลังเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      3.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เร่ือง
สมรรถนะสําคัญของผู เรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  เพ่ือนําไปสรางแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  โดยสรุปความหมายของการคิดวิเคราะหตามแนวคิดหลักการ บุญชม ศรีสะอาด  
(2537, อางถึงใน ดวงใจ บุญประคอง, 2549: 84-85) ประกอบดวย 

   3.1.1 การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไร
สําคัญ หรือจําเปน หรือมีบทบาทมากท่ีสุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 

   3.1.2 การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสัมพันธของ
เรื่องราวหรือเหตุการณนั้นวาเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
    3.1.3 การวิเคราะหหลักการ  หมายถึง  การคนหาโครงสรางของระบบของวัตถุ
สิ่งของเรื่องราวและการกระทําตาง ๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูเนื่องดวยอะไร  
โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง  มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง  ยึดถือหลักการใด  มีเทคนิคอยางไร 
  3.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  ซึ่งการวิจัยนี้จะวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนทั้ง  3 ดาน คือ ดานความสําคัญ ดานความสัมพันธ และ
ดานหลักการ  โดยปรับใชเกณฑการใหคะแนนรวมทุกดาน แตละระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) ซึ่ง
กําหนดเกณฑการใหคะแนนออกเปน 3 ระดับ   
    ดี   =  3 

    พอใช  =  2 

    ปรับปรุง =  1 
    

ตารางที่ 10 เกณฑประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

เกณฑประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ระดับคะแนน 

ระบุขอมูลสําคญั บอกประเด็นท่ีสาํคัญของเรื่องไดครบถวน บอกความแตกตางระหวาง
ความคิดเห็นและขอเท็จจริงไดถูกตอง สรุปความรูได 

ดี 
หรือ  3 

ระบุขอมูลสําคญั บอกประเด็นที่สาํคัญของเรื่องไดบางสวน บอกความแตกตางระหวาง
ความคิดเห็นและขอเท็จจริงไดบางสวน และสรุปความรูได 

พอใช 
หรือ  2 

ระบุขอมูลสําคญั บอกประเด็นท่ีสาํคัญของเรื่องไมได บอกความแตกตางระหวางความ
คิดเห็นและขอเท็จจริงไมได สรุปความรูไมได 

ปรับปรุง 
หรือ  1 
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  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายความสามารถในการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
   ชวงคะแนน 2.50-3.00 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหระดับด ี

   ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหระดับพอใช 
   ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหระดับปรับปรุง 
  3.3  เสนอแบบประเมินความสามารถในการคิดวิ เคราะห  เรื่ องระบบนิเวศ            
ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  หลังจากนั้นนํามาใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ทาน คือ 
ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนโครงงาน และดานการวัดและประเมินผล   
ใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม  แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)   
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)  โดยถือเกณฑการประเมิน
คะแนน ดังนี ้
     เกณฑการประเมิน              ระดับคะแนนเฉล่ีย  

    เหมาะสมมากท่ีสุด       4.50 – 5.00   

    เหมาะสมมาก    3.50 – 4.49    

    เหมาะสมปานกลาง      2.50 – 3.49    

    เหมาะสมนอย    1.50 – 2.49    

     เหมาะสมนอยที่สุด       1.00 – 1.49   

                     โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
นอยกวา 1 (S.D. < 1)  ถือวาอยูในระดับเหมาะสม  

   ผลการประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองกับตัวชี้วัดและภาษาท่ีใช โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน   
5 ทาน  มีคาเฉลี่ย 4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด 
(รายละเอียดดังตารางที่ 22 ภาคผนวก ค: 147) 
  3.4 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

       3.5  นําแบบประเมินที่ไดจากการทดลองใชไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน   
ทั้งฉบับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 9 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาล
เมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ, 
2555: 183) 
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   ผลการประเมินความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการวิเคราะห มีคา
เทากับ 0.74  (รายละเอียดดังตารางที่ 32 ภาคผนวก ง: 157) 
  3.6 นําแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องระบบนิเวศ ไปทดสอบกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง 

สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  เรื่องระบบนิเวศ ไดดัง
ภาพที่ 4 

 
           

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4   ขัน้ตอนการสรางแบบประเมินวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  และเอกสาร      
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซึ่งโดยสรุปความหมายของ         

การคิดวิเคราะห 

สรางแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  ซึ่งการวิจัยนี้จะประเมินความสามารถในการคดิ
วิเคราะห  ของนักเรียนท้ัง 3 ดาน คือ ดานความสําคญั ดานความสมัพันธ และดานหลักการ  

 โดยสรางเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา (Scoring Rubric) 

เสนอแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องระบบนิเวศ  ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและนํามาใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 คน  คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร      
ดานวิธีสอนแบบโครงงาน  และดานการวัดและประเมินผล  โดยใชเกณฑการประเมินระดับคณุภาพ   
และความเหมาะสมแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ             
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบประเมินท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเชื่อม่ันกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียน
เทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย 

โดยใชสูตรสมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 

นําแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  เรื่องระบบนเิวศ  ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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4.  การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยผูวิจัยไดเลือกใชเฉพาะ
ทักษะสําคัญที่ใชในการทําโครงงาน  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้ 
   4.1 ศึกษาเน้ือหาสาระและตัวชี้วัดจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และแนวทางวัดผลและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   4.2 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพ่ือศึกษา
รายละเอียดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ 
   4.3 วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละทักษะสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  

  4.4 สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งการวิจัยนี้จะประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งหมด 10 ทักษะ  โดยระบุเกณฑการใหคะแนน   
แตละระดับคุณภาพ  (Scoring Rubric)  ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนออกเปน 3 ระดับ คือ  3,  2  
และ 1 รายละเอียดดังตารางท่ี 11 
 

ตารางที่ 11  เกณฑประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 

รายการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

1. การสังเกต สังเกตสิ่งท่ีตองการให
สังเกตไดถูกตอง 
บันทึกไดถูกตอง 

สังเกตสิ่งที่ตองการใหสังเกตได
ถูกตอง 
บันทึกไดถูกตองเปนสวนใหญ 

สังเกตสิ่งทีไ่มตรงกับ
จุดประสงค 
บันทึกขอมูลไมถูกตอง  
 มีการใสความคิดเห็นลง 
ไปดวย 

2. การวัด   ใชเครื่องมือวัด 

  ถูกตองและอานคา 
   ไดถูกตองทั้งหมด 

 ใชเครื่องมือวัด 

 ถูกตองและอานคาไดถูกตอง   
 เปนบางสวน 

 ใชเครื่องมือไมถูกตอง 
 คาที่อานไดสวนใหญ 
 ไมถูกตอง 

3. การจําแนกประเภท  จัดจําแนกตามเกณฑที่ 
 กําหนดไดอยางถูกตอง 

 จัดจําแนกตามเกณฑที่ 
 กําหนดไดถูกตองเปนสวนใหญ 

 จัดจําแนกตามเกณฑที่ 
 กําหนดถูกตองเปน 

 บางสวน 

4. การจัดกระทําและ
สื่อความหมายขอมูล 

 นําเสนอขอมูลในรูปแบบ 

 ตาง ๆ ชัดเจน  ถูกตอง 
 รวดเร็ว  ไดมากกวา  
 3 แบบ 

 นําเสนอขอมูลในรูปแบบ 

 ตาง ๆ ชัดเจน ถูกตอง ได   
 2  แบบ 

 นําเสนอขอมูลในรูปแบบ 

 ตาง ๆ ชัดเจน ได 1 แบบ 
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ตารางที่ 11   เกณฑประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ตอ)  
 

รายการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

5. การลงความคิดเห็น
จากขอมูล 

  ลงความคิดเห็นและ 
  สรุปขอมูลโดยใชขอมูล 

  จากการทดลองอยางมี 
 หลักการและเหตุผล 

  ลงความคิดเห็นและสรุป 

  ขอมูลโดยใชขอมูลจาก 

  การทดลองอยางมีหลักการ 
  และเหตุผลแตไมสมบูรณ 

 ลงความคิดเห็นและสรุป 

 ขอมูลอยางไมมีหลักการ 
 และเหตุผลและไมใช 
 ขอมูลจากการทดลอง 
 ประกอบ 

6. การตีความหมาย
ขอมูลและการลง
ขอสรุป 

 แปลความหมาย   
 บรรยายลักษณะและ 
 สรุปความสัมพันธของ 
 ขอมูลได 

 แปลความหมาย  บรรยาย 

 ลักษณะไดแตสรปุ 

 ความสัมพันธของขอมูลไมได 

 แปลความหมายได   
 บรรยายลักษณะได   
 แตไมครบถวน 

7. การตั้งสมมติฐาน  ตั้งสมสมมติฐานที ่
 ครอบคลุมตัวแปรได  
 ทั้งหมด 

 ตั้งสมมติฐานครอบคลุม 

 ตัวแปรได 1 ตัว 
 ตั้งสมมติฐานแตไม 
 สัมพันธกับตัวแปร 

8. การกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 

 กําหนดความหมายและ 
 ขอบเขตของคําใหเขาใจ 

 ตรงกัน  สามารถระบ ุ

 สิ่งที่สังเกตและการ 
 กระทําได 

 กําหนดความหมายและ 
 ขอบเขตของคําใหเขาใจ 

 ตรงกัน  สามารถระบสุิ่งที ่
 สังเกตได ระบุการกระทําไมได 

 กําหนดความหมายและ 
 ของเขตของคําใหเขาใจ 

ตรงกันได  แตไมสามารถ
ระบุสิ่งท่ีสังเกตและการ
กระทําได 

9. การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร 

กําหนดตัวแปรตน   
ตัวแปรตาม  และตัวแปร 
ควบคุมได 

กําหนดตัวแปรได 2 ตัวแปร กําหนดตัวแปรได  
1ตัวแปร 

10. การทดลอง กระบวนการทดลอง
ถูกตอง 
บันทึกผลการทดลอง
ถูกตองทั้งหมด 
สรุปผลการทดลอง
ถูกตอง 

กระบวนการทดลองถูกตอง 
เปนสวนใหญ 
บันทึกผลการทดลองถูกตอง 
เปนสวนใหญ 
สรุปผลการทดลองถูกตอง 
แตไมสมบรูณ 

กระบวนการทดลอง 
ถูกตองบางสวน 
บันทึกผลการทดลอง
ถูกตองบางสวน 
สรุปผลการทดลอง 
 ไมถูกตอง 
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 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนี้ 
   ชวงคะแนน 2.50-3.00  หมายถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับดี 
   ชวงคะแนน 1.50-2.49  หมายถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับพอใช 
   ชวงคะแนน 1.00-1.49  หมายถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับปรับปรุง 
  4.5  เสนอแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  หลังจากน้ันนํามาใหผู เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน คือ ผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร ดานวิธีสอนแบบโครงงาน และดานการวัดและประเมินผล ใชเกณฑการประเมินระดับ
คุณภาพและความเหมาะสม  แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท 

(Likert) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179)  โดยถือเกณฑการประเมินคะแนน ดังนี้ 
     เกณฑการประเมิน       ระดับคะแนนเฉล่ีย  

    เหมาะสมมากท่ีสุด      4.50 – 5.00   

    เหมาะสมมาก       3.50 – 4.49    

    เหมาะสมปานกลาง      2.50 – 3.49    

    เหมาะสมนอย       1.50 – 2.49    

     เหมาะสมนอยที่สุด      1.00 –  1.49   

   โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
นอยกวา 1 (S.D. < 1)  ถือวาอยูในระดับเหมาะสม  

   ผลการประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองกับตัวชี้วัดและภาษาที่ใช โดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาเฉลี่ยรายขอระหวาง 4.60-5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอระหวาง 
0.00-0.55 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมมากท่ีสุด (รายละเอียดดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค:  
147) 
  4.6 ปรับปรุงแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

   4.7 นําแบบประเมินทีป่รับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
จํานวน 9 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
      4.8  นําแบบประเมินที่ไดจากการทดลองใชไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน  
ทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 183)    

    ผลการประเมินความเชื่อมั่นของแบบประเ มินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีคาเทากับ 0.88  (รายละเอียดดังตารางที่ 34 ภาคผนวก ง: 159) 
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  4.9  นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไปใชเปนเครื่องเครื่องมือ
ในการวิจัย 
 สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เรื่องระบบนิเวศ
ไดดงัภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5   ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับวิธีการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
และเอกสารที่เกีย่วของกับการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   

โดยสรุป 

วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละทักษะ จํานวน 10 ทักษะ   

สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งการวิจัยนี้จะประเมินทักษะกระบวนการ        
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน จํานวน 10 ทักษะ  โดยสรางเปนแบบประเมินมาตรประมาณคา  

(Scoring Rubric)   

เสนอแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนาํมาให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน คือ ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดานวิธีสอนแบบโครงงาน และ     

ดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบ 

ปรับปรุงแบบประเมินวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคมุ
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบประเมินที่ไดจากการทดลองใชไปหาคาความเช่ือมั่นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จํานวน 9 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

โดยใชสูตรสมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค Cronbach 

นําแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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 5.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  ประกอบดวยทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะกระบวนการ ประเมินตามโครงสรางหัวขอตอไปนี้ แนวทางการประเมินของ ราตรี ทองสามสี  
(2547: 79) 
   ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังนี้  
  5.1 ศึกษาเกณฑการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานจากเอกสาร
ที่เก่ียวของ 
   5.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ปรับรายละเอียดใหเหมาะสม
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  สวนที่ 1 ประเมินโครงสรางประกอบดวย ชื่อเรื่อง การเขียนความสําคัญ การเขียน
วัตถุประสงค เอกสารประกอบการศึกษา ผลการศึกษา สรุป 

  สวนที่ 2  ประเมินการนําเสนอ ประกอบดวย การรายงานปากเปลา และการตอบขอ
ซักถาม โดยมีการกําหนดสัดสวน การใหคะแนนดังนี้ 
       ดี   = 3 

      พอใช  = 2 

      ปรบัปรุง  = 1 
       

ตารางที่ 12 เกณฑท่ีใชประเมินโครงงาน 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 

นักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตองมีโครงสรางที่ชัดเจน  มีการนําเสนออยาง
ถูกขั้นตอน  และตอบปญหาไดถูกตอง 

ดี 
หรือ  3 

นักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตอง  มีโครงสรางที่ชัดเจน  มีการนําเสนอ
อยางถูกขั้นตอน  และตอบปญหาไดเหมาะสม 

พอใช 
หรือ  2 

นักเรียนสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงานไมถูกตองตามโครงสราง และอภิปราย
ปากเปลาไมได 

ปรับปรุง 
หรือ  1 

 

  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายความสามารถในการทําโครงงาน ดังนี้ 
   ชวงคะแนน 2.50-3.00 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานระดับดี 
   ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานระดับพอใช 
   ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานระดับปรับปรุง 
    5.3 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน  เสนอตอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และนํามาใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหาวิทยาศาสตร ดานวิธีสอนแบบโครงงาน และดานวัดและประเมินผล โดยใช
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   
ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179) โดยถือเกณฑการประเมินคะแนน ดังนี้ 
     เกณฑการประเมิน       ระดับคะแนนเฉล่ีย  

    เหมาะสมมากท่ีสุด       4.50 – 5.00   

    เหมาะสมมาก        3.50 – 4.49    

    เหมาะสมปานกลาง       2.50 – 3.49    

    เหมาะสมนอย        1.50 – 2.49    

     เหมาะสมนอยที่สุด       1.00 –  1.49   

   โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
นอยกวา 1 (S.D. < 1)  ถือวาอยูในระดับเหมาะสม  

   ผลการประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคลองกับตัวชี้วัดและภาษาท่ีใช โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน   
5 ทาน  มีคาเฉลี่ยรายขอระหวาง 4.20-5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอระหวาง 0.00-0.55 ซึ่ง
อยูในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดดังตารางที่ 24 ภาคผนวก ง: 148) 
  5.4  นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
ดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6   สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

 

 

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

สรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานเสนอคณะกรรมการผูควบคมุวิทยานิพนธและนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองดานเน้ือหา และภาษา โดยใชเกณฑ การประเมินระดับคณุภาพและ

ความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานท่ีไดรับการตรวจสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจยั 
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 6.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศที่สอน 

ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
       ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบโครงงาน เรื่องระบบนิเวศ 

   6.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธี
สอนแบบโครงงาน    เรื่องระบบนิเวศ 

   6.2 สรางแบบทดสอบความคิดเห็นปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน   

  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยใช
แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด   
  หลังจากประเมินแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยปรับใชเกณฑแปลความหมายของมาเรียม นิลพันธุ (2555: 201) ดังนี้ 
  ชวงคะแนน 4.50-5.00 ระดับ ความคิดเห็นมากที่สุด 

  ชวงคะแนน 3.50-4.49 ระดับ ความคิดเห็นมาก 
  ชวงคะแนน 2.50-3.49 ระดับ ความคิดเห็นปานกลาง 
  ชวงคะแนน 1.50-2.49 ระดับ ความคิดเห็นนอย 

  ชวงคะแนน 1.00-1.49 ระดับ ความคิดเห็นนอยที่สุด 

    6.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงานเสนอตอผู เชี่ยวชาญจํานวนชุดเดิม  จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 
ดานเนื้อหาและภาษา  โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา 
 (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

                     โดยใชเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
นอยกวา 1 (S.D. < 1)  ถือวาอยูในระดับเหมาะสม  

   ผลการประเมินระดับคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาความสอดคลองกับตัวชี้วัดและภาษาที่ใช โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาเฉลี่ยรายขอ
ระหวาง 4.33-5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00-0.70 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด 
(รายละเอียดดังตารางที่ 25 ภาคผนวก ค: 149) 
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  6.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 9 คนซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
  6.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดจากการทดลองใชไปหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินทั้งฉบับ  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 183)    
   ผลการประเมินความเชื่อมั่นของแบบแบบสอบถามความคิดเห็น มีคาเทากับ 
0.71 (รายละเอียดดังตารางที่ 38 ภาคผนวก ง: 165) 
   6.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ดังภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7   ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   
 

 
 

นําแบบประเมินที่ไดจากการทดลองใชไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทั้งฉบับ  กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 

นําแบบสอบถามความคิดเห็น  ไปสอบถามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีมตีอการสอนแบบโครงงาน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
เรื่องระบบนเิวศ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

นําแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา  
และภาษา  โดยใชเกณฑการประเมินระดบัคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา     

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 



102 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  ผูวิจัยดําเนินการการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
       1. ขั้นกอนทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

    1.1 สรางความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลอง 
   1.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องระบบนิเวศ 

      2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสราง
ไว ดังภาพท่ี 8 
 

 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสรุปและประเมิน 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 8   ขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 
 

ขั้นสํารวจและเลือกปญหา เปนข้ันทีผู่เรียนจะไดเลือกปญหาตามที่
ตนเองและกลุมสนใจวาตองการศึกษาอะไร 

ขั้นรวบรวมขอมูล ผูเรียนจะไดศึกษาคนควา และรวบรวมความรู เพือ่
นํามาเปนแนวทางในการแกปญหา 

ขั้นวางแผน ผูเรยีนระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางแกปญหา     

ขั้นลงมือปฏิบัติ ศึกษาขอมูล ศึกษาแหลงเรียนรู ศึกษาบุคลากรและ 
ภูมิปญญา เตรียมอุปกรณและสถานท่ี ศึกษาวิธีปฏิบัติ    

ลงมือปฏิบัติ  มีการจดบันทึกผล การดําเนินงาน การสรางเครื่องมือใน
การเก็บและรวบรวมขอมูล 

ขั้นเขียนรายงานรายงาน ผูเรียนตองสื่อความหมายและถายทอดใหผูอื่นเขาใจ 
ถึงแนวคิดวิธีการดําเนินงาน ผลทีไ่ด ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะ

ตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ทํา 

ขั้นการแสดงผลงานขั้นตอนสุดทายของการเรียนผูเรียนไดรับความรูและเขาใจ
ถึงผลของงานนั้น และทําใหผูเรียนมองเห็นความสมัพันธของสิ่งตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อน และไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู เปนการตอยอดความรูเดิมและความรูเรื่องใหม ๆ 
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  3. ขั้นหลังทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยประเมินผูเรียนโดยกําหนดขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  ระบบนิเวศ   
   3.2 นักเรียนทําแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 
   3.3 นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอน
แบบโครงงาน 

   3.4 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือการแบงกลุมคละความสามารถ และ
การแบงกลุมตามความสนใจ เพ่ือทําโครงงานโดยแนะนํานักเรียนวาใหนําความรูที่ ไดจากการเรียนรู 
เรื่องระบบนิเวศ มาจัดทําโครงงาน  
   3.5 ครูผูสอนทําหนาที่ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระหวาง 
ที่นักเรียนแตละกลุมเริ่มทําโครงงานจนเสร็จสิ้น 

   3.6 ครูผูสอนประเมินโครงงาน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงาน
ของนักเรียนทั้ง 2 กลุม 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียดดังนี้ 
       1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ดําเนินการดังนี้  

   1.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert)  
   1.1.2 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งตอหนึ่ง และแบบ 
กลุมเล็ก โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ และเกณฑ E1/E2 

   1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ดําเนินการดังนี้ 
    1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยใช
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)   

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)    
    1.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  
   1.2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัย KR-20 (Kuder-Richarson-20) 
                   1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหดําเนินการ
ดังนี้ 
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   1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  
โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 
    1.3.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  
Cronbach    
  1.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดําเนินการดังนี้ 
   1.4.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดย
ใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 
    1.4.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  
Cronbach     

   1.5  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานดําเนินการ
ดังนี้ 
   ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  โดยใช
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)    

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 
  1.6 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี้ 
   ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยใชเกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพและความเหมาะสม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) 
 2.  การทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ ใชสถิติ 
   2.1.1  คาเฉล่ีย ( ) 
   2.1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.1.3  คารอยละ (%) 
   2.1.4  เกณฑประสิทธิภาพ (E1/E2) 
  2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องระบบนิเวศ   
ใชสถิต ิ

    2.2.1 คาเฉล่ีย ( ) 
    2.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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   2.2.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  เรื่องระบบนิเวศ  
ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  โดยการวิเคราะห  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคาที  
(t-test)  แบบ dependent 

   2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหใชสถิติ 
    2.3.1 คาเฉล่ีย ( ) 
    2.3.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใชสถิติ 
    2.4.1 คาเฉล่ีย ( ) 
    2.4.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานใชสถิติ 
   2.5.1 คาเฉล่ีย ( ) 
    2.5.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    2.5.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานหลังเรียนโดยการ
แบงกลุมคละความสามารถ และแบงกลุมตามความสนใจ  เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยการวิเคราะห  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test) แบบ Indepentdent   

  2.6 วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงาน      
   2.6.1 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ ใชคาเฉล่ีย ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที่ 13  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

1. เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานเร่ืองระบบ
นิเวศใหมีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑ  80/80 

การทดลองหา
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิช
อุทิศ) เทศบาลเมือง
สองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี

แผนการจดั   
การเรียนรู 

คารอยละ (%) 
 E1/E2  

 

2. เพื่อเปรียบเทียบผล 

การเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน
เรื่องระบบนเิวศท่ีจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน    
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 

ทดสอบกอนและ 
หลังเรียน 

แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู 

คาเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 
การทดสอบ 

คาท ี(t-test)  
แบบ  
dependent 

3. เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3  
หลังการจัดการเรียนรูโดย 

วิธีสอนแบบโครงงาน   

ประเมิน
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการคิด
เคราะห 

คาเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 
 

4. เพื่อศึกษาทักษะกระบวน
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่จัด 

การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน   

ประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

แบบประเมิน
ทักษะ

กระบวนการ
ทาง

วิทยาศาสตร 

คาเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 
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ตารางที่ 13  วิธีการดําเนินการวิจัย (ตอ) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

5. เพื่อเปรียบเทียบความ 

สามารถในการทําโครงงาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ระหวางการแบงกลุม
คละความสามารถและการ
แบงกลุมตามความสนใจ 

ประเมิน
ความสามารถใน
การทําโครงงาน 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิช
อุทิศ) เทศบาลเมือง
สองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการทํา
โครงงาน 

คาเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 
การทดสอบ 

คาที (t-test)  
แบบ  
Independent 

6. เพื่อศึกษาความคิดเห็นทีม่ี
ตอการจัดการเรียนรูสาระ   
การเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง
ระบบนิเวศ  ท่ีจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   

สอบถาม 

ความคิดเห็น 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย ( ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิ เคราะหและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร  เรื่องระบบนิเวศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง  ระบบนิเวศ   
ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ   
แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ซึ่ งแผนการจัดการเรียนรู นี้  ผูวิจัยไดทดสอบหา 
คาประสิทธิภาพหลังจากนั้นไดนําไปใชทดลองกับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  จํานวน 32 คน  ดวยการทดสอบกอนเรียน  จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการสอน
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  พรอมทั้งประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 6 ตอน ดังนี้    

 ตอนท่ี 1  ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานเรื่องระบบนิเวศ  

 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 ตอนท่ี 3   ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   

 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

ตอนท่ี 5   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจ 

 ตอนท่ี 6   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 

 
 

108 



109 
 

 ตอนที ่1   ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
  เรื่องระบบนิเวศ 

   การวิเคราะหขอมูลน้ี  เพ่ือเปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่  1  แผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ระบบนิเวศ มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 หรือไม   
โดยบันทึกหลังสอนพบวากระบวนการทํางานรวมกันภายในกลุมเปนไปดวยดี นักเรียนชวยกันแสดง
ความคิดเห็น มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี  ดานปญหานักเรียนบางคนยังไมกลาแสดงออก  
เวลาที่ทํากิจกรรมคอนขางนอย  ควรเพ่ิมเวลาในการทํากิจกรรมใหมากขึ้น  การหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูไดผลดังตารางที่ 14 
  

ตารางที่ 14 คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Filed Tryout) ของแผนการจัดการเรียนรู 
 

ประสิทธิภาพ 
ของแผนจัดการเรียนรู 

จํานวน 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 32 40 33.44 0.75 83.59 

ผลลัพธ 32 30 24.06 2.73 80.21 

  
 จากตารางที่ 14 พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานเรื่องระบบนิเวศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการประเมินดานกระบวนการ (E1) ของแผนจัดการเรียนรู 
ไดคาประสิทธิภาพ 83.59 และผลการประเมินของผลลัพธ (E2) ของแผนจัดการเรียนรู ไดคาประสิทธิภาพ  
80.21 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 (รายละเอียด ดังตารางที่ 28 
ภาคผนวก ง: 152) จากการสังเกตการจัดการเรียนรูพบวา นักเรียนเขาใจการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานไดดี มีระบบการทํางาน แบงหนาที่การทํางาน มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักการ
ระดมความคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุม  จากการวัดและประเมินผลนักเรียน 
มีผลการเรียนรูดีขึ้น 

 

ตอนที ่2   ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  
เรื่อง  ระบบนิเวศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนหรือไม ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน เรื่องระบบนิเวศ ที่สอนดวย 

 วิธีสอนแบบโครงงาน 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม (X ) S.D. t sig. 

กอนเรียน  (Pretest) 32 30 9.94 1.41 
41.04 0.00 

หลังเรียน  (Posttest) 32 30 24.06 2.73 

  

 จากตารางท่ี 15 พบวา  คะแนนผลการเรียนรูหลังเรียนเร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน มีคาเฉลี่ย (X ) เทากับ
24.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.73 และกอนเรียน ซึ่งมีคาเฉล่ีย (X ) เทากับ  9.94 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 1.41 พบวาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  

 

ตอนที ่3  ผลประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 ทีจ่ัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอที่  3  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนหรือไม  ผูวิจัยไดประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนตามเกณฑการประเมิน  
คือ การวิเคราะหการวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และหลักการรวม 3 ดาน  ซึ่ง
กําหนดเกณฑการใหคะแนนออกเปน 3 ระดับ 3 หมายถึง ดี  2 หมายถึง พอใช และ  1 หมายถึง
ปรับปรุง จากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 4 เรื่อง ดังตารางท่ี 16 

 

ตารางที ่16  ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องระบบนิเวศ หลังการจัดการเรียนรู 
 ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 

คะแนน
ประเมิน 

(X ) S.D. ระดับคุณภาพ ลําดับที่ 

1. ดานความสําคัญ 3 2.59 0.50 ดี 1 

2. ดานความสัมพันธ 3 2.53 0.51 ดี 3 

3. ดานหลักการ 3 2.56 0.50 ดี 2 

รวม 2.56 0.50 ดี - 
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 จากตารางที่ 16  พบวา  คะแนนการประเมินรวมทุกดานนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหอยูในระดับดี คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑการประเมินพบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเรียงจากมากไป
นอยดังนี้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหดานความสําคัญ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย(
X ) เทากับ 2.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50  รองลงมาคือดานหลักการ คาเฉลี่ย(X ) 
เทากับ 2.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 และดานความสัมพันธ คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 
2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.51 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 (รายละเอียด
ดังตารางที่ 33 ภาคผนวก ง: 158) 
 

ตอนที ่4   ผลการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอที่ 4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน หลังเรียนอยูในระดับดี
หรือไม ผูวิจัยไดประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 10 ทักษะ ดังตารางที ่17 
 

ตารางที่ 17  ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คะแนนประเมิน (X ) S.D.   
ระดับการ
ประเมิน 

ลําดับ
ที ่

1. การสังเกต 3 2.88 0.34 ดี 3 

2. การวัด 3 3.00 0.00 ดี 1 

3. การจําแนกประเภท 3 2.50 0.51 ดี 5 

4. การจัดกระทําและสื่อความหมาย  
ขอมูล 

 

3 
2.25 0.44 พอใช 7 

5. การลงความคิดเห็นจากขอมูล 3 2.25 0.44 พอใช 7 

6. การตีความหมายขอมูล 3 2.13 0.61 พอใช 9 

7. การตั้งสมมติฐาน 3 3.00 0.00 ดี 1 

8. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3 2.38 0.49 พอใช 6 

9. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 3 2.00 0.00 พอใช 10 

10. การทดลอง 3 2.88 0.34 ดี 3 

รวม 2.53 0.52 ดี - 
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 จากตารางที่ 17 พบวา ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยภาพรวม นักเรียนสวนใหญมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดี คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.52 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา นักเรียนสวนใหญมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการวัดและการต้ังสมมติฐาน มากที่สุด คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 

3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.00 รองลงมา คือ ดานการสังเกต และดานการทดลอง 
คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.34 และดานการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.00 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 (รายละเอียดดังตารางที่ 35 ภาคผนวก ง: 160) 
 

ตอนที ่5  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
 ระหวางการแบงกลุมตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแบงกลุมตามความสนใจ 

 จากการประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ไดโครงงานทดลองจํานวน 8 โครงงาน โดยการประเมินแบงออกเปน 
2 กลุม คือ การแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตรชื่อเรื่องดังตอไปนี้  
กลุมที่ 1 เรื่องเปลือกผลไมลบน้ํายาลบคําผิด กลุมที่ 2 เรื่องกรอบรูปจากกระดาษรีไซเคิล กลุมท่ี 3 
เรื่องมหัศจรรยสรางสรรคสีจากธรรมชาติ  กลุมที่ 4  เรื่องไมแขวนเส้ือสมุนไพรขับไลแมลง  แบงกลุม
ตามความสนใจไดทําโครงงานวิทยาศาสตรชื่อเร่ืองดังตอไปนี้  กลุมที่ 1  เรื่องกระดาษจากเสนใย
ผักตบชวา  กลุมที่ 2 เรื่องกลองพลาสติกเพ่ิมคุณคา  กลุมที่ 3  เรื่องสมุนไพรไลยุง  กลุมที่ 4  เร่ืองหวงชูชีพ
ปลอดภัยลดภาวะโลกรอน  มีการประเมินผล 2 สวน  คือ  สวนที่  1  โครงสราง  และสวนที่  2  การนําเสนอ  
วิเคราะหขอมูล  โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย  (X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t 
(t-test) แบบ Independent มีรายละเอียด ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 19  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     
 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจ 
 

ความสามารถ 
ในการทําโครงงาน 

การแบงกลุมคละ 
ความสามารถ 

การแบงกลุมตาม 
ความสนใจ t-test p 

X  S.D. X  S.D. 

สวนท่ี  1  ประเมินโครงสราง 
1.  ช่ือเรื่อง 2.75 0.48 2.75 0.48 0.00 1.00 

2.  การเขียนความสําคัญ 2.25 0.48 2.25 0.48 0.00 1.00 

3.  การเขียนวัตถุประสงค 2.50 0.52 2.75 0.45 -1.46 .15 

4.  การตั้งสมมติฐาน 2.50 0.52 2.75 0.48 -1.46 .15 

5.  ตัวแปรที่จะศึกษา 2.75 0.48 3.00 0.00 -2.24 .03 

6.  เอกสารประกอบการศึกษา 3.00 0.00 2.75 0.48 2.24 .03 

7.  การดําเนินงาน 2.75 0.45 2.75 0.45 0.00 1.00 

8.  ผลการศึกษา 2.25 0.45 2.25 0.45 0.00 1.00 

9.  การสรุป  อภิปราย 2.25 0.45 2.25 0.45 0.00 1.00 

สวนท่ี  2  ประเมินการนําเสนอ 

10.  รายงานปากเปลา 2.25 0.45 2.00 0.00 2.24 .03 

11.  การตอบขอซักถาม 2.25 0.45 2.00 0.00 2.24 .03 

รวม 2.50 0.11 2.50 0.14 .06 .96 

 

 จากตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานโดยการแบงกลุม
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแบงกลุมตามความสนใจในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 โดยความสามารถในการทําโครงงานโดยการ
แบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.11 และการแบงกลุมตามความสนใจอยูในระดับดี คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 2.50 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.14 (รายละเอียดดังตารางท่ี 36-37 ภาคผนวก ง: 161-164) 
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ตอนที ่6   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
 ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑  
ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 32 คน หลังการจัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  ดังตารางที่ 19 
  

ตารางที่ 19 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 
 

ขอที่ รายการคําถาม X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับ 

ที ่
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหรูเหตผุล

ของคําตอบ 
4.78 0.34 มากที่สุด 7 

2. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําให 
มีความสุข 

4.50 0.59 มากที่สุด 10 

3. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีทักษะ
ชีวิตมากขึ้น 

4.94 0.12 มากที่สุด 3 

4. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรม 
ที่ชอบเพราะทําใหเกิดทักษะกระบวนการ
แสวงหาคําตอบหลากหลาย 

4.84 0.26 มากที่สุด 6 

5. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรม
นาสนใจมาก 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

6. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนสิ่งท่ีด ี
 ซึ่งตองศึกษาใหรูและปฏิบัติดวยตนเอง 

4.66 0.52 มากที่สุด 9 

7. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่
ทําใหรูจักคิดและปฏิบตัิอยางเปนระบบ 

4.94 0.12 มากที่สุด 3 

8. การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
ชวยใหมีความมั่นใจในตนเอง 

4.72 0.42 มากที่สุด 8 

9. ชอบกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 4.88 0.22 มากที่สุด 5 

10. สามารถนําทักษะกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานไปใชในชีวิตประจําวัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.83 0.30 มากที่สุด - 
   

 จากตารางที่ 19 พบวา ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากแผนจัดการ
เรียนรู พบวา โดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ  
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คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.30 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา กิจกรรม การเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมนาสนใจมาก
สําหรับขาพเจาและขาพเจาสามารถนําทักษะกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปใชในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด คาเฉล่ีย (X ) เทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.00 
รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหขาพเจามีทักษะชีวิตมากขึ้น และกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนกิจกรรมท่ีทําใหรูจักคิดและปฏิบัติอยางเปนระบบ คาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 4.94  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.12 และกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีความสุข 
คาเฉลี่ย (X ) เทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.59 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 6 (รายละเอียดดังตารางที่ 39 ภาคผนวก ง: 166) 
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร  เรื่องระบบนิเวศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
เปนลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Pre -  

Experimental Designs) แบบหน่ึงกลุมทดสอบกอน-หลัง (One Group Pretest Posttest  

Design) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวย  
วิธีสอนแบบโครงงานเรื่องระบบนิเวศใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน 3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 5) เปรียบเทียบความสามารถในการทํา
โครงงานหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
การแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจ และ 6) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ประชากรท่ีใชใน  
การวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 70 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่  
(พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน   
ซึ่งมีประสิทธิภาพ 83.59/80.21 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองระบบนิเวศ เปนแบบปรนัย  
จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.32-0.78 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.23-0.60 และมี
คาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.85 แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  
เรื่องระบบนิเวศ มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.74 แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.88 แบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานมีคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.71 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบแบบหนึ่งกลุม
ทดสอบกอน-หลัง (One Group Pretest Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคะแนน
เปนคาเฉลี่ย (X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent  
การทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ

116 



117 

 

เรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานโดยการวิ เคราะหคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน สรุปไดดังนี้ 

 1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา แผนการจัด  
การเรียนรู  เรื่องระบบนิเวศ  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานที่พัฒนาขึ้น ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 
83.59/80.21 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
กอนเรียนและหลังเรียนพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 

 3. ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  พบวานักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  โดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 2.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50 มีความสามารถในการคิดวิ เคราะหดานความสําคัญสูงสุด  มีระดับคุณภาพดี        
คะแนนเฉล่ีย 2.59 รองลงมาดานหลักการ มีระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 2.56 และวิเคราะหดาน
ความสัมพันธ มีระดับคุณภาพดี คะแนนเฉล่ีย 2.53 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 

 4.  ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับดี คะแนนเฉล่ีย 2.53 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 

 5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานหลังการจัดการเรียนรูที่สอนดวย
วิธีสอนแบบโครงงาน ระหวางการแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์และการแบงกลุมตามความสนใจ พบวา
ความสามารถในการทําโครงงานของท้ังสองกลุม ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 

 6. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 6 

 

อภิปรายผล 
 

 1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เทากับ 4.41 ซ่ึงอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมมาก และมีคาประสิทธิภาพเทากับ  83.59/80.21 
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองระบบนิเวศ   
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน จํานวน 4 แผนนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอน คือ ศึกษาวิธี
สอนแบบโครงงาน วิเคราะหและเลือกเนื้อหาที่จะสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดลําดับ
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เน้ือหา พิจารณาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนเรียนรู องคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น  เสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญใหตรวจสอบและแกไขขอบกพรองดานเนื้อหา จุดประสงค ภาษา กิจกรรมของ
กระบวนการเรียนรู องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู นําไปทดลองหาขอบกพรองและหา
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงแกไขและนําไปใชจริง สอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ (2536: 294-295) 
ที่วา นวัตกรรมที่ผานการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยจะตองมีการหาประสิทธิภาพเพ่ือพิสูจนวา
นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพที่จะชวยแกปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นกวาเดิม  
รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 64)  ยังไดกลาวไวอีกวาแผนการสอนที่ผูสอนพัฒนาขึ้น ควรมี
ความถูกตองดานเนื้อหาเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตลอดจนภาษา
ถอยคําที่ใช รูปภาพ และขั้นตอนที่กําหนดขึ้นควรเหมาะสมกับนักเรียนดวย ผูสอนสามารถหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยคํานวณหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่งเกณฑที่ยอมรับวานวัตกรรมการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณเรียนรูไดจริง  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในมาตรา 22 กําหนดวาใหจัด
การศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547: 2) นักเรียนมีสวน
รวมในการเรียนทุกขั้นตอน นักเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล  โดย
ครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนําชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่
สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่ และสอดคลองกับงานวิจัยของจิราภรณ ศิริทวี (2542: 34)  กลาววา การสอนแบบโครงงาน
เปนการสอนใหนักเรียนไดรูจักวิธีทําโครงงานเล็ก ๆ ผูเรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรูในทักษะ
และสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดําเนินการเปนระบบทางวิทยาศาสตร   
 2.  ผลการเรียนรู  เรื่องระบบนิเวศท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานกอนและหลังแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  โดยผลการเรียนรูหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน มีกระบวนการและขั้นตอน
ที่สามารถฝกใหนักเรียนสามารถแกปญหา รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
ความรับผิดชอบ  รูจักการวางแผนการทํางาน  และกลาแสดงออก  สอดคลองกับแนวคิดของ  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 4) ที่วาการสอนแบบโครงงานจะทําให
ผูเรียนไดศึกษาอยางลุมลึกจากวิธีการท่ีหลากหลาย  เปนการแสดงหาความรูและสรุปองคความรูดวย
ตนเองและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  สอดคลองกับผลการวิจัยของทิพวรรณ   ชุมเชื้อ 
(2548: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอนโดยวิธีสอน
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แบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  พบวาผลการเรียนรูเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 คะแนนหลังเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนการเรียนและสอดคลองกับ 
เอกพล อาจนนทลา (2553: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโครงงาน 
เรื่องความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต พบวานักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบโครงงานมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบโครงงานอยูในระดับคุณภาพดี ยอมรับตามสมมติฐานขอที่ 3  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงานเปนกระบวนการจัด  การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
ตองแสวงหาความรู  สรางองคความรูดวยตัวเองและแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบนําไปสู
การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล  สอดคลองกับ ศรีอัมพร บรรณสาร (2550: 102) ศึกษาการเปรียบเทียบ 
ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ระหวางการจัดกิจกรรมแบบโครงงานกับการจัดกิจกรรมตามคูมือครู พบวานักเรียนที่เรียนรูโดยการ
จัดกิจกรรมแบบโครงงานมีความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับ 
ศิริลักษณ รัตนโภคภัณฑ (2551: 102) ศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 พบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน เรื่อง พันธุกรรม และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
การคิดวิเคราะหเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา ผลการศึกษาคนควาครั้ง
นี้ ผูเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพจริง ทําใหเกิดทักษะในการคิดจากประสบการณ
ตรง  สอดคลองกับ ณรงค ทวมไธสง (2552: 157)  ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบโครงงานและ
การแบงกลุมรวมมือเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบวากลุม  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
และกลุมที่เรียนโดยการและกลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TGT มีการคิด
วิเคราะหหลังเรียนเรื่องการปองกันอันตรายจาก  สิ่งเสพติด  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยจากการทดลองกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกับตัวอยาง จํานวน 39 คน และการ
ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TGT กับกลุมตัวอยาง จํานวน 41 คน  พบวาได
คะแนนคาเฉลี่ยการคิดวิเคราะหหลังเรียนเทากับ 24.23 คะแนน  และ 22.66 คะแนน ตามลําดับ ซึ่ง
จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานนักเรียนไดคะแนนการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูง
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กวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TGT และสอดคลองกับ จิราภรณ ศิริทวี (2542: 

34-35) ที่กลาวถึงลักษณะความสําคัญของโครงงานวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  นักเรียนเกิด
จากประสบการณตรงที่ไดรับจากการปฏิบัติจริง  ฝกใหแกปญหาที่สงสัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ดวยกระบวนการและวิธีการท่ีเปนขั้นตอน นักเรียนจะสามารถนําทักษะที่ไดรับไปใชกับ
สถานการณอ่ืนได  ทักษะที่ไดรับจะติดตัวนักเรียนไปตลอดและยั่งยืนดีกวาการอานจากตํารา  โดย
สรุปในภาพรวม  สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการศึกษาดวยโครงงาน คือ ความรูในเน้ือหาวิชานั้น ๆ  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองความสามารถในการถาย
โยงการเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา เจตคติที่ดีตอการศึกษา คุณสมบัติทางบวกอ่ืน ๆ ไดแก 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ฯลฯ  ซึ่งเปนไปไดอยางชัดเจนวากระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสงเสริมการคิด
วิเคราะหของนักเรียนไดเปนอยางดี 
    4.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบโครงงานอยู ในระดับคุณภาพดี ยอมรับตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทางสติปญญา ใชในการศึกษาคนควาสืบเสาะหา
ความรูและแกปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ สอดคลองกับ ไสว ฟกขาว (2540: 3) ไดกลาวถึง
โครงงานวิทยาศาสตรไววา งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน มีการฝกปฏิบัติ
อยางงาย ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยจัดใหมีการศึกษาคนควาทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานใดสมมติฐานหน่ึง ที่กําหนด
ไว โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สอดคลองกับธีร ะชัย  
ปูรณโชติ (2544: 71) กลาววาการใหนักเรียนกระทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรจะชวยสงเสริม 
ใหจุดมุงหมายของหลักสูตรสัมฤทธิผลโดยสมบูรณยิ่งขึ้น  เพราะในการทําโครงงานนักเรียน จะไดมี
โอกาสดําเนินการศึกษา การวางแผนการศึกษาเพ่ือตอบปญหานั้น ๆ ดวยตนเอง ออกแบบการทดลอง 
หรือวิธีการศึกษาดวยตนเอง ลงมือทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนสรุปผลของการศึกษา
ดวยตนเอง โดยมีครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาและชี้แนะ สรุปไดวานักเรียนจะมีโอกาสไดรับ
ประสบการณตรงในกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทุกขั้นตอน  มีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรตาง ๆ และจะชวยพัฒนาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหแกนักเรียนดวย เชน ความเปนคน  
ชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยและซ่ือสัตยในการทํางาน    
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟงคําติชมและความคิดเห็นของผูอ่ืน   

มีเจตคติ  ที่ดีตอวิทยาศาสตร รูจักแบงเวลาในการทํางานและการกระทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  และทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนตน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ นวลจันทร เวชกามา (2547: 48)  พบวา
คะแนนเฉลี่ยกอนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.54  คิดเปนรอยละ  
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48.47 ของคะแนนเต็ม และผลการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.13 คิดเปนรอยละ 87.10 ของคะแนนเต็ม 

แสดงใหเห็นวาเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยกิจกรรมโครงงาน 

ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ บุญสม  
นุชสาย (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3  เรื่อง ชีวิตและส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน  ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเร่ือง ชีวิตและส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสอดคลองกับ 
วรรณวิไล หงษทอง (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานหลังการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุม
ตามความสนใจ  ความสามารถในการทําโครงงานของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน คือ อยูในระดับ
คุณภาพดี ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 ถึงแมวานักเรียนทั้งสองกลุมจะมีการแบงกลุมในลักษณะ
ที่แตกตางกัน แตลักษณะของกิจกรรมที่เหมือนกัน คือ ไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากใบความรู 
ใบงานและเอกสารที่ครูจัดหาให ภายไดวิธีการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ที่นักเรียนไดเปนผูคิด
และเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน การวางแผนในการทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน การเขียน
รายงานโครงงาน และการจัดแสดงโครงงาน  มีการใชสื่อการเรียนรูที่อยูใกลตัว โดยมีครูเปนผูอํานวย
ความสะดวกและใหคําแนะนํา อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนท้ัง 
2 กลุม ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะชวงเริ่มแรกที่แบงกลุม ครูไมไดแบงตามผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
เพียงแตแบงนักเรียนออกเปน 2กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน เพียงอยางเดียว อาจจะทําใหมีนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปรวมอยูทั้ง 2 กลุม ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน  สอดคลองกับ Hurley (1994)  ไดกลาววา  
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ถาเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใหกวางยิ่ งขึ้น โดยไมตองอาศัย
ลอกเลียนแบบผูสอนตลอดเวลา จะทําใหเกิดประโยชนแกผู เรียนมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะวิชา
วิทยาศาสตรเปนไปตามลําดับขั้นตอน  ซึ่งทักษะเหลานี้ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองก็จะเปนการยาก  
ที่จะเขาใจไดลึกซึ้ง  แตถากิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดใหผูเรียนไดปรึกษาหารือกัน  ไดแกปญหา
ตาง ๆ รวมกันก็เทากับเปนการมีแนวทางเขาสูเปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น จากสิ่งเหลานี้ทําใหเห็นไดวา
ทัศนคติ คานิยมของแตละบุคคลนั้นมีอยูแลว  แตถามีโอกาสไดศึกษา  หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน
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หลาย ๆ  คนทําใหผูนั้นไดประสบการณที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นดวย  ในวิชาวิทยาศาสตรครูผูสอนจึงควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมของผูเรียนดวยตนเอง 

 6. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงาน อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 6 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมกลุมที่ทําใหนักเรียนมีความสุขและความสนุกสนานในการ
ทํางานและเปนกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน  สอดคลองกับ ทิพวรรณ ชุมเชื้อ (2548: 87) 
ศึกษา  การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  พบวาการเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ไดแสดงความคิดเห็นมีอิสรเสรี  ในการแสดงความคิดเห็นไมตึงเครียดในการเรียน  สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียนและไดพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรี ยน 
 ในทุก ๆ ดาน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับ คูไทย หองแซง (2554: 97-98)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรม    
การเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดรับผิดชอบศึกษา
คนควาตามความสามารถ ไดรูจักคิดและปฏิบัติอยางเปนระบบ ไดรวมวางแผนกันในการทํางาน 

สมาชิกในกลุมไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศการเรียนรูไมเครงเครียด สงผลทําใหนักเรียน 
กลาแสดงออกและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในการแสวงหาคําตอบท่ี
หลากหลาย ไดรูเหตุผลของคําตอบ มีความสุขเกิดความภาคภูมิใจและความม่ันใจในตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
โครงงาน  ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากการวิจัยพบวาคะแนนผลการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ  หลังการสอนดวยวิธีสอน

แบบโครงงาน  มีคะแนนสูงกวากอนเรียน  แสดงใหเห็นวาวิธีสอนแบบโครงงานสามารถพัฒนาผล  
การเรียนรู  ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรนําวิธีสอนแบบโครงงานไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระ      
การเรียนรูอ่ืน ๆ 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานควรจะมีเวลาใหนักเรียนไดใชใน
การปฏิบัติกิจกรรมในแตละข้ันตอนอยางเพียงพอ  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอยางเต็มที ่
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 3. การเลือกเน้ือหาที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ควรเปนเนื้อหา 
ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน สัมพันธกับชีวิตจริง เพราะจะทําใหจัดหาวัสดุไดงายมีแหลงเรียนรู 
ที่เพียงพอที่จะศึกษาคนควา เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และผลท่ีไดจากการทําโครงงาน สามารถเปน
ประโยชนและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน ครูควรกระตุนใหนักเรียนเกิด  
การเรียนรู โดยจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกับสิ่งที่เรียนรู จนเกิดความคิด
ในการศึกษาคนควาตอไป ครูผูสอนจะตองสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรม คอยใหกําลังใจ  
สรางแรงจูงใจโดยมอบรางวัลในการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบโครงงานกับ   
วิธีสอนแบบอ่ืน ๆ 

 2. ควรนําวิธีสอนแบบโครงงานไปใชพัฒนารวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ  เชน เจตคติตอการทํา
โครงงาน ความคงทนในการเรียนรู และความคิดสรางสรรค เปนตน 

 3.  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนทําโครงงานประเภทอ่ืน ๆ นอกจากโครงงานทดลอง เชน 
ประเภทโครงงานสํารวจ ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ 
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       โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
       สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
       ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 
 
5. อาจารยพิศมัย หงษทอง   ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
       โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 
       สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
       ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย และ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เรื่อง ระบบนิเวศ   
                ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

X  S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. สาระสําคัญ 
   1.1 สอดคลองกับตัวชี้วัด 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.40 

 
สอดคลอง 

    1.2 มีประโยชนตอชีวิตประจําวัน 5 4 4 5 4 4.40 0.49 สอดคลอง 
    1.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 5 5 4 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
    1.4 มีความชัดเจนเขาใจงาย 5 5 5 4 4 4.60 0.49 สอดคลอง 

ดานท่ี 1 4.60 0.49 สอดคลอง 
2. ตัวช้ีวัด 
    2.1 สอดคลองกับเน้ือหา 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.60 

 
0.49 สอดคลอง 

    2.2 ระบุพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
ไดอยางชัดเจน 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4.20 

 
0.40 สอดคลอง 

    2.3 นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 5 5 4 5 4.60 0.49 สอดคลอง 
ดานท่ี 2 4.47 0.50 สอดคลอง 

2. เนื้อหา 
    3.1 มีความชัดเจนเขาใจงาย 
และนาสนใจ 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.60 

 
0.49 สอดคลอง 

    3.2 สอดคลองกับตัวช้ีวัด 4 5 5 4 4 4.40 0.49 สอดคลอง 

    3.3 ความยากงายเหมาะสมกับ 
วัยของผูเรียน 4 5 4 5 4 4.40 

 
0.49 สอดคลอง 

   3.4 กําหนดเน้ือหาเหมาะสมกับ 
เวลาเรียน 4 5 4 5 4 4.40 0.49 สอดคลอง 
   3.5 นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 4 5 4 5 4 4.40 

 
0.49 สอคลอง 

ดานท่ี 3 4.44 0.50 สอคลอง 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    4.1 นาสนใจและเหมาะสมกับ 
วัยของผูเรียน 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
 

0.00 สอดคลอง 
    4.2 สอดคลองกับเน้ือหา 4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 
    4.3 สอดคลองกับตัวช้ีวัด 4 5 5 5 5 4.80 0.40 สอดคลอง 
    4.4 เหมาะสมกับเวลาท่ีจัด กิจกรรม 4 5 5 5 4 4.60 .49 สอดคลอง 
    4.5 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 4 5 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
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ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เรื่อง ระบบนิเวศ   
                ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน  (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

X  S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ดานที่ 4 4.40 0.49 สอดคลอง 
         
5. สื่อท่ีใชจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
    5.1 สอดคลองกับกิจกรรม 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4.60 

 
0.49 

สอดคลอง 

    5.2 สอดคลองกับเนื้อหา 4 5 4 5 5 4.60 0.49 สอดคลอง 
    5.3 เหมาะสมกับเวลา 4 5 4 5 5 4.60 0.49 สอคลอง 
    5.4 นาสนใจ นําไปใชจริง 
 ไดตามที่ระบุ 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 

    5.5 ผูเรียนมสีวนรวมในการใช 4 4 5 5 5 4.60 0.49 สอดคลอง 
ดานที่ 5 4.48 0.50 สอดคลอง 

6. ดานการวัดและประเมินผล 
    6.1 สอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 4 5 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
    6.2 วัดครอบคลุมดานพุทธพิสยั  
จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 

    6.3 กําหนดเกณฑการประเมินที่ 
ชัดเจน 

4 5 4 5 4 4.40 0.49 สอดคลอง 

    6.4 สามารถวัดและประเมิน 
ไดจริง 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 

    6.5 ใชเครื่องมือวัดผลได 
 เหมาะสม 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 

    6.6 ใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 4 4 4 4 4 4.00 0.00 สอดคลอง 
ดานที่ 6 4.17 0.37 สอดคลอง 
รวม 4.41 0.49 สอดคลอง 
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ตารางที่ 21  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบทดสอบ เรื่องระบบนิเวศ  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก   
    จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

ตัวช้ีวัด ขอ ประเภท 
ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ  X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1. สํารวจ 
ระบบนิเวศตาง ๆ   
ในทองถิ่นและ 
อธิบายความสัมพันธของ 
องคประกอบ 
ภายในระบบนิเวศ  

1 ความรู/ความจํา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
2 ความรู/ความจํา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
3 ความเขาใจ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
4 ความเขาใจ 5 4 5 4 4 4.40 0.49 สอดคลอง 
5 การวิเคราะห 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
6 การวิเคราะห 4 4 5 5 5 4.60 0.49 สอดคลอง 

ตัวชี้วัดที่ 1 4.77 0.42 สอคลอง 
2. วิเคราะหและ 
อธิบายความสัมพันธ  
ของการถายทอด 
พลังงานของ 
สิ่งมีชีวิตในรูปของ 
โซอาหาร และ 
สายใยอาหาร 

7 การวิเคราะห 3 5 5 4 4 4.20 0.75 สอคลอง 
8 การวิเคราะห 3 5 5 5 4 4.40 0.80 สอดคลอง 
9 ความเขาใจ 4 5 5 4 5 4.60 0.49 สอดคลอง 
10 การวิเคราะห 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
11 ความเขาใจ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
12 ความรู/ความจํา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
13 ความรู/ความจํา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
14 การประเมินคา 4 5 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
15 การนําไปใช 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

3. อธิบายวฎัจกัรน้ํา   
วัฏจกัรคารบอน   
และความสําคัญ   
ที่มีตอระบบนิเวศ  
 

16 ความเขาใจ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
17 ความเขาใจ 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
18 การวิเคราะห 4 4 5 5 5 4.60 0.49 สอดคลอง 
19 การวิเคราะห 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
20 การประเมินคา 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
21 ความรู/ความจํา 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
22 ความรู/ความจํา 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
23 การวิเคราะห 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
24 การนําไปใช 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 

ตัวชี้วัดที่ 3 4.69 0.46 สอดคลอง 
4. อธิบายปจจัยที่ม ี  
ผลตอการเปล่ียน 
ขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 
 

25 ความเขาใจ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
26 การนําไปใช 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
27 การวิเคราะห 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
28 การประเมินคา 5 4 5 5 4 4.60 0.49 สอดคลอง 
29 ความรู/ความจํา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
30 การวิเคราะห 5 4 5 5 5 4.80 0.40 สอดคลอง 

ตัวชี้วัดที่ 4 4.83 0.37 สอดคลอง 
แบบทดสอบเร่ืองระบบนิเวศ 4.75 0.46 สอดคลอง 
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ตารางที่ 22  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห   
                แบบอัตนัย จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  X  S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. ความถูกตองของเน้ือหา 5 4 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอง 
  2. มีความเหมาะสมกับวัยของ  
ผูเรยีน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

3. มีประโยชนตอการดํารงชีวิต 4 5 5 5 5 4.80 0.45 สอดคลอง 
  4. สอดคลองกับสภาพปญหาทั่วไป 4 5 4 5 5 4.60 0.55 สอดคลอง 
  5. เนื้อหามีความเหมาะสมที่ใช
ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
สอดคลอง 

รวมทุกรายการ 4.80 0.32 สอดคลอง 
      
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

X  
 

S.D. 
ระดับ 

1 2 3 4 5 คุณภาพ 
1. การสังเกต 5 4 5 5 4 4.60 0.55 สอดคลอง 
2. การวัด 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
3. การจําแนกประเภท 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
4. การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมลู 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

5. การลงความคิดเห็นจากขอมลู 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
6. การตีความหมายขอมูลและ
การลงขอสรปุ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

7. การตั้งสมมติฐาน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
8. การกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

9. การกําหนดและควบคุม 
ตัวแปร 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

10. การทดลอง 5 4 5 4 5 4.60 0.55 สอดคลอง 
รวม 4.80 0.32 สอดคลอง 
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ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  
 จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ (X ) S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 

1 2 3 4 5 
สวนที่ 1 ประเมินโครงสราง 
1. ชื่อเรื่อง 4 5 4 4 5 4.40 0.55 สอดคลอง 
2. การเขียนความสําคัญ 4 5 4 5 5 4.60 0.55 สอดคลอง 
3. การเขียนวัตถุประสงค 4 5 4 5 4 4.40 0.55 สอดคลอง 
4. การตั้งสมมติฐาน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
5. ตัวแปรที่จะศึกษา 4 4 4 5 4 4.20 0.45 สอดคลอง 
6. เอกสารประกอบการศึกษา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
7. การดําเนินงาน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 
8. ผลการศึกษา 4 4 4 5 4 4.20 0.45 สอดคลอง 
สวนที่ 2 ประเมินการนําเสนอ 
9. การสรุป 4 4 5 4 4 4.20 0.45 สอดคลอง 
10. รายงานปากเปลา 5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอง 
11. การตอบขอซักถาม 5 5 4 4 5 4.60 0.55 สอดคลอง 

รวม 4.58 0.49 สอดคลอง 
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ตารางที่ 25  แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี 
 การสอนแบบโครงงาน จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(X ) S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

  1. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําให
รูเหตผุลของคําตอบ 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 สอดคลอง 

  2. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําให
มีความสุข 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 สอดคลอง 

  3. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําให
มีทักษะชีวิตมากข้ึน 

4 5 4 5 4 4.40 0.55 สอดคลอง 

  4. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมที่ชอบเพราะทําใหเกิดทักษะ
กระบวนการแสวงหาคําตอบหลากหลาย 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

  5. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมนาสนใจมาก 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 สอดคลอง 

  6. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน 
สิ่งที่ด ี ซึ่งตองศึกษาใหรูและปฏิบตัิดวย
ตนเอง 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

  7. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมที่ทําใหรูจักคิดและปฏิบัตอิยาง
เปนระบบ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคลอง 

  8. การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานชวยใหมีความมั่นใจในตนเอง 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 สอดคลอง 

9. ชอบกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 4 4 5 4 4 4.20 0.45 สอดคลอง 
10. สามารถนําทักษะจากกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบโครงงานไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 สอดคลอง 

รวมทุกรายการ 4.58 0.49 สอดคลอง 
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ตารางที่ 26  แสดงการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ  
               การทดลองแบบรายบุคคล (นักเรียนจํานวน 3 คน) 
 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน E1 
คะแนนสอบหลังเรียน 

E2 

แผนที่1 แผนที2่ แผนที3่ แผนที4่ รวม 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม รอยละ 

10 10 10 10 40 30 
1 9 8 8 8 33 82.5 23 76.67 
2 6 7 8 7 28 70 20 66.67 
3 6 5 5 6 22 55 17 56.67 
X̅  7.00 6.67 7.00 7.00 27.67 69.17 20 66.67 

S.D. 1.73 1.53 1.73 1.00 1.31 - 3.00 - 
 
 

ตารางที่ 27 แสดงการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ  
               การทดลองแบบกลุมเล็ก (นักเรียนจํานวน 9 คน) 
 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน E1 
คะแนนสอบหลังเรียน 

E2 

แผนที่1 แผนที2่ แผนที3่ แผนที4่ รวม 
รอยละ 

คะแนน
เต็ม รอยละ 

10 10 10 10 40 30 
1 9 8 7 7 31 77.5 22 73.33 
2 9 9 8 7 33 82.5 23 76.67 
3 8 8 7 7 30 75 25 83.33 
4 8 7 8 7 30 75 20 66.67 
5 7 8 7 6 28 70 18 60.00 
6 8 7 7 7 29 72.5 20 66.67 
7 8 8 5 6 27 67.5 20 66.67 
8 6 8 7 6 27 67.5 21 70.00 
9 6 6 7 6 25 62.5 21 70.00 

X̅  7.67 7.67 7.00 6.56 28.89 72.22 21.11 70.37 

S.D. 1.12 0.87 0.87 0.53 0.96 - 2.03 - 
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ตารางที่ 28  แสดงการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องระบบนิเวศ  
                การทดลองแบบภาคสนาม  (นักเรียนจํานวน 32 คน) 
 

 คะแนนระหวางเรียน  
E1 

คะแนนสอบหลังเรียน 
E2 

คนท่ี แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 4 รวม รอยละ คะแนนเต็ม  
รอยละ  10 10 10 10 40  30 

1 10 9 8 9 36 90.00 21 70.00 
2 9 8 9 8 34 85.00 23 76.67 
3 8 7 8 9 32 80.00 30 100.00 
4 8 7 8 8 31 77.50 29 96.67 
5 9 10 8 9 36 90.00 23 76.67 
6 9 8 9 9 35 87.50 21 70.00 
7 9 8 8 8 33 82.50 26 86.67 
8 8 8 7 8 31 77.50 24 80.00 
9 9 8 8 7 32 80.00 28 93.33 
10 9 9 8 9 35 87.50 25 83.33 
11 8 8 9 9 34 85.00 27 90.00 
12 8 9 8 9 34 85.00 22 73.33 
13 8 9 9 8 34 85.00 24 80.00 
14 8 9 10 8 35 87.50 24 80.00 
15 8 7 8 7 30 75.00 21 70.00 
16 8 8 9 8 33 82.50 22 73.33 
17 9 9 8 9 35 87.50 21 70.00 
18 9 8 8 9 34 85.00 19 63.33 
19 8 8 9 9 34 85.00 23 76.67 
20 7 9 7 8 31 77.50 26 86.67 
21 9 9 8 10 36 90.00 24 80.00 
22 7 6 9 8 30 75.00 27 90.00 
23 8 9 7 8 32 80.00 21 70.00 
24 9 8 8 8 33 82.50 23 76.67 
25 8 10 9 9 36 90.00 22 73.33 
26 7 9 8 9 33 82.50 23 76.67 
27 9 8 9 7 33 82.50 21 70.00 
28 9 7 9 8 33 82.50 24 80.00 
29 9 8 9 9 35 87.50 24 80.00 
30 8 8 8 8 32 80.00 29 96.67 
31 9 8 9 8 34 85.00 23 76.67 
32 9 9 8 8 34 85.00 21 70.00 
X̅  8.44 8.28 8.34 8.38 33.44 83.59 24.06 80.21 

S.D. 0.72 0.89 0.70 0.71 0.75 - 2.73 - 
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ตารางที่ 29  แสดงผลการวิเคราะหความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
ทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศ 

 

ขอที ่ จํานวนนักเรียน 
ที่ทําถูก 

นักเรียนกลุมสูง 
ตอบถกู 

นักเรียนกลุมออน
ตอบถูก 

คาความยาก  
(P) 

คาอํานาจจําแนก 
(D) 

1 41 26 15 0.68 0.37 

2 47 27 20 0.78 0.23 

3 33 23 10 0.55 0.43 

4 28 21 7 0.47 0.47 

5 37 23 14 0.62 0.30 

6 31 22 9 0.52 0.43 

7 29 20 9 0.48 0.37 

8 34 25 9 0.57 0.53 

9 33 23 10 0.55 0.43 

10 24 26 8 0.40 0.27 

11 37 23 14 0.62 0.30 

12 24 17 7 0.40 0.33 

13 36 22 14 0.60 0.27 

14 34 22 12 0.57 0.33 

15 27 19 8 0.45 0.37 

16 32 23 9 0.53 0.47 

17 36 25 11 0.60 0.47 

18 27 20 7 0.45 0.43 

19 31 20 11 0.52 0.30 

20 29 21 8 0.48 0.43 

21 22 15 7 0.37 0.27 

22 37 23 14 0.62 0.30 

23 36 23 13 0.60 0.33 

24 19 15 4 0.32 0.37 

25 28 23 5 0.47 0.60 

26 29 20 9 0.48 0.37 

27 34 23 11 0.57 0.40 

28 27 21 6 0.45 0.50 

29 27 21 6 0.45 0.50 

30 34 24 10 0.57 0.47 
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ตารางที ่30  แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของแบบทดสอบทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศ 
 

คนท่ี  2 คนท่ี  2 

1 26 676 31 12 144 

2 25 625 32 12 144 

3 26 676 33 12 144 

4 26 676 34 12 144 

5 26 676 35 12 144 

6 25 625 36 12 144 

7 25 625 37 12 144 

8 25 625 38 12 144 

9 25 625 39 12 144 

10 25 625 40 11 121 

11 25 625 41 10 100 

12 25 625 42 10 100 

13 24 576 43 10 100 

14 23 529 44 10 100 

15 21 441 45 10 100 

16 20 400 46 10 100 

17 19 361 47 10 100 

18 19 361 48 10 100 

19 19 361 49 9 81 

20 19 361 50 9 81 

21 19 361 51 9 81 

22 19 361 52 9 81 

23 18 324 53 9 81 

24 18 324 54 9 81 

25 18 324 55 9 81 

26 18 324 56 8 64 

27 17 289 57 7 49 

28 17 289 58 7 49 

29 17 289 59 7 49 

30 17 289 60 6 36 
   รวม  = 943 2 = 17299 

 



 155 

ตารางที ่31 แสดงการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทางการเรียน  เรื่องระบบนิเวศ 
 

ขอที ่ สัดสวนของนักเรียน 
ที่ทําถูก (P) 

สัดสวนของนักเรียน 
ที่ทําผิด (q) 

pq 

1 0.68 0.32 0.22 
2 0.78 0.22 0.17 
3 0.55 0.45 0.25 
4 0.47 0.53 0.25 
5 0.62 0.38 0.24 
6 0.52 0.48 0.25 
7 0.48 0.52 0.25 
8 0.57 0.43 0.25 
9 0.55 0.45 0.25 
10 0.40 0.60 0.24 
11 0.62 0.38 0.24 
12 0.40 0.60 0.24 
13 0.60 0.40 0.24 
14 0.57 0.43 0.25 
15 0.45 0.55 0.25 
16 0.53 0.47 0.25 
17 0.60 0.40 0.24 
18 0.45 0.55 0.25 
19 0.52 0.48 0.25 
20 0.48 0.52 0.25 
21 0.37 0.63 0.23 
22 0.62 0.38 0.24 
23 0.60 0.40 0.24 
24 0.32 0.68 0.22 
25 0.47 0.53 0.25 
26 0.48 0.52 0.25 
27 0.57 0.43 0.25 
28 0.45 0.55 0.25 
29 0.45 0.55 0.25 
30 0.57 0.43 0.25 

  รวม pq=7.21 
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 การคํานวณคาความแปรปรวนของแบบทดสอบ ดังนี้ 
  

                      2

22
2 )(

N
XxN

St  

 

 แทนคาในสูตร 
   2

2
2

60
)943()17299(60

tS  

 

        3600
88924910379402

tS  

 

       30.412
tS  

 
การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทางการเรียน 
 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) วิเคราะหโดยใชสูตรการคํานวณคูเดอร - 
ริชารดสัน (Kuder-Richardson) หรือ KR-20 ใชสูตรคํานวณ ดังนี้  
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 ดังนั้น  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคา  0.85 
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ตารางที่ 32  แสดงการหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้งฉบับ  
 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach จากนักเรียนจํานวน 9 คน 
 

 

คนที่ 
รายการประเมิน  

x 
 

X2 
ดานความสําคัญ ดานความสัมพันธ ดานหลักการ 

1 2 3 3 8 64 
2 2 2 3 7 49 
3 2 2 2 6 36 
4 1 1 2 4 13 
5 3 2 3 8 64 
6 3 3 3 9 81 
7 3 2 2 7 49 
8 2 2 2 6 36 
9 3 2 3 8 64 

    21     19     23 63 459 

i2     53     43     61 
Si

2= 1.14 
Si

2 0.50 0.36 0.28 
 

 
คาความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 
 
 
คาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค      
   
    
แทนคาในสูตร   
 
  
 
 

2

2

1
1 t

i

s
s

K
K

25.2
14.11

13
3

199
)117()1539(9 2

2
tS

1

22
2

nn
xxn

St

25.22
tS

74.0



 158 

ตารางที่ 33  แสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  
      จากนักเรียนจํานวน 32 คน 
 

คนท่ี รายการประเมิน 
X  

 
S.D. 

ระดับ 
ดานความสําคัญ ดานความสัมพันธ ดานหลักการ คุณภาพ 

1 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
2 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
3 3 2 2 2.33 0.58 พอใช 
4 2 2 2 2.00 0.00 พอใช 
5 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
6 3 3 2 2.67 0.58 ดี 
7 3 2 2 2.33 0.58 พอใช 
8 3 2 2 2.33 0.58 พอใช 
9 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
10 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
11 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
12 2 3 2 2.33 0.58 พอใช 
13 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
14 3 3 2 2.67 0.58 ดี 
15 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
16 2 2 2 2.00 0.00 พอใช 
17 3 3 2 2.67 0.58 ดี 
18 3 2 3 2.67 0.58 ดี 
19 3 3 2 2.67 0.58 ดี 
20 2 3 2 2.33 0.58 พอใช 
21 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
22 2 2 3 2.33 0.58 พอใช 
23 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
24 2 3 3 2.67 0.58 ดี 
25 2 3 2 2.33 0.58 พอใช 
26 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
27 2 2 3 2.33 0.58 พอใช 
28 2 3 3 2.67 0.58 ดี 
29 2 3 2 2.33 0.58 พอใช 
30 2 2 3 2.33 0.58 พอใช 
31 2 3 2 2.33 0.58 พอใช 
32 2 3 3 2.67 0.58 ดี 

X  2.59 2.53 2.56 - 2.56 - 
S.D. 0.50 0.51 0.50 - 0.50 - 
ระดับ
คุณภาพ 

     ด ี     ด ี      ด ี       -      -       - 
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ตารางที่ 34 แสดงหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach จากนักเรียนจํานวน 9 คน 
 

 

คนที่ 
รายการประเมิน  

x 
 

X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 784 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 26 676 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 23 529 
4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 784 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 576 
6 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 729 
7 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 24 576 
8 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 24 576 
9 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 25 625 

 25 24 22 23 23 23 23 25 20 21 229 5855 
i2 71 66 56 61 61 61 61 71 46 51 

Si
2= 0.72 

Si
2 0.19 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.19 0.19 0.25 

 
 

คาความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 
 
คาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค      
 
 
 
แทนคาในสูตร   
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ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปที่ 3  
 

คนที่ 
รายการประเมิน 

(X ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2.7 
2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2.7 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2.7 
4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2.7 
5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2.6 
6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2.6 
7 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2.6 
8 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2.6 
9 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2.6 
10 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2.7 
11 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2.7 
12 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2.7 
13 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2.5 
14 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2.5 
15 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2.5 
16 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2.5 
17 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2.6 
18 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2.6 
19 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2.6 
20 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2.6 
21 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2.6 
22 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2.5 
23 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2.5 
24 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2.5 
25 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2.4 
26 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2.4 
27 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2.4 
28 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2.4 
29 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2.2 
30 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2.2 
31 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2.2 
32 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2.2 

X  2.88 3.00 2.50 2.25 2.25 2.13 3.00 2.38 2.00 2.88 2.53 
S.D. 0.34 0.00 0.51 0.44 0.44 0.61 0.00 0.49 0.00 0.34 0.52 
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ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 ระหวางกลุมที่แบงคละความสามารถและกลุมตามความสนใจจากครูผูสอน 
 

ชื่อกลุม/คนที่ 

รายการประเมิน 

1. 
ชื่อ
เรื่อ

ง 

2. 
กา
รเขี

ยน
คว
าม
สํา
คัญ

 

3. 
กา
รเขี

ยน
วัต
ถุป

ระ
สง
ค 

4. 
กา
รตั้
งส
มม

ติฐ
าน

 

5. 
ตัว
แป

รที่
จะ
ศึก
ษา

 

6. 
เอก

สา
รป
ระ
กอ
บก

าร
ศึก
ษา

 

7. 
กา
รดํ
าเน

ินง
าน

 

8. 
ผล
กา
รศึ
กษ

า 

9. 
กา
รส
รุป

 

10
. ร
าย
งาน

ปา
กเป

ลา
 

11
. ก
าร
ตอ
บข

อซั
กถ
าม

 

กา
รแ
บง
กลุ
มค

ละ
คว
าม
สา
มา
รถ

 

1. กลุมเปลือก
ผลไมลบน้ํายา 
ลบคําผิด 

1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

2. กลุมกรอบรูป 
จากกระดาษ 
รีไซเคิล 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

3. กลุมมหัศจรรย
สรางสรรคสีจาก
กรรมชาติ 

9 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
10 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
11 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
12 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 

4. กลุมไมแขวน
เสื้อสมนุไพร 
ขับไลแมลง 

13 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
14 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
15 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
16 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 

กา
รแ
บง
กล
ุมต

าม
คว
าม
สน

ใจ 

1. กลุมกระดาษ 
จากเสนใย
ผักตบชวา 

17 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
18 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
19 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
20 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

2. กลุมกลอง
พลาสติก 
เพิ่มคุณคา 

21 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
22 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
23 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
24 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 

3. กลุมสมุนไพร 
ไลยุง 

25 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
26 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
27 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
28 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

4. กลุมหวงชูชีพ
ปลอดภัยลดภาระ
โลกรอน 

29 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
30 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
31 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
32 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
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ตารางที่ 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปที่ 3 ระหวางการแบงกลุมคละความสามารถและการแบงกลุมตามความสนใจ 
 

ความสามารถ 
ในการทําโครงงาน 

การแบงกลุม 
คละความสามารถ 

การแบงกลุม 
ตามความสนใจ 

t-test p 

 S.D. 
ระดับ
คุณภาพ  S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

สวนท่ี  1  ประเมินโครงสราง 
1.  ช่ือเรื่อง 

 
2.75 0.48 ดี 2.75 0.48 ดี 0.00 1.00 

2.  การเขียนความสําคัญ 2.25 0.48 พอใช 2.25 0.48 พอใช 0.00 1.00 
3.  การเขียนวัตถุประสงค 2.50 0.52 ดี 2.75 0.45 ดี -1.46 .15 
4.  การตั้งสมมติฐาน 2.50 0.52 ดี 2.75 0.48 ดี -1.46 .15 
5.  ตัวแปรที่จะศึกษา 2.75 0.48 ดี 3.00 0.00 ดี -2.24 .03 
6.  เอกสารประกอบการศึกษา 3.00 0.00 ดี 2.75 0.48 ดี 2.24 .03 
7.  การดําเนินงาน 2.75 0.45 ดี 2.75 0.45 ดี 0.00 1.00 
8.  ผลการศึกษา 2.25 0.45 พอใช 2.25 0.45 พอใช 0.00 1.00 
9.  การสรุป  อภิปราย 2.25 0.45 พอใช 2.25 0.45 พอใช 0.00 1.00 
สวนท่ี  2  ประเมินการนําเสนอ 
10.  รายงานปากเปลา 2.25 0.45 พอใช 2.00 0.00 พอใช 2.24 .03 
11.  การตอบขอซักถาม 2.25 0.45 พอใช 2.00 0.00 พอใช 2.24 .03 

รวม 2.50 0.11 ดี 2.50 0.14 ดี .06 .96 
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 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกลุมที่แบงคละความสามารถและกลุมตามความสนใจประเมินแบบรายขอจากครูผูสอน โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

 for Equality of 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Choice1 Equal variances assumed 000 1 000 000 30 1 000 .00000 .15811 - .32291

Equal variances not assumed
  

000 30 000 1 000 .00000 .15811 - .32291

Choice2 Equal variances assumed .000 1.000 .000 30 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Equal variances not assumed 
  

.000 30.000 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Choice3 Equal variances assumed 5.000 .033 -1.464 30 .154 -.25000 .17078 - .09878 

Equal variances not assumed 
  

-1.464 29.400 .154 -.25000 .17078 - .09908 

Choice4 Equal variances assumed 5.000 .033 -1.464 30 .154 -.25000 .17078 - .09878 

Equal variances not assumed 
  

-1.464 29.400 .154 -.25000 .17078 - .09908 

Choice5 Equal variances assumed 45.00 .000 -2.236 30 .033 -.25000 .11180 - -.02167 

Equal variances not assumed 
  

-2.236 15.000 .041 -.25000 .11180 - -.01170 

Choice6 Equal variances assumed 45.00 .000 2.236 30 .033 .25000 .11180 .02167 .47833 

Equal variances not assumed 
  

2.236 15.000 .041 .25000 .11180 .01170 .48830 

Choice7 Equal variances assumed .000 1.000 .000 30 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Equal variances not assumed 
  

.000 30.000 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Choice8 Equal variances assumed .000 1.000 .000 30 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Equal variances not assumed 
  

.000 30.000 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Choice9 Equal variances assumed .000 1.000 .000 30 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Equal variances not assumed 
  

.000 30.000 1.000 .00000 .15811 - .32291 

Choice10 Equal variances assumed 45.00 .000 2.236 30 .033 .25000 .11180 .02167 .47833 

Equal variances not assumed 
  

2.236 15.000 .041 .25000 .11180 .01170 .48830 

Choice11 Equal variances assumed 45.00 .000 2.236 30 .033 .25000 .11180 .02167 .47833 

Equal variances not assumed 
  

2.236 15.000 .041 .25000 .11180 .01170 .48830 
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 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกลุมที่แบงคละความสามารถและกลุมตามความสนใจประเมินภาพรวมทั้งฉบับจากครูผูสอน 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Average11 A 16 2.5000 .10857 .02714 

B 16 2.4975 .14374 .03593 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Average11 Equal variances 

assumed 
.860 .361 .056 30 .956 .00250 .04503 -.08947 .09447 

Equal variances 

not assumed 

  

.056 27.912 .956 .00250 .04503 -.08976 .09476 
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ตารางที่ 38  แสดงการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี 
 การสอนแบบโครงงานโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach จากนักเรียน 
        จํานวน 9 คน 
 

 

คน
ที ่

รายการประเมิน  

x 
 

X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 47 2209 
2 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 42 1764 
3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 48 2304 
4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 45 2025 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500 
6 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 43 1849 
7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 43 1849 
8 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 44 1936 
9 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 1936 
 41 42 41 39 41 39 42 38 42 39 404 18028 

i2 189 198 189 173 189 173 198 164 198 173 Si
2= 
 

3.28 
 Si

2 0.28 0.25 0.28 0.50 0.28 0.50 0.25 0.44 0.25 0.50 
 
 
คาความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 
 
 
คาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค      
 
 
 
แทนคาในสูตร   
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ตารางที่ 39 แสดงผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอน 
แบบโครงงาน 

N=32 

รายการประเมิน X  
 

S.D. 
ระดับ 
คุณภาพ 

ลําดับ 
ที ่

  1. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหรู
เหตุผลของคําตอบ 

4.78 0.34 มากที่สุด 7 

  2. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมี
ความสุข 

4.50 0.59 มากที่สุด 10 

  3. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมี
ทักษะชีวิตมากขึ้น 

4.94 0.12 มากที่สุด 3 

  4. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมที่ชอบเพราะทําใหเกิดทักษะ
กระบวนการแสวงหาคําตอบหลากหลาย 

4.84 0.26 มากทีสุ่ด 6 

  5. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมนาสนใจมาก 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

  6. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน 
  สิ่งท่ีดีตอ ซึ่งตองศึกษาใหรูและปฏิบัตดิวย
ตนเอง 

4.66 0.52 มากที่สุด 9 

  7. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน
กิจกรรมที่ทําใหรูจักคิดและปฏิบัตอิยางเปน
ระบบ 

4.94 0.12 มากที่สุด 3 

  8. การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานชวยใหมีความมั่นใจในตนเอง 

4.72 0.42 มากที่สุด 8 

9. ชอบกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 4.88 0.22 มากที่สุด 5 
10. สามารถนําทักษะจากกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานไปใชในชีวิตประจําวัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.83 0.30 มากที่สุด - 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1  (วิธีสอนแบบโครงงาน) 
หนวยการเรียนรูที่ 2  ระบบนิเวศ  เรื่อง  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  รายวิชาวิทยาศาสตร  รหัสวิชา  ว 23101  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
ภาคเรียนที่  1  เวลา  4  ชั่วโมง  ครูผูสอน  นางจรรยา  เจริญรัตน 

 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 2.1   เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ว  2.1 ม. 3/1 สํารวจระบบนิเวศตาง ๆ  ในทองถิ่นและอธิบาย  ความสัมพันธของ
องคประกอบภายในระบบนิเวศ   
 มาตรฐาน ว 8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะ  
หาความรู การแกปญหารูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน  สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ  เขาใจวาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ว 8.1 ม. 1/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบคนควา
เพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ
เมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม 
 2.  ว 8.1 ม. 1/9  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 

สาระสําคัญ  
  กลุมสิ่งมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต  ที่อยูบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางเปนระบบ  
เรียกวาระบบนิเวศ (Ecosystem)   
 

สาระการเรียนรู  
  1.  ความรู 
   ความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ 
  - โครงสรางระบบนิเวศ 
  -  ประเภทของระบบนิเวศ 
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  -  องคประกอบของระบบนิเวศ 
  -  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 2. ทักษะ/กระบวนการ 
         - กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           -  ใฝเรียนรู 
      -  มุงม่ันในการทํางาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ใบงาน 
 

เกณฑการประเมิน 
ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคณุภาพ 
3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 

1.  เนื้อหา 
-  เนื้อหาถูกตองตรงตามหัวขอ 
-  เนื้อหาเปนไปตามที่กําหนด 
-  รายละเอียดครบคลมุเนื้อหา 

-  เนื้อหาเปนไปตามที่กําหนด 
-  รายละเอียดครอบคลุม 
เนื้อหา 

-  รายาละเอียดครอบคลมุ 
เนื้อหา 

2.  ภาษา 

-  มีการใชภาษาอยางถูกตอง 
-  ประโยคสอดคลองกับเนื้อหา 
-  สะกดคําถูกตอง  เวนวรรค 
ไมฉีกคํา 

-  ประโยคสอดคลองกับ 
เนื้อหา 
-  สะกดคําถูกตอง  เวนวรรค 
ไมฉีกคํา 

-  สะกดคําถูกตอง เวนวรรค 
 ไมฉีกคํา 

3.  เวลา 
- สงช้ินงานภายในเวลาท่ี 
กําหนด 

-  สงช้ินงานชากวากําหนด 
1 วัน 

-  สงช้ินงานชากวากําหนด 
2 วัน 

 
กิจกรรมการเรียนรู   
  (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
 1.  ขั้นสํารวจและเลือกปญหา   
   นักเรียนศึกษาบัตรภาพระบบนิเวศ  และบอกส่ิงที่เห็นในบัตรภาพ   
   ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 
        - ถาสภาพแวดลอมในภาพขาดสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นกับ
สภาพแวดลอมบาง 
    -   ทําไมสภาพแวดลอมแตละแหลงจึงมีลักษณะแตกตางกัน 
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    นักเรียนศึกษาใบความรูที่  1  เร่ือง  ความสัมพันธขององคประกอบภายใน 
ระบบนิเวศ 
   ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู  และตั้งประเด็นคําถาม 
       -  ปจจุบันพบปญหาที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมอยางไรบาง 
     -   นักเรียนคิดวาจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร   
       ใหนักเรียนเลือกปญหาที่นักเรียนในกลุมสนใจมากท่ีสุด  และบันทึกลงใน ใบ
งานที่ 1 
   นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานหนาชั้นเรียน ครูคอยใหขอเสนอแนะ 
 
 (ชั่วโมง  3-4) 
 2.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
   นักเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี  http://psc.pbru.ac.th/lesson/index-ecosystem.html 
   นักเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ  บันทึกลงในใบงานท่ี  2 
    3. ขั้นวางแผน 
   นักเรียนแบงหนาที่กันภายในกลุม แลวรวมกันระดมความคิดวางแผนหาแนว
ทางการแกปญหา โดยใชขอมูลที่รวบรวมไดในใบงานที่ 2 
 4.  ลงมือปฏิบัติ 
   นักเรียนจดบันทึกแนวทางการแกปญหาท่ีรวมกันอภิปรายซึ่งอาจจะมีหลาย
แนวทาง ครูแนะนําใหนักเรียนเลือกแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสมท่ีสุด 
 5.  รายงาน 
   นักเรียนแตละกลุมเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่ไดลงในใบงานที่ 3   
 6.  การนําเสนองาน 
   ใหนักเรียนนําเสนองานของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน 
 

สื่อการเรียนรู    
 1.  บัตรภาพ  
 2.  ใบความรูที ่1 เรื่อง ระบบนิเวศ 
 3.  เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราภัฎเพชรบุรี 
http://psc.pbru.ac.th/lesson/index-ecosystem.html  
           4.  ใบงานที่  1-3  
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การวัดและประเมินผล 
 

การวัดและประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการผาน 
1. ความรู -  ทดสอบ 

-  ตรวจใบงาน 
-  แบบทดสอบหลังแผน 
-  แบบประเมินใบงาน 

รอยละ 70 ขึ้นไป 

2. ทักษะ/
กระบวนการ 

-  สังเกตการทํางาน
โดยใชกระบวนการ
กลุม 

-  แบบประเมิน 
กระบวนการทํางานกลุม 
 

รอยละ 70 ขึ้นไป 

3. ดานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

-  การประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

-  แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รอยละ 80 ขึ้นไป 
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กลุมท่ี 
รายการประเมิน 

รวมคะแนน หมายเหตุ เนื้อหา ภาษา เวลา 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            

 
 

                                                          ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
                                                                .................../.................. /............. 
 
 
 ระดับการประเมิน             ดี    พอใช   ปรับปรุง 
 ดี    =  8 - 9 
 พอใช   =    5 - 7 
 ปรับปรุง  =    3 - 4 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินใบงาน 
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กลุมท่ี.......................  ชั้น.................................................................. . 
สมาชิกประกอบดวย  1............................................................... .2...................................................... 
                          3................................................................4....................................................... 
                           
คําชี้แจง  ทําเคร่ืองหมาย    ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1 มีการวางแผนรวมกัน    
2 การแบงงานรับผิดชอบ    
3 การใหความชวยเหลือ    
4 การรับฟงความคิดเห็นและแกปญหารวมกัน    
5 รวมกันปรับปรุงผลงานของกลุม    

 
ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 

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

เกณฑการใหคะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ     ให 3 คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยคร้ัง  ให 2 คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให   1 คะแนน 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 
8 - 12 
5 - 7 

               3  =  ดี 
               2  =  พอใช 
               1  =  ปรับปรุง 

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 
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กล
ุมที่

 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ ระบุเรื่อง/

ปญหา 
การจําแนก

แยกแยะขอมูล 

การหา
ความสัมพันธ
ของขอมูล 

วิธีแกปญหา 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               

 
 

                                                             ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
                                                                   .................../.................. /............. 
 
 
 ระดับการประเมิน             ดี    พอใช   ปรับปรุง 
 ดี    = 10 - 12 
 พอใช   =    7 - 9 
 ปรับปรุง  =    4 - 6 
 
 
 
 
 

เกณฑประเมินการคิดวิเคราะห 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 

1. ระบุเรื่อง/ปญหา 

มีความสอดคลองกับ
เรื่องท่ีเรียนอยาง
ชัดเจน   
มีความสัมพันธกับ
ขอมูลที่เรียน 

มีชื่อเรื่องสอดคลอง 
กับเรื่องที่เรียน 

ชื่อเรื่องไมสอดคลอง 
กับเรื่องที่เรียน 

2. การจําแนก   
แยกแยะขอมูล 

แยกแยะขอมูลได
ครบถวนถูกตอง 

แยกแยะไดถูกตอง 
แตไมครบถวน 

ไมสามารถแยกแยะได 

3. การหา   
ความสัมพันธ 
ของขอมูล 

ระบุความสัมพันธของ
ขอมูลไดชัดเจนถูกตอง
ครบถวน 

ระบุความสัมพันธ 
ของขอมูลได 

ไมสามารถระบุ 
ความสัมพันธของ
ขอมูลได 

4. วิธีการแกปญหา 
เสนอวิธีการแกปญหา 
ไดครบถวนและ
เหมาะสม 

เสนอวิธีการแกปญหา
ไดแตไมครอบคลุม 

ไมสามารถเสนอแนะ
วิธีการแกปญหาได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑประเมินการคิดวิเคราะห 
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เลข
ที่ ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เหต

 ุใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน 

3  
(ดี)

 

2  
(พ
อใ
ช) 

1  
(ปร

ับป
รุง)

 

3  
(ดี)

 

2  
(พ
อใ
ช) 

1  
(ปร

ับป
รุง)

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
                                                           ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 
                                                                 .................../.................. /............. 
 
 
 ระดับการประเมิน             ดี    พอใช   ปรับปรุง 
 ดี    = 6 
 พอใช   =   4 - 5 
 ปรับปรุง  =   2 - 3 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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รายการประเมิน 3  (ดี) 2  (พอใช) 1  (ปรับปรุง) 
1. ใฝเรียนรู มีความกระตือรือรนใน

การเรียนรูสิ่งตาง ๆ  
สม่ําเสมอ 

มีความกระตือรือรนใน
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ  
เปนบางครั้ง 

ขาดความ
กระตือรือรนใน 
การเรียนรู 

2. ความมุงม่ันใน 
การทํางาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ท่ี
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จมีการการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน 
ใหดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ   
มีการปรับปรุงทํางาน
ใหดี 

ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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   บัตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา: http://sosker63.blogspot.com/2010/02/ecosystems-ecosystem-concept-
self_25.html) 
 

ระบบนิเวศในน้ํา 

ระบบนิเวศบนบก 
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ใบความรูเรื่อง  ความสัมพันธขององคประกอบภายในระบบนิเวศ 

 ระบบนิเวศ  (ecosystem)  หมายถึง  กลุมสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนพืช  สัตว  หรือจุลินทรีย 
ที่อาศัยอยูบริเวณเดียวกัน  และมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางเปนระบบ  ทั้งความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต  และระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต  โลกจัดเปนระบบนิเวศที่มี
ขนาดใหญที่สุดซึ่งเรียกวา  โลกของสิ่งมีชีวิต (biosphere) 
 

 

 

 

 

(ที่มา: http://www.prangku.ac.th/UserFiles/File/e-learning/1.html) 

 1.  โครงสรางของระบบนิเวศ  ภายในระบบนิเวศดวยสิ่งตาง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสิ่งมีชีวิต 
(community)

หมายถึง  กลุมของสิ่งมีชีวิตตางๆ  ท่ีอาศัยอยูภายใน
ระบบนิเวศอาจมีหนึ่งชนิดหรือมากกวาหนึ่งชนิดขึ้นไป 
ก็ได 

แหลงที่อยู 
(habitat)

หมายถึง  บริเวณทีม่ีสิ่งมีชีวิตอาศยัอยู เชน แหลงที่อยู 
บริเวณทุงหญา  แหลงท่ีอยูในหนองนํ้า  เปนตน 

สิ่งแวดลอม 
(environment)

หมายถึง  องคประกอบท่ีไมมีชีวิต  ซึ่งมีความสัมพันธและ
เกี่ยวของกับระบบนิเวศ  เชน  อากาศ  แสง  นํ้า  ดิน   
แรธาต เปนตน

โค
รงส

รา
งระ

บบ
นิเว

ศ 
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 2.  ประเภทของระบบนิเวศ  ระบบนิเวศแตละระบบจะแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับลักษณะ
แหลงที่อยู  ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศนั้น  
ซึ่งแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 3.  องคประกอบของระบบนิเวศ  แบงออกเปน  2  กลุม  ดังนี้ 
      3.1 องคประกอบทางกายภาพ (Physical Component)  หมายถึง  องคประกอบ
ของระบบนิเวศท่ีเปนสิ่งไมมีชีวิต  ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ  แบงได
เปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  3.1.1 สารอนินทรีย  เปนสารที่ไดจากธรรมชาติ  เพ่ือใชสรางเนื้อเยื่อและ
อวัยวะตางๆ  ของส่ิงมีชีวิต  เชน  ธาตุคารบอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  ไนโตรเจน  ฟอสพอรัส  
เปนตน  สวนใหญจะอยูในรูปสารละลาย 
  3.1.2 สารอินทรีย  เปนสารที่ไดจากสิ่งมีชีวิต  เชน  คารโบไฮเดรต  โปรตีน  
ไขมัน  เปนตน  ซึ่งไดจากการผุพังเนาเปอยของซากพืช  ซากสัตว  โดยกระบวนการยอยสลาย
ของจุลินทรีย 
  3.1.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพ  หมายถึง  สิ่งแวดลอมตาง ๆ นอกเหนือ 
จากสารอนินทรียและสารอินทรีย  เชน  แสง  อุณหภูมิ  ความชื้น  ความเปนกรด - เบส  แกส
ตาง ๆ  เปนตน 
      3.2 องคประกอบทางชีวภาพ  (Biological Component) หมายถึง  องคประกอบ
ของระบบนิเวศท่ีเปนสิ่งมีชีวิต  ไดแกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยูในระบบนิเวศนั้น  โดยสิ่งมีชีวิต
แตละชนิดมีบทบาท  มีความเกี่ยวของสัมพันธกับกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน และสัมพันธกับ
องคประกอบทางกายภาพดวย  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแตละระบบจึงมีบทบาทแตกตางกันดังนี้ 
    

ระบบนิเวศบนบก 
(terrestrial  ecosystem) 

หมายถึง  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุมสิ่งมีชีวิตภายใน
ระบบอาศัยอยูบนพื้นดิน  เชน  ระบบนิเวศบนขอนไม  
ระบบนิเวศ ทุงหญา  เปนตน 

ระบบนิเวศในน้ํา 
(aquatic  ecosystem) 

หมายถึง  ลักษณะของระบบนิเวศท่ีกลุมสิ่งมีชีวิตภายใน
ระบบอาศัยอยูในแหลงน้ําตาง ๆ เชน ระบบนิเวศใน 
สระน้ํา  ระบบนิเวศในทะเล  เปนตน 
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  3.2.1 ผูผลิต (Producer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเพ่ือการ
ดํารงชีวิตไดเอง ไดแก พืช และจุลินทรียบางชนิด 
  3.2.2 ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารไดเอง  
จําเปนตองมีการบริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพ่ือการดํารงชีวิต  แบงไดเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 
          3.2.2.1 ผูบริโภคพืช (Herbivore)  เปนผูบริโภคที่กินพืชเปนอาหาร  
เชน  ชาง  มา  วัว  ควาย  กวาง  เปนตน 
          3.2.2.2 ผูบริโภคสัตว (Carnivore)  เปนผูบริโภคที่กินสัตวเปนอาหาร  
เชน  สิงโต  เสือ  ฉลาม  เปนตน 
          3.2.2.3 ผูบริโภคท้ังพืชและสัตว (Omnivore)  เปนผูบริโภคที่กินทั้งพืช
และสัตวเปนอาหาร  เชน  หมี  มนุษย  เตา  เปนตน 
          3.2.2.4  ผูบริโภคซากสัตว (Scavenger)  เปนผูบริโภคที่กินซากสัตว
เปนอาหาร  เชน  หนอน  แรง  เหยี่ยว  ปลาไหล  เปนตน 
            3.2.3 ผูยอยสลาย (Decomposer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสราง
อาหารไดเอง  ดํารงชีวิตไดดวยการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตตาง ๆ   เชน  จุลินทรีย  เห็ด  รา  
เปนตน 
 4.  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
      4.1  ภาวะไดประโยชนรวมกัน  เปนความสัมพันธที่สิ่งมีชีวิตตางไดประโยชน
ดวยกันทั้งคู  เชน ผึ้งกับดอกไม  เพลี้ยกับมดดํา  นกเอ้ียงกับควาย  เปนตน  
               4.2  ภาวะพ่ึงพากัน  เปนความสัมพันธที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝายไดประโยชนรวมกัน  
และตองอยูรวมกันตลอดเวลา  แยกจากกันแลวอีกฝายจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได เชน ไลเคน  
โพรโตซัวในลําไสปลวก  เปนตน 
               4.3  ภาวะอิงอาศัย  เปนความสัมพันธที่ฝายหน่ึงไดประโยชน อีกฝายหน่ึงไมได
ประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน เชน  กลวยไมกับตนไม  ปลาฉลามกับเหาฉลาม  เปนตน 
      4.4  ภาวะปรสิต  เปนความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชน  แตอีกฝายเสีย
ประโยชน  ฝายที่ไดรับประโยชนเรียกวา ปรสิต (Parasite) สวนฝายที่เสียประโยชนเรียกวา   
ผูถูกอาศัย (Host) ตัวอยางเชนกาฝากกับตนไม  เห็บที่เกาะตามผิวหนังสุนัข  เปนตน 
               4.5  ภาวะการลาเหยื่อ เปนความสัมพันธที่ฝายหน่ึงเปนผูลา  (Predator)  สวนอีก
ฝายหนึ่งเปนผูถูกลาหรือเหย่ือ  เชน  นกกินแมลง  งูกินกบ เสือชีตาลากวางกินเปนอาหาร   
เปนตน 
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     -  ทําไมสภาพแวดลอมแตละแหลงจึงมีลักษณะแตกตางกัน 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 -   ปจจุบันพบปญหาที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมอยางไรบาง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 -   นักเรียนคิดวาจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร   
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
    
 
 
 
 

ใบงานท่ี  1 

กลุม...........สมาชิก    1.................................................  2......................................................... 
                 3.................................................  4.........................................................  
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ที่มาของแหลงขอมูล...................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  2 

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

กลุม...........สมาชิก    1..................................................  2.......................................................
                 3................................................... 4........................................................  



 185 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ใหนักเรียนนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  3 

กลุม...........สมาชิก   1...................................................  2.........................................................
                 3.................................................... 4.........................................................  
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คําสั่ง  ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามาเติมหนาขอความดานซายที่มีความสัมพันธกัน 
 
 
...................1.  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันและความสัมพันธ ก.  ภาวะปรสิต 
    ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม    ข.  ภาวะพ่ึงพา 
...................2.  ระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญที่สุด             ค.  ผูบริโภคสัตว          
...................3.  สิ่งมีชีวิตชีวิตชนิดตางๆ  ที่อาศัยอยูรวมกันในบริเวณหนึ่ง ง.  ผูบริโภค 
...................4.  บริเวณท่ีกลุมสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู    จ.  ผูผลิต 
...................5.  องคประกอบท่ีไมมีชีวิต  ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ   ฉ.  สิ่งแวดลอม 
                   ระบบนิเวศ                           ช.  แหลงที่อยู 
...................6.  สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหสารอินทรียจากสารอนินทรีย  ซ.  กลุมสิ่งมีชีวิต 
...................7.  สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารไดเองซึ่งตองกิน  ฌ.  โลกของสิ่งมีชีวิต 
                   สิ่งมีชีวิตอ่ืน                    ญ.  ระบบนิเวศ 
...................8.  ตัวอยางของสิ่งมีชีวิตในกลุมนี้  คือ  เสือ  สิงโต  งู  ฎ.  ภาวะอิงอาศัย 
...................9.  โพรโทซัวในลําไสปลวก     ฏ.  ผูยอยสลาย 
................10.  เหาที่อยูบนศีรษะมนุษย     ฐ.  ภาวะพ่ึงพากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 
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1.  ญ 
2.  ฌ 
3.  ซ 
4.  ช 
5.  ฉ 
6.  จ 
7.  ง 
8.  ค 
9.  ข 

              10.  ก   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ความสัมพันธขององคประกอบในระบบนิเวศ 
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แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ 

 
ตัวช้ีวัด   สํารวจระบบนิเวศตางๆ  ในทองถิ่นและอธิบายความสัมพันธขององคประกอบภายใน
 ระบบนิเวศ   
1.  ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ประกอบดวยอะไรบาง     
 ก.  แบคทีเรีย  ผูบริโภค  ผูยอยอินทรียสาร 
 ข.  ผูผลิต  ผูบรโิภค  ผูยอยอินทรียสาร 
 ค.  ผูผลิต  ผูบรโิภคพืช  ผูบรโิภคสัตว 
 ง.  สิ่งไมมีชีวิต  ผูผลิต  ผูบรโิภค  ผูยอยอินทรียสาร   (ง) 
2.  องคประกอบสําคัญและจําเปนที่สุดของระบบนิเวศคืออะไร   
 ก.  พืชสีเขียวและสาหรายนานาชนิด 
 ข.  ผูผลิตและผูบริโภคมีความสัมพันธกัน 
  ค.  การหมุนเวียนของสารและการถายทอดพลังงาน 
 ง.   ผูผลิตและผูยอยอินทรียสารที่อยูรวมกัน    (ค) 
3.  “แหลงที่อยู”  มีความหมายตรงกับขอความใด     
  ก.  กระบองเพชรเปนพืชทะเลทราย  ใบเปลี่ยนเปนหนามเพ่ือชวยลดการคายน้ํา 
  ข.  ปลาชอนชอบอาศัยอยูตามริมบอ  หนอง  บึง 
 ค.  นกปากหางอพยพมาทํารังอยูชั่วคราวที่วัดไผลอม  ปทุมธานี 
 ง.   สาหรายขาวเหนียวเปนพืชน้ําที่มีดอก  รากดูดอาหารจากดินโดยตรง  ใบเปลี่ยน  
                     โครงสรางสําหรับจับสัตวน้ําเล็กๆ  เปนอาหาร   (ข) 
4.  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมลักษณะใดไมเพียงพอที่จะจัดเปนระบบนิเวศได   
     ก.  ถาปใดอากาศเย็นลงมากๆ  ตนงิ้วปาจะออกดอกชาลง   
 ข.  ในปาโปรงแหงแลง  มักจะมีสัตวเล็กๆ  อาศัยอยู 
 ค.  ภูเขาไฟแหงหนึ่งหลังระเบิดแลว  70  ป  จึงสํารวจพบแมงมุมกับสาหรายบางชนิด 
      เทานั้น 
  ง.  บนภูเขาสูง  มักจะพบพืชมากกวาสัตว    (ก) 
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5.  “ปจจัยทางกายภาพมีอิทธิพลตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ”  ขอความใด 
    ตอไปน้ีมีความสัมพันธกับขอความดังกลาว           
  ก.  ผักตบชวาชอบขึ้นในน้ําที่มีไนโตรเจนปริมาณมาก 
  ข.  เสือดาวใชวิธีซุมบนตนไมในคืนเดือนมืด  เพื่อดักจับเหยื่อ 
  ค.  หมีขาวใชอาหารท่ีสะสมในรูปไขมันในชวงฤดูหนาว   
  ง.  แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว  มีความสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ 
     มาเปนสารอาหาร       (ก) 
6.  เพราะเหตุใดในฤดูหนาว  พืชบางชนิดจึงผลัดใบหรือใบรวง   
  ก.  พืชตองการระยะฟกตัว 
  ข.  ชวงวันสั้นเกินไปสําหรับพืช 
  ค.  พืชตองการลดการสูญเสียน้ํา 
  ง.  พืชตองการสรางใบใหมขึ้นมาแทน     (ค)  
ตัวช้ีวัด วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโชอาหาร        
           และสายใยอาหาร 
7.  ความสัมพันธแบบ  ฝายหนึ่งฝายใดเสียประโยชนหรือทั้งสองฝายเสียประโยชนจะไมเกิดข้ึน 
    ระหวางสิ่งมีชีวิตคูใด          
 ก.  คน กับ ยุงกนปลอง 
 ข.  วัว  กับ  หญา 
  ค.  ควาย  กับ  นกเอ้ียง 
  ง.  หมัด  กับ  สุนัข       (ง)  
8.  สิ่งมีชีวิตคูใดแสดงถึงความสัมพันธแบบไดประโยชนรวมกัน   
  ก.  ผีเสื้อ  กับ  ดอกไม 
 ข.  ตั๊กแตนปาทังกา  กับ  ขาวโพด 
  ค.  นก  กับ  หนอน 
 ง.  พยาธิตัวตืด  กับ  สุกร      (ก) 
9.  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตแบบใดจะเกิดขึ้น  เมื่อสิ่งมีชีวิตสองชนิดตองการทรัพยากรที่จํากัด   
     เหมือนกัน            
 ก.  ภาวะที่พ่ึงพากัน 
  ข.  การแกงแยง 
 ค.  การลาเหยื่อ 
 ง.  ภาวะปรสิต        (ข) 
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10.  ชาวนาเกี่ยวขาวอยูในทุงนา  ควายถูกปลอยใหยืนกินหญาอยูริมคันนา  โดยมีนกเอ้ียงเกาะหา 
      เห็บอยูบนหลัง  พงหญารกเปนที่หลบภัยของหนูนาจากงูเหาที่คอยจองจะจับกิน  ความสัมพันธ 
      ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่มีลักษณะไดเปรียบเสียเปรียบในแบบเดียวกันกับกลุมใด 
       ก.  ชาวนากับงูเหา  และชาวนากับหนู 
  ข.  งูเหากับหนู  และงูเหากับเห็บ 
  ค.  ควายกับนกเอ้ียง  และควายกับชาวนา 
 ง.  เห็บกับควาย  และเห็บกับนกเอ้ียง     (ค)  
11.  ตนฝอยทองมีลักษณะเปนเสนสีเหลือง ๆ  พาดพันอยูตามใบและกิ่งกานของตนสาบเสือชาวบาน 
      สามารถเก็บเอาตนฝอยทองไปประกอบอาหารได  ขอใดระบุการถายทอดพลังงานไดถูกตอง   
       ก.  ตนสาบเสือ           ตนฝอยทอง           คน 
  ข.  ดวงอาทิตย           ตนฝอยทอง           คน 
  ค.  คน            ตนฝอยทอง             ตนสาบเสือ 
 ง.  ดวงอาทิตย            ตนฝอยทอง          ตนสาบเสือ   (ก) 
12.  หนาที่หลักของจุลินทรียพวกราและแบคทีเรียที่อาศัยในระบบนิเวศปาเบญจพรรณคือขอใด 
      ก.  ทําใหเกิดแกสอากาศ 
 ข.  เปนผูบริโภคจําพวกปรสิต 
 ค.  ทําใหเกิดการเนาเปอยผุพัง 
 ง.  เพ่ือใหพืชดูดพลังงานแสงไดมากขึ้น     (ค)    
13.  ขอใดแสดงฐานะของผูบริโภคอันดับที่  1  ไดชัดเจนที่สุด    
 ก.  วัวกินหญา 
  ข.  คนกินเห็ดฟาง 
 ค.  งูกินไก  
 ง.  นกนางนวลกินปลาทะเล      (ก) 
14.  วิธีการใดเปนการควบคุมจํานวนประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  เพ่ือรักษาความสมดุลในโซ 
      อาหาร  
  ก.  การลาและปรสิต 
 ข.  สิ่งแวดลอมเปนพิษ 
  ค.  การคุมกําเนิด 
 ง.  ฆากันเอง  เมื่อประชากรแออัด     (ค)  
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15.  ขอใดไมสงเสริมการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ    
  ก.  การทําไรมันสําปะหลังที่ภาคตะวันออก 
  ข.  การนํานากุงตามชายฝงทะเล 
  ค.  การปลูกตนยูคาลิปตัสทดแทนปา 
 ง.  การเลี้ยงโคนมตามโครงการพระราชดําริ    (ข) 
ตัวช้ีวัด อธิบายวัฎจักรน้ํา  วัฏจักรคารบอน  และความสําคัญท่ีมีตอระบบนิเวศ 
16.  ขอความใดท่ีไมถูกตอง         
 ก.  กลุมสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 ข.  กลุมสิ่งมีชีวิตที่จะคงสภาพอยูไดนาน  คือกลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุด 
  ค.  มนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเสียสมดุลธรรมชาติ   
  ง.  การหมุนเวียนของนํ้าตามวัฏจักรจะหยุดชะงักถาไมมีตนไมเลย  (ง) 
17.  วัฎจักรของคารบอน  อาจเสียสมดุลไดจากกระบวนการในขอใด   
 ก.  การหายใจของสิ่งมีชีวิต 
 ข.  การใชพลังงานจากฟอสซิล 
  ค.  การสังเคราะหแสงดวยพืช 
 ง.  การยอยสลายอินทรียสารโดยแบคทีเรีย    (ข)  
18.  จากแผนภาพแสดงการหมุนเวียนคารบอนในระบบนิเวศ  1  2  3  คืออะไร   
 
       A   
                                                 B 
 
 
 
 
 

ขอ A B C 
ก. การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ คารบอนไดออกไซด 
ข. การหายใจ การสังเคราะหดวยแสง คารบอนไดออกไซด 
ค. การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ ออกซิเจน 
ง. การหายใจ การสังเคราะหดวยแสง ออกซิเจน 

                                                       (ข)   

หายใจ C 

สัตวกินพืช สัตวกินสัตว พืช 

จุลินทรีย 
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19.  พืชมีบทบาทสําคัญเก่ียวของกับการหมุนเวียนคารบอนในระบบนิเวศโดยกระบวนการใด                 
      A.  การสังเคราะหดวยแสง     B.  การหายใจ       C.  การยอยสลาย      D.  การคายน้ํา 
 ก.  A  และ  D 
 ข.  B  และ  C 
 ค.  A  และ  B 
 ง.  B,  C  และ  D        (ค) 
20.  หนาที่ของจุลินทรียที่มีความเหมาะสมท่ีจะเปนตัวชวยในการหมุนเวียนของธาตุคารบอนในระบบ 
      นิเวศคือขอใด                     
 ก.  ผลิตกรดอยางออน 
  ข.  ตรึงคารบอนไวในดิน 
 ค.  ยอยสลายอินทรียสาร 
 ง.  ยอยสลายอนินทรียสาร      (ค) 
21.  ขอใดกลาวถึงการหมุนเวียนของคารบอนไดถูกตองที่สุด    
  ก.  ถานหิน + อากาศ          กรด         ดิน         สารพิษ          พืชตาย   
                             ถานหิน 
  ข.  ถานหิน + อากาศ          กรด        พืช          เซลลพืชถูกทําลาย          พืชตาย  
                             ถานหิน 
  ค.  ถานหินเกดิการเผาไหม           คารบอนไดออกไซด           พืช          พืชตาย 
                        ถานหิน 
  ง.  ถานหินเกิดการเผาไหม           ไอน้ํา          กรด           ดิน           พืช           
              เซลลพืชถูกทําลาย           ถานหิน    (ง) 
22.  การหมุนเวียนของธาตุคารบอนอาจเสียสมดุลไดจากกระบวนการในขอใด  
 ก.  การหายใจของสิ่งมีชีวิต 
  ข.  การใชพลังงานฟอสซิล 
 ค.  การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
 ง.  การยอยสลายอินทรียสารโดยแบคทีเรีย    (ก) 
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23.  ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหอุณหภูมิของโลกรอนขึ้น    
 ก.  ปริมาณแกสโอโซนเพ่ิมขึ้น 
 ข.  ปริมาณแกสมีเทนเพ่ิมข้ึน 
 ค.  ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึน 
  ง.  ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคารบอนเพ่ิมข้ึน    (ง) 
24.  การกระทําใดที่สามารถชวยลดการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก   
 ก.  ผูขับขี่รถยนตใชน้ํามันไรสารตะก่ัว 
 ข.  เกษตรกรใชเศษพืชแหงทําปุยหมักแทนการนําไปเผาไฟ 
 ค.  การติดตั้งเคร่ืองกรองฝุน  เขมาดํา  ในโรงงานอุตสาหกรรม 
  ง.  การติดตั้งอุปกรณดังแกสซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดข้ึนจากการใชถานหินลิกไนต 
                    เปนเชื้อเพลิง         (ข) 
ตัวช้ีวัด  อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
25.  ขอความใดคือความหมายของประชากรท่ีถูกตองที่สุด    
 ก.  ปลาทะเลจะวายรวมฝูงในขณะท่ีปลาน้ําจืดจะวายแยกกัน 
  ข.  ในเดือนเมษายนของทุกป  ตนมะมวงอกรองจะมีลูกสุกเต็มตน   
                    ทําใหสามารถวางขายไดทั่วประเทศไทย 
 ค.  บนตนมะพราวมีกระรอกเจาะไชลูกมะพราวเสียหายเสมอ 
  ง.  ขาวในนาอุดมสมบูรณดี  เพราะมีฝนอุดม    (ก) 
26.  ในฟารมแหงหนึ่งเลี้ยงไกพอพันธุแมพันธุรวมกัน  100  ตัว  นับไขได  500  ฟอง   
      นําไปฟกแตเกิดความขัดของทางเทคนิคไดลูกเจี๊ยบออกมาเพียง  400  ตัว   
      ขอใดจะถูกตองที่สุด           
 ก.  อัตราการเกิด  80% 
 ข.  อัตราการตาย  80% 
 ค.  อัตราการเกิด  20% 
 ง.  อัตราการเกิด  60%      (ก) 
27.  การเพ่ิมประชากรมนุษยเกิดข้ึนควบคูกับขอใด     
 ก.  เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
  ข.  มลภาวะเพ่ิมข้ึน 
 ค.  คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ง.  สัดสวนระหวางประชากรตอหนวยพื้นที่ลดลง   (ข)  
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28.  ถาประชากรมนุษยเพ่ิมมากข้ึนจะสงผลใหเกิดสิ่งใดตามมา   
 ก.  คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 ข.  ผลผลิตพืชและสัตวจากธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
 ค.  มีการขยายชุมชนเมืองออกไปสูพ้ืนที่ชนบท 
  ง.  สัดสวนระหวางประชากรตอหนวยพื้นที่ลดลง   (ค) 
29.  การแกปญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากรมนุษย  ขอใดควรทําเปนอันดับแรก  
        ก.  การปองกันและแกไขปญหามลพิษตาง ๆ 
  ข.  การสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 ค.  การแกไขปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ 
 ง.  การควบคุมจํานวนประชากรโดยการวางแผนครอบครัว  (ง)  
30.  ขอใดไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอขนาดประชากรของผ้ึงหลวง   
 ก.  การยายรังของผึ้งนางพญาและผึ้งงาน 
 ข.  การผสมพันธุของผึ้งนางพญากับผึ้งเพศผู 
  ค.  การเกิดโรคติดเชื้อราในตัวออนของผ้ึงหลวง 
  ง.  การเตนรําของผ้ึงงานเพ่ือบอกทิศทางของอาหาร   (ง) 
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ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
 ผืนปาอุทยานแหงชาติแกงกระจานประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงของพันธุไมเลื้อย
หลากหลายชนิด  โดยเฉพาะเถาวัลยที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ปกคลุมเรือนยอดของตนไม
ลุกลามเหมือนผืนผาขนาดใหญ  แลวฉุดรั้งดึงเอากิ่งจากตนไมใหญหักโคนลง  หรือยืนตนตาย  
เนื่องจากตนไมไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได เพราะวาถูกเถาวัลยปกคลุมแนนจนแสงสวางเขาไปไม
ถึงตนไม  ทั้งในปาทุงหญาที่เปนอาหารสัตวปาเดิม  ตนไมในปาดงดิบ และปาเบญจพรรณ  สงผลให
สัตวปาขาดแคลนอาหาร อีกทั้งถูกเถาวัลยปดกั้นทางเดินในปา  สัตวใหญจึงตองออกมาหากินนอกปา
สรางความเดือดรอนใหกับมนุษย นอกจากน้ีสัตวปาบางชนิดยังยายถิ่นฐานไปที่อ่ืน และพืชสมุนไพร 
ในปาหลายชนิดก็ลดนอยลง    
 
ที่มา: http://www.tja.or.th/index.php 
 
 
1.  ผลกระทบท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของเถาวัลยคือ (วิเคราะหหลักการ) 
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
2.  สัตวปาที่ออกมาหากินนอกปาสรางความเดือดรอนใหกับมนุษยในเรื่องใด (วิเคราะหความสัมพันธ) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
3.   ถาเรากําจัดเถาวัลยที่ปกคลุมยอดของตนไมออกไปจะสงผลดีตอสิ่งใดบาง (วิเคราะหความสําคัญ) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... .............................  
.................................................................................................... ............................................................  

แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
 
            ดวงอาทิตยนับเปนแหลงที่ใหพลังงานกับระบบนิเวศ  โลกไดรับพลังงานนี้      
                                ในรูปของการแผรังสี  แตรังสีทั้งหมดท่ีแผมาจากดวงอาทิตยนั้นจะผาน         
                                บรรยากาศของโลกลงมาเพ่ือใชในการสังเคราะหแสงเพียงประมาณ  1%   
                                เทานั้น  ผูผลิต ในระบบนิเวศจะเปนพวกแรกที่สามารถจับพลังงานจาก   
                                ดวงอาทิตยไวได ในกระบวนการสังเคราะหแสงผูผลิตซึ่งเปนพืชที่มี    
                                คลอโรฟลลนี้ จะเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมี  แลวนําพลังงาน 
                                       เคมีนี้ไปสังเคราะหสารประกอบท่ีมีโครงสรางอยางงายคือ  คารบอนไดออกไซด 
                                (CO2) ใหเปนสารประกอบที่มีโครงสรางซับซอนและมีพลังงานสูง  คือ  
คารโบไฮเดรต  
 พลังงานที่ผูผลิตรับไวไดจากดวงอาทิตย และเปลี่ยนไปอยูในรูปของ 
 สารอาหารนี้  จะมีการถายทอดไปตามลําดับขั้นของการกินอาหารภายใน 
 ระบบนิเวศ  คือ  ผูบริโภคจะไดรับพลังงานจากผูผลิต โดยการกินตอกันเปน 
 ทอด ๆ  ในแตละลําดับขั้นของการถายทอดพลังงานนี้  พลังงานจะคอยๆ  ลดลง 
 ไปเร่ือย ๆ  เนื่องจากไดสูญเสียออกไปในรูปของความรอน  การรับพลังงานจาก 
 ดวงอาทิตยโดยผูผลิตเปนจุดแรกท่ีมีความสําคัญยิ่งตอระบบนิเวศนั้น ระบบนิเวศใด 
 รับพลังงานไวไดมากยอมแสดงใหเห็นวาระบบนิเวศนั้นมีความอุดมสมบูรณมาก  การเคลื่อนยายหรือ   
 ถายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผูผลิตไปสูผูบริโภค  และจากผูบริโภคไปสูบริโภค
อันดับ  ตอไปเปนลําดับขั้นมีลักษณะเปน  “ลูกโซอาหาร”  หรือ  “โซอาหาร"” (Food Chain)   ในสภาพธรรมชาติ
จริง ๆ    แลวการกินกันอาจไมไดเปนไปตามลําดับที่แนนอนเชนที่กลาวมา  เพราะผูลาชนิดหนึ่งอาจจะ
ลาเหยื่อไดหลายชนิดและ ขณะเดียวกันนี้ อาจจะตกเปนเหย่ือของผูลา เนื่องจากทุก ๆ ลําดับขั้นของ
การถายทอดจะมีพลังงาน สูญไปในรูปของความรอนประมาณ  80-90%  ดังนั้นลําดับของการกินใน
ลูกโซอาหารนี้จึงมีจํานวนจํากัดโดยปกติจะสิ้นสุดในลําดับสี่ถึงหาเทานั้น   ลูกโซอาหารสายใดมี
ลักษณะสั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีเทานั้น เพราะมีพลังงานรั่วไหลไปจากลูกโซไดนอย เชน ชนิดอ่ืน ๆ  
อีกหลายชนิด  การถายทอดพลังงาน  จึงมีความซับซอนมากขึ้นและสัมพันธเกี่ยวโยงกันไปมา 
ในลักษณะ  “ขายใยอาหาร”  หรือ “สายใยอาหาร” (Food Web) 
 
ที่มา: http://www.panyathai.or.th 
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1.  ใหนักเรียนเขียนโซอาหาร 1 โซอาหาร  โดยกําหนดการถายทอดพลังงานจากผูผลิตถึงผูบริโภค 
     ลําดับที่ 3  (วิเคราะหความสัมพันธ) 
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................    
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................    
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
2.  ถาไมมีดวงอาทิตย  จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางไร   (วิเคราะหหลักการ) 
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................ .................................................................... 
3.  ผูผลิตมีความสําคัญอยางไรตอระบบนิเวศ  หากขาดผูผลิตจะสงผลใหเกิดสิ่งใดตามมา 
    (วิเคราะหความสําคัญ) 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................   
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................   
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
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ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
 

 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น จะทําใหการระเหยของนํ้าทะเล มหาสมุทร แมน้ํา   
ลําธาร และทะเลสาบเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยูในบางบริเวณ ทําใหเกิด
อุทกภัย สวนบริเวณอ่ืน ๆ  ก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พ้ืนที่ภาคใตจะมี
ฝนตกชุก  และเกิดอุทกภัยบอยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตองเผชิญกับ  
ภัยแลงมากข้ึน  

 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของนํ้าเปล่ียนแปลง ลักษณะ 
การไหลของระบบนํ้าผิวดิน และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย  ทั้งพืชและสัตวจึงตอง
ปรับปรุงตัวเองเขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย  

 ระบบนิเวศทางทะเล ก็เปนอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
เน่ืองจากระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ําที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด 
สูญพันธุ รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน  
 
ที่มา  http://www.panyathai.or.th 
 
 
1.  สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนคืออะไร   (วิเคราะหหลักการ) 
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................    
............................................................................................................................... ................................. 
2.  นักเรียนมีแนวคิดในการาแกปญหาภัยแลงอยางไร  (วิเคราะหความสําคัญ) 
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................    
............................................................................................................................. ................................... 
3.  จงอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ํา      (วิเคราะหความสัมพันธ) 
............................................................................................................................. ...................................  
........................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ........... 

ชและสตวทะเลบางชนด
ลอันดามันนน
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ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
 
การเพ่ิมจํานวนของประชากร  ทําใหความตองการปจจัย 4  ที่เปนความตองการพ้ืนฐาน 

ในการดํารงชีวิตเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะความตองการดานอาหาร  ทําใหมีการขยายพ้ืนที่ในการทํา
เกษตรกรรม  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชและเทคโนโลยีที่ทําใหความตองการใชที่ดิน
มากข้ึน  ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  ทําใหความตองการพ้ืนที่ดินเพ่ือการขยาย
เมืองชุมชน  และอุตสาหกรรมเพ่ิมจํานวนตามไปดวยอยางรวดเร็ว  โดยปราศจากการควบคุมการใช
ที่ดินอยางเหมาะสม  จึงทําใหมีการรุกล้ําเขามาในพ้ืนที่เกษตรกรรม และเกิดปญหาการขาดแคลน
ที่ดินทํากิน   
 
ที่มา: http://www.dongjen.ac.th 
 
1.  นักเรียนจะมีวิธีการใดท่ีจะชวยควบคุมจํานวนประชากร        (วิเคราะหหลักการ)  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................... .........................................................................................  
2.  นักเรียนคิดวาปจจัย  4  มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตมนุษยอยางไร (วิเคราะหวามสําคัญ) 
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................   
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
3.  นอกจากปญหาที่กลาวมาขางตน  นักเรียนคิดวายังมีปญหาใดเกิดขึ้นอีกเม่ือประชากรเพิ่มขึ้น 
     (วิเคราะหความสัมพันธ) 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................  
....................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
. 

กดปญหาการขาดแคลน
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กลุมท่ี  ..................................... 
 

ชื่อ...........................................สกุล.......................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............เลขที.่........... 
ชื่อ...........................................สกุล.......................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............เลขที.่...........
ชื่อ...........................................สกุล.......................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............เลขที.่...........
ชื่อ...........................................สกุล.......................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่...............เลขที.่........... 

  

ลําดับ
ที ่

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ระดับคุณภาพ 

3   
(ดี) 

2   
(ปานกลาง) 

1  
(ปรับปรุง) 

1 การสังเกต    
2 การวัด    
3 การจําแนกประเภท    
4 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล    
5 การลงความคิดเห็นจากขอมูล    
6 การตีความหมายขอมูลและ 

การลงขอสรุป 
   

7 การตั้งสมมติฐาน    
8 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    
9 การกําหนดและควบคุมตัวแปร    
10 การทดลอง    

 
 
ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน 

                                                                     (..................................................) 
 
 
 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

รายการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนน 

3  
(ดี) 

2  
(พอใช) 

1  
(ปรับปรุง) 

1. การสังเกต  สังเกตสิ่งที่ตองการให
สังเกตไดถูกตอง 
บันทึกไดถูกตอง 

 สังเกตสิ่งที่ตองการให
สังเกตไดถูกตอง 
บันทึกไดถูกตองเปน 

   สวนใหญ 

 สังเกตสิ่งที่ไมตรงกับ
จุดประสงค 
บันทึกขอมูล 
ไมถูกตอง มีการใส 
ความคิดเห็นลงไปดวย 

2. การวัด ใชเครื่องมือวัด 
ถูกตองและอานคาได
ถูกตองทั้งหมด 

ใชเครื่องมือวัด 
ถูกตองและอานคาได
ถูกตองเปน 
บางสวน 

ใชเครื่องมือไม 
ถูกตอง คาที่อานไดไม
ถูกตอง 

3. การจําแนก
ประเภท 

จัดจําแนกตามเกณฑ
ที่กําหนดไดอยาง
ถูกตอง 

จัดจําแนกตามเกณฑท่ี
กําหนดไดถูกตองเปน 
สวนใหญ 

จัดจําแนกตามเกณฑท่ี
กําหนด ไดไมถูกตอง 

4. การจัดกระทํา
และสื่อความหมาย
ขอมูล 

นําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตางๆ ชัดเจน  
ถูกตอง  รวดเร็ว  ได
มากกวา 3 แบบ 

นําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ ชัดเจน ถูกตอง ได  
2 แบบ 

นําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ ชัดเจน  
ได 1 แบบ 

5. การลงความ
คิดเห็นจากขอมูล 

ลงความคิดเห็นและ
สรุปขอมูลโดยใช
ขอมูลจากการทดลอง
อยางมี 
หลักการและเหตุผล 

ลงความคิดเห็นและสรุป
ขอมูลโดยใช 
ขอมูลจากการทดลอง
อยางมีหลักการและ
เหตุผลแตไมสมบูรณ 

ลงความคิดเห็นและ
สรุปขอมูลอยางไมมี
หลักการและเหตุผล
และไมใชขอมูลจาก 
การทดลองประกอบ 
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รายการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับคะแนน 

3  
(ดี) 

2  
(พอใช) 

1  
(ปรับปรุง) 

6. การตีความหมาย
ขอมูลและการลง
ขอสรุป 

แปลความหมาย  
บรรยายลักษณะและ
สรุปความสัมพันธ
ของขอมูลได 

แปลความหมาย  
บรรยายลักษณะได 
แตสรุปความสัมพันธของ
ขอมูลไมได 

แปลความหมายได  
บรรยายลักษณะได   
แตไมครบถวน 

7. การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมสมมติฐาน
ครอบคลุมตัวแปรได 
ทั้งหมด 

ตั้งสมมติฐานครอบคลุม
ตัวแปรได  อยางนอย   
1 ตัว 

ตั้งสมมติฐานได 
แตไมสัมพันธกับตัวแปร 

8. การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

กําหนดความหมาย
และขอบเขตของคํา
ใหเขาใจตรงกัน  
สามารถระบุสิ่งที่
สังเกตและการ
กระทําได 

กําหนดความหมายและ
ขอบเขตของคํา 
ใหเขาใจตรงกัน  
สามารถระบุสิ่งที่สังเกต
ได  ระบุการกระทําไมได 

กําหนดความหมายและ
ของเขตของคําใหเขาใจ
ตรงกันได  แตไม
สามารถระบุสิ่งที่สังเกต
และการกระทําได 

9. การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร 

กําหนดตัวแปรตน  
ตัวแปรตาม  และตัว
แปรควบคุมได 

กําหนดตัวแปรได
มากกวา 1 ตัวแปร  
 แตไมครอบคลุม 
ทุกตัว 

กําหนดตัวแปรได   
1  ตัวแปร 

10. การทดลอง กระบวนการทดลอง
ถูกตอง 
บันทึกผลการทดลอง
ถูกตอง 
สรุปผลการทดลอง
ถูกตอง 

กระบวนการทดลอง
ถูกตองเปนสวนใหญ 
บันทึกผลการทดลอง
ถูกตองเปนสวนใหญ 
สรุปผลการทดลอง
ถูกตองบางสวน 

  กระบวนการทดลอง 
  ถูกตองบางสวน 
บันทึกผลการทดลอง
ถูกตองบางสวน 
สรุปผลการทดลองไม
ถูกตอง 
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

 
ชื่อกลุม...................................................................................ชั้น......................................เลขที.่........... 
ชื่อโครงงาน....................................................................................................................... ..................... 
 
คําชี้แจง    
 1.  ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาตัวบงชี้ตามรายการประเมิน 
 2.  ใหผูประเมินสรุปผลการประเมินเปนระดับคุณภาพตามเกณฑ 
 3. มีตัวบงชี้ครบทั้ง 3 ขอ 
  2  มีตัวบงชี้ที่ 1  และขออ่ืนอีก 1 ขอ 
   1  มีตัวบงชี้ขอใดขอหนึ่ง หรือขอ 2  และ 3 
 

ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
 
1 

สวนท่ี 1 ประเมินโครงสราง 
ช่ือเรื่อง 

  ระบุสิ่งท่ีตองการศึกษา 
  ใชภาษา  กะทัดรัด  ชัดเจน 
  นาสนใจและมีประโยชน 

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

2 การเขียนความสําคญั 
  มีที่มาของปญหา 
  ระบุปญหาและความสําคัญของปญหาไดสอดคลอง 
  ความสําคัญของปญหา 

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

3 การเขียนวัตถุประสงค 
  ระบุสิ่งท่ีตองการศึกษาไดสอดคลองกับช่ือเรื่อง 
  สัมพันธกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
  สอดคลองกับจุดประสงค 

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

4 การตั้งสมมติฐาน 
  ระบุตัวแปรไดสอดคลองกับปญหา 
  สัมพันธกับตัวแปรท่ีจะศึกษา 
  ทดสอบ  สมมติฐานได 

......... ......... ......... 
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ขอ ตัวบงช้ี 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 
5 ตัวแปรที่จะศึกษา 

  ระบุตัวแปรไดถูกตองตามลักษณะของโครงงาน 
  สัมพันธกับเรื่องที่จะศึกษา 
  สอดคลองกับจุดประสงค 

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

6 เอกสารประกอบการศึกษา 
  มีความสอดคลองกับเรื่องท่ีศกึษา 
  มีความหลากหลาย 
  ทันสมัยและทันเหตุการณ 

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

7 การดําเนินงาน 
  ระบุขั้นตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  มีการเตรียมวสัดุอุปกรณและเครื่องมือ 
  ดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน 

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

8 ผลการศึกษา 
  วิเคราะหขอมลูไดถูกตองและเหมาะสม 
  นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
  แปลความหมายของขอมูลไดถูกตอง 

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

9 การสรุป 
  สรุปและอภิปรายผลไดครบตัง้แตเริ่มทําถึงผลท่ีได 
  ระบุปญหาที่พบในขณะทําโครงงาน 
  มีขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาและเปนประโยชนตอผูอื่น 

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

 
10 

สวนท่ี 2 ประเมินการนําเสนอ 
รายงานปากเปลา 

  มีขั้นตอนการนําเสนอไดครบถวน 
  ใชภาษาถูกตอง 
  มีความมั่นใจในตนเอง 

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

11 การตอบขอซักถาม 
  ตอบขอซักถามไดถูกตองตามทักษะ 
  ตรงประเด็น  มั่นใจในการตอบ 
  มีการแสดงความชื่นชมตอผลงาน 

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

 

        ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 
                           (...............................................................) 
                                ...................../...................../.................  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศท่ีสอนดวยวิธีสอน 
แบบโครงงาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

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

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นตอขอความในแตละรายการวามีความเหมาะสม 
               เพียงใด  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตองการ  
 เกณฑการประเมินของแบบสอบถามแบงเปน  5  ระดับ  คือ 
  5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
  1   หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหรูเหตุผลของคําตอบ      
2. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีความสุข      
3. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีทักษะชีวิตมากข้ึน      
4. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ชอบ 
เพราะทําใหเกิดทักษะกระบวนการแสวงหาคําตอบหลากหลาย 

     

5. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมนาสนใจมาก      
6. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนสิ่งที่ดี  ซึ่งตองศึกษาใหรู
และปฏิบัติดวยตนเอง 

     

7. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ทําใหรูจักคิด
และปฏิบัติอยางเปนระบบ 

     

8. การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหมี 
ความมั่นใจในตนเอง 

     

9. ชอบกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน      
10. สามารถนําทักษะจากกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานนักเรียน 
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 ห่วงชูชีพปลอดภัยลดภาวะโลกร้อน 
 

 

  โดย 

 

                               1.  เดก็หญงิสมทบ  เหรา  เลขที  6 
                               2.  เดก็หญงิศุภรัตน์  แสงไกร เลขที  8 
                               3.  เดก็ชายทศพล  นิละภา  เลขที  16 
                               4.  เดก็หญงิวล ี ศรีโพธิ  เลขที  23 

    ชันมัธยมศึกษาปีที 3/1 

 

   เสนอ      

 คุณครูจรรยา  เจริญรัตน์ 

โครงงานนีเป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ตลาดบางล ี(พานิชอทุศิ)   

สังกดัเทศบาลเมอืงสองพน้ีอง 
         อาํเภอสองพน้ีอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 208 

โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ชือเรือง  ห่วงชูชีพปลอดภยัลดภาวะโลกร้อน 
ผูจ้ดัทาํ  เด็กหญิงสมทบ  เหรา   
  เด็กหญิงศุภรัตน์  แสงไกร  
                           เด็กชายทศพล  นิละภา                                  
  เด็กหญิงวลี  ศรีโพธิ  
ชือครูทีปรึกษา คุณครูจรรยา  เจริญรัตน์ 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)   เทศบาลเมืองสองพีนอ้ง  ตาํบลสองพีนอ้ง 
อาํเภอสองพีนอ้ง    จงัหวดัสุพรรณบุรี 
   

บทคดัย่อ 
 
 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  หนึงใน
เทคโนโลยีแขนงหนึงทีเกียวข้องกบัเราเป็นอย่างมาก  คงจะเป็นในเรืองการผลิตเครืองอุปโภค  
บริโภคทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั  และจากการใชเ้ครืองอุปโภค  บริโภคนีเองทาํให้มีขยะหลงเหลืออยู่
มากมาย  อาทิเช่น  ขยะจากพลาสติก  ขยะจากโลหะ  ขยะจากแกว้  ขยะจากเศษอาหาร  เป็นตน้   
ซึงขยะบางชนิดเราสามารถนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ไดใ้หม่  โดยใช้วิธีรีไซเคิลเพือลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน  ซึงเป็นปัญหาทีไดรั้บสนใจกนัอย่างกวา้งขวาง   จากเหตุดงักล่าวกลุ่มผูจ้ดัทาํจึงเกิดแรง
บนัดาลใจในการจดัทาํโครงงานเกียวกบัการนาํวสัดุเหลือใช ้ เช่น  ขวดนาํอดัลมพลาสติก  กระสอบ
ขา้วสาร  ซึงวสัดุเหล่านีถา้หากทิงไปก็จะกลายเป็นขยะและย่อยสลายยาก  โดยนาํมาประดิษฐ์เป็น
ห่วงชูชีพ  ประกอบกบัในชุมชนมีลาํคลองจึงสามารถนาํห่วงชูชีพทีประดิษฐ์ขึนไปใชป้ระโยชน์ใน
การฝึกหัดว่ายนาํจากการทาํโครงงานประดิษฐ์  เรือง  ห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  โดย
ผูจ้ดัทาํโครงงานได้นาํเสนอผลการทดลองออกเป็น  2  ตอนด้วยกนั  คือ  ตอนที  1  ผลจากการ
ประดิษฐ์ห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ตอนที  2  ศึกษาประสิทธิของห่วงชูชีพปลอดภยั  
ลดภาวะโลกร้อนจากการทดลองตามกระบวนการขนัตอนพบวา่รูปแบบทีเหมาะสมในการทาํห่วงชู
ชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ปรากฏว่ารูปแบบที  3  เป็นรูปแบบทีมีความเหมาะสม 
มากทีสุด  ภาพรวมประสิทธิภาพของห่วงชูชีพอยู่ในระดบัดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  82.77  ด้าน
คุณภาพการใชง้าน  ภาพรวมอยูใ่นดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  80  ดา้นประโยชน์การใชส้อย  ภาพรวม
อยู่ในระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 73.33  ดา้นประสิทธิภาพการลอยนาํ  ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  
95.00 
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กติติกรรมประกาศ 

 ในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  เรืองห่วงชูชีพปลอดภยัลดภาวะโลกร้อน   กลุ่มของ
ขา้พเจา้ตอ้งขอขอบพระคุณ  คุณครูจรรยา  เจริญรัตน์  ทีให้คาํปรึกษา  แนะนาํความรู้ในการทาํ
โครงงาน  อีกทงัจดัหาเครืองมือในการทดลองใหแ้ก่กลุ่มของขา้พเจา้ 

 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี (พานิชอุทิศ)  
นายกฤตนยั  ปุญญะสิทธิ  และบิดามารดาทีไดใ้หก้าํลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ในทาํโครงงานครังนี   

 

        คณะผูจ้ดัทาํ 
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บทท ี 1 

บทนํา 

ทมีาและความสําคัญของปัญหา 

              ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  หนึงใน
เทคโนโลยีแขนงหนึงทีเกียวข้องกบัเราเป็นอย่างมาก  คงจะเป็นในเรืองการผลิตเครืองอุปโภค  
บริโภคทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั  และจากการใชเ้ครืองอุปโภค  บริโภคนีเองทาํให้มีขยะหลงเหลืออยู่
มากมาย  อาทิเช่น  ขยะจากพลาสติก  ขยะจากโลหะ  ขยะจากแกว้  ขยะจากเศษอาหาร  เป็นตน้  ซึง
ขยะบางชนิดเราสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่  โดยใช้วิธีรีไซเคิลเพือลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน  ซึงเป็นปัญหาทีไดรั้บสนใจกนัอยา่งกวา้งขวาง 

              จากเหตุดงักล่าวกลุ่มผูจ้ดัทาํจึงเกิดแรงบนัดาลใจในการจดัทาํโครงงานเกียวกบัการนาํวสัดุ
เหลือใช ้ เช่น  ขวดนาํอดัลมพลาสติก  กระสอบขา้วสาร  ซึงวสัดุเหล่านีถา้หากทิงไปก็จะกลายเป็น
ขยะและย่อยสลายยาก  โดยนํามาประดิษฐ์เป็นห่วงชูชีพ  ประกอบกับในชุมชนมีลําคลองจึง
สามารถนาํห่วงชูชีพทีประดิษฐขึ์นไปใชป้ระโยชน์ในการฝึกหดัวา่ยนาํ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

               1.  เพือศึกษาประสิทธิภาพการประยกุตใ์ชว้สัดุมาประดิษฐเ์ป็นห่วงชูชีพ 
               2.  เพือศึกษารูปแบบการจดัวางขวดนาํอดัลมในห่วงชูชีพ 

ขอบเขตการศึกษา 

                ในการจดัทาํโครงงานครังนี  ผูจ้ดัทาํโครงงานไดศึ้กษาและกาํหนดขอบเขตของการศึกษา
วสัดุเหลือใช้  ขวดนําอดัลมพลาสติก  และกระสอบใส่ข้าวสารมาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ประดิษฐเ์ป็นห่วงชูชีพ  ซึงผูจ้ดัทาํโครงงานไดท้าํการศึกษาและนาํไปทดลองใชก้บัคนจาํนวน  10 คน 
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สมมติฐานของการศึกษา 

                 ขวดนาํอดัลมพลาสติกและกระสอบขา้วสารสามารถประดิษฐ์เป็นห่วงชูชีพและลอยนาํ
ได ้

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

                  ผูจ้ดัทาํโครงงานไดใ้หค้าํนิยามเชิงปฏิบติัการดงันี 

               วสัดุเหลือใช ้ หมายถึง  วตัถุสิงของทีเหลือจากการกิน  การใช ้ และสามารถนาํกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
                  ห่วงชูชีพ  หมายถึง  วตัถุทีมีรูปร่างเป็นวงแหวน  มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตามความ
เหมาะสมของผูใ้ช ้
                  ประสิทธิภาพของห่วงชูชีพ  หมายถึง  คุณภาพการใช้งานของห่วงชูชีพมี  3  ด้าน  
ดว้ยกนัคือ 
                  1.  ดา้นคุณภาพการใช้  ห่วงชูชีพมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน วสัดุทีนาํมาใช้
เป็นเศษวสัดุเหลือใชแ้ละหาง่าย  สะดวกในการใชง้าน 
                  2.  ดา้นประโยชน์การใชส้อย  สามารถใชง้านไดเ้หมือนห่วงชูชีพทวัไป  มีรูปทรงเหมาะ
ต่อการใชง้าน 
                  3.  ดา้นประสิทธิภาพการลอยนาํ  มีนาํหนกัเบา  มีแรงพยงุตวัลอยนาํไดดี้ 

ตัวแปรทศึีกษา 

                  ในการศึกษาทดลองโครงงานครังนีผูจ้ดัทาํโครงงานไดศึ้กษาตวัแปรดงันี 

                   ตวัแปรตน้                           ขวดนาํอดัลมพลาสติกและกระสอบขา้วสาร 
                   ตวัแปรตาม                         ประสิทธิภาพของห่วงชูชีพ 
                   ตวัแปรควบคุม                    ขนาดของขวดนาํอดัลมพลาสติก   
                                               รูปร่างของของขวดนาํอดัลม 
                                                              ชนิดของกระสอบขา้วสาร 
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ประโยชน์ทไีด้รับจากการทาํโครงงาน 

                  1.  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการประดิษฐชิ์นงาน 
                  2.  เพิมคุณค่าของวสัดุเหลือใชใ้นการประดิษฐเ์ป็นห่วงชูชีพ 
                  3.  ไดท้กัษะการทดลองใชป้ระโยชน์จากห่วงชูชีพ 
                  4.  ไดรู้้จกัการทาํงานในระบบกลุ่ม 
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บทท ี 2 

เอกสารทีเกยีวข้อง 

    ในการจดัทาํโครงงานนีกลุ่มของขา้พเจา้ไดท้าํการศึกษาเอกสารและขอ้มูลทีใชใ้น
การศึกษาดงันี 

     1.  รีไซเคิล 
     2.  ภาวะโลกร้อน 
     3.  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  
     4.  การแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน 

1.  รีไซเคิล        

     รีไซเคิล  (Recycle)  เป็นการจดัการวสัดุเหลือใชที้กาํลงัจะเป็นขยะ โดยนาํไปผา่น
กระบวนการแปรสภาพ  โดยเฉพาะการหลอม เพือให้เป็นวสัดุใหม่แลว้นาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก  ซึงวสัดุ
ทีผา่นการแปรสภาพนนัอาจจะเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ได ้ รีไซเคิลมีความหมายต่าง
จากรียสู  (Reuse)  ซึงหมายถึง การนาํกลบัมาใช้ใหม่โดยไม่ผา่นกระบวนการแปรสภาพใด ๆ  
ทงัสิน 

                  วสัดุทสีามารถรีไซเคิล 

 แกว้, ขวด, กระจก  
 กระดาษ  
 พลาสติก  
 โลหะ, เหล็ก, ทองแดง, อะลูมิเนียม  
 ยางแอสฟัลต ์ 

                 วสัดุทไีม่สามารถรีไซเคิล 

 ขยะเปียก, ซากอินทรียวตัถุ  
 ไม,้ ผา้  
 ยางรถยนต ์ 
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 สารกมัมนัตรังสี  
                 การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือกระบวนการทีเรียกวา่  "รีไซเคิล"  คือ  การ
นาํเอาของเสียทีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ทีอาจเหมือนเดิม  หรือไม่เหมือนเดิมก็ไดข้องใชแ้ลว้
จากภาคอุตสาหกรรม นาํกลบัมาใชใ้หม่  ไดแ้ก่  กระดาษ  แกว้  กระจก  อะลูมิเนียม  และพลาสติก 
"การรีไซเคิล"  เป็นหนึงในวธีิการลดขยะ  ลดมลพิษให้กบัสภาพแวดลอ้ม  ลดการใชพ้ลงังานและ
ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ใหถู้กนาํมาใชสิ้นเปลืองมากเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่มีกระบวนการอยู ่4 ขนัตอน ไดแ้ก่  
          1.  การเก็บรวบรวม 

             2.  การแยกประเภทวสัดุแต่ละชนิดออกจากกนั  
          3.  การผลิตหรือปรับปรุง  

                          4.  การนาํมาใช้ประโยชน์ในขนัตอนการผลิตหรือปรับปรุงนนั วสัดุทีแตกต่าง
ชนิดกนั  จะมีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกนั  เช่น  ขวด  แกว้ทีต่างสี  พลาสติกทีต่างชนิด  หรือ
กระดาษทีเนือกระดาษ   และสีทีแตกต่างกนั  ตอ้งแยกประเภทออกจากกนั  เมือผา่นขนัตอนการ
ผลิตแลว้ของเสียทีใชแ้ลว้เหล่านีจะกลายมาอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ์ใหม่จากนนัจึงเขา้สู่ขนัตอนใน
การนาํมาใชป้ระโยชน์  ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตไดจ้ากเครืองหมายทีประทบัไว้ บน
ผลิตภณัฑที์ผลิตทุกครัง  การรีไซเคิล ทาํใหโ้ลกมีจาํนวนขยะลดนอ้ยลง และช่วยลดปริมาณการนาํ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้นอ้ยลง  ลดการถลุงแร่บริสุทธิ 
และลดปริมาณการโค่นทาํลายป่าไมล้งดว้ย การหมุนเวียนนาํมาผลิตใหม่ยงัเป็นการลดการใช้
พลงังานจากใตพ้ิภพ  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึนสู่อากาศและลดภาวะ 
การเกิดฝนกรด  
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    สําหรับประเทศไทยนนั  จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม  พบวา่ศกัยภาพของวสัดุเหลือใชที้สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได้
จากมูลฝอยทีเก็บขนไดใ้นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ  ทวัประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34 
ของปริมาณมูลฝอยทีเก็บได ้แต่มีเพียงร้อยละ 7  หรือประมาณ  2,360   ตนัต่อวนัเท่านนั  ทีมีการนาํ
กลบัมาใชป้ระโยชน์   การนาํกลบัมาใชใ้หม่  จึงเป็นวิธีการหนึงทีช่วยเพิมคุณภาพให้กบัชีวิตเพิม
คุณค่าให้กบัสิงแวดลอ้มและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไวไ้ดดี้ทีสุดในหนทาง
หนึง  

2.  ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

                   ภาวะโลกร้อน  (Global Warming)  หรือ  ภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลง (Climate 
Change)  เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบนั  สังเกตไดจ้ากอุณหภูมิของโลกทีสูงขึนเรือยๆ 
สาเหตุหลกัของปัญหานี มาจาก ก๊าซเรือนกระจก   (Greenhouse gases)  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
มีความสําคญักบัโลก  เพราะก๊าซจาํพวก คาร์บอนไดออกไซด์  หรือมีเทน  จะกกัเก็บความร้อน
บางส่วนไวใ้นในโลก ไม่ให้สะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศทงัหมด มิฉะนนั โลกจะกลายเป็นแบบดวง
จนัทร์ ทีตอนกลางคืนหนาวจดั   และ ตอนกลางวนัร้อนจดั  เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลงังาน 
จาก ดวงอาทิตย ์  ซึงการทาํให้โลกอุ่นขึนเช่นนี คลา้ยกบัหลกัการของ เรือนกระจก (ทีใชป้ลูกพืช) 
จึงเรียกวา่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก  (Greenhouse Effect)   แต่การเพิมขึนอยา่งต่อเนืองของ CO2  
ทีออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม  รถยนต ์ หรือการกระทาํใด ๆ  ทีเผาเชือเพลิงฟอสซิล  (เช่น ถ่าน
หิน นาํมนั ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน )  ส่งผลให้ระดบัปริมาณ CO2 ใน
ปัจจุบนัสูงเกิน  300 ppm  (300 ส่วน ใน ล้านส่วน)  เป็นครังแรกในรอบกว่า 6 แสนปี   
ซึงคาร์บอนไดออกไซด์  ทีมากขึนนี  ไดเ้พิมการกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลกของเรามากขึนเรือย ๆ  
จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดงัเช่นปัจจุบนั 
                  ภาวะโลกร้อนภายในช่วง  10  ปีนบัตงัแต่ปี  พ.ศ. 2533 มานี  ไดมี้การบนัทึกถึงปีทีมี
อากาศร้อนทีสุดถึง  3  ปีคือ  ปี  พ.ศ. 2533,  พ.ศ.2538  และปี  พ.ศ. 2540  แมว้า่พยากรณ์การ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัมีความไม่แน่นอนหลายประการ  แต่การถกเถียงวิพากษว์ิจารณ์ได้
เปลียนหวัขอ้จากคาํถามทีวา่  "โลกกาํลงัร้อนขึนจริงหรือ"  เป็น  "ผลกระทบจากการทีโลกร้อนขึน
จะส่งผลร้ายแรง  และต่อเนืองต่อสิงทีมีชีวติในโลกอยา่งไร"   ดงันนั  ยงิเราประวงิเวลาลงมือกระทาํ
การแกไ้ขออกไปเพียงใด  ผลกระทบทีเกิดขึนก็จะยิงร้ายแรงมากขึนเท่านนั และบุคคลทีจะไดรั้บ
ผลกระทบมากทีสุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง 
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   3.  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

                  แมว้่าโดยเฉลียแลว้อุณหภูมิของโลกจะเพิมขึนไม่มากนกั  แต่ผลกระทบทีเกิดขึนจะ
ส่งผลต่อเป็นทอด  ๆ  และจะมีผลกระทบกบัโลกในทีสุด  ขณะนีผลกระทบดงักล่าวเริมปรากฏให้
เห็นแลว้ทวัโลก  รวมทงัประเทศไทย ตวัอยา่งทีเห็นไดช้ดั  คือ  การละลายของนาํแข็งทวัโลก  ทงัที
เป็นธารนาํแขง็  (glaciers)  แหล่งนาํแขง็บริเวณขวัโลก  และในกรีนแลนด์ซึงจดัวา่เป็นแหล่งนาํแข็ง
ทีใหญ่ทีสุดในโลก  นาํแข็งทีละลายนีจะไปเพิมปริมาณนาํในมหาสมุทร  เมือประกอบกบัอุณหภูมิ
เฉลียของนาํสูงขึน  นาํก็จะมีการขยายตวัร่วมดว้ย  ทาํใหป้ริมาณนาํในมหาสมุทรทวัโลกเพิมมากขึน
เป็นทวีคูณ  ทาํให้ระดบันาํทะเลสูงขึนมาก  ส่งผลให้เมืองสําคญั ๆ  ทีอยู่ริมมหาสมุทรตกอยูใ่ต้
ระดบันาํทะเลทนัทีมีการคาดการณ์วา่ หากนาํแขง็ดงักล่าวละลายหมด  จะทาํใหร้ะดบันาํทะเลสูงขึน 
6-8  เมตรทีเดียว   ผลกระทบทีเริมเห็นไดอี้กประการหนึงคือ  การเกิดพายุหมุนทีมีความถีมากขึน 
และมีความรุนแรงมากขึนดว้ย  ดงัเราจะเห็นไดจ้ากข่าวพายุเฮอริเคนทีพดัเขา้ถล่มสหรัฐหลายลูก
ในช่วงสองสามปีทีผา่นมา  แต่ละลูกก็สร้างความเสียหายในระดบัหายนะทงัสิน  สาเหตุอาจอธิบาย
ไดใ้นแง่พลงังาน  กล่าวคือ  เมือมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึน  พลงังานทีพายุไดรั้บก็มากขึนไปดว้ย 
ส่งผลใหพ้ายมีุความรุนแรงกวา่ทีเคย  
                  นอกจากนนัสภาวะโลกร้อนยงัส่งผลให้บางบริเวณในโลกประสบกบัสภาวะแห้งแล้ง
อยา่งอยา่งไม่เคยมีมาก่อน  เช่น  ขณะนีไดเ้กิดสภาวะโลกร้อนรุนแรงขึนอีกเนืองจากตน้ไมใ้นป่าที
เคยทาํหนา้ทีดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไดล้ม้ตายลงเนืองจากขาดนาํ นอกจากจะไม่ดูดกลืน
ก๊าซต่อไปแลว้  ยงัปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการยอ่ยสลายดว้ย และยงัมี
สัญญาณเตือนจากภยัธรรมชาติอืน ๆ  อีกมา  ซึงหากเราสังเกตดี ๆ  จะพบว่าเป็นผลจากสภาวะนี 
ไม่นอ้ย  
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4.  การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
                  เป็นเรืองทีน่าเป็นห่วงวา่เราคงไม่อาจหยุดยงัสภาวะโลกร้อนทีกาํลงัจะเกิดขึนในอนาคต
ได ้ ถึงแมว้่าเราจะหยุดผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสินเชิงตงัแต่บดันี  เพราะโลกเปรียบเสมือน
เครืองจกัรขนาดใหญ่ทีมีกลไกเล็ก ๆ  จาํนวนมากทาํงานประสานกนั การตอบสนองทีมีต่อการ
กระตุน้ต่าง ๆ  จะตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล  และแน่นอนวา่สภาวะสมดุลอนั
ใหม่ทีจะเกิดขึนย่อมจะแตกต่างจากสภาวะปัจจุบนัอยา่งมาก  แต่เราก็ยงัสามารถบรรเทาผลอนั
ร้ายแรงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตเพือใหค้วามรุนแรงลดลงอยูใ่นระดบัทีพอจะรับมือได ้และอาจจะ
ชะลอปรากฏการณ์โลกร้อนให้ชา้ลง กินเวลานานขึน สิงทีเราพอจะทาํไดต้อนนีคือพยายามลดการ
ผลิตแก๊สเรือนกระจกลง และเนืองจากเราทราบวา่แก๊สดงักล่าวมาจากกระบวนการใชพ้ลงังาน การะ
ประหยดัพลงังานจึงเป็นแนวทางหนึงในการลดอตัราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตวั  

การแก้ปัญหาโลกร้อน 10  อย่างง่าย ๆ  แก้ปัญหาโลกร้อน 
1.  เปลยีนหลอดไฟ 
                  การเปลียนหลอดไปจากหลอดไส้เป็นฟลูออเรสเซนตห์นึงดวง  จะช่วยลด 
คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้150 ปอนด์ต่อปี 
2.  ขับรถให้น้อยลง 
                  หากเป็นระยะทางใกล ้ๆ  สามารถเดินหรือขีจกัรยานแทนได ้ การขบัรถยนตเ์ป็น
ระยะทาง  1  ไมล ์
จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ 1  ปอนด์ 
3.  รีไซเคิลให้มากขึน 
                 ลดขยะของบา้นคุณใหไ้ดค้รึงหนึงจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง  2400  ปอนด์ 
ต่อปี 
4.  เช็คลมยาง 
                  การขบัรถโดยทียางมีลมนอ้ย  อาจทาํให้เปลืองนาํมนัขึนไดถึ้ง  3%  จากปกตินาํมนัทุก ๆ
แกลลอนทีประหยดัได ้ จะลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้ 20  ปอนด์ 
5.  ใช้นําร้อนให้น้อยลง 
                 ในการทาํนาํร้อน  ใชพ้ลงังานในการตม้สูงมาก  การปรับเครืองทาํนาํอุ่น  ให้มีอุณหภูมิ
และแรงนาํใหน้อ้ยลง  จะลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้ 350  ปอนด์ต่อปี  หรือการซกัผา้ในนาํเยน็จะ
ลดคาร์บอนไดออกไซด ์ไดปี้ละ 500 ปอนด์ 
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6.  หลกีเลยีงผลติภัณฑ์ทมีีบรรจุภัณฑ์เยอะ 
                   เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง  10 %  จะลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้ 1200  ปอนดต่์อปี 
7.  ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ(สําหรับเมืองนอก) 
                  ในฤดูหนาวปรับอุณหภูมิของ heater  ใหต้าํลง  2 องศา  และในฤดูร้อนปรับใหสู้งขึน 2 
องศา  จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได ้2000 ปอนด์ต่อปี 
8.  ปลูกต้นไม◌้ 
                  การปลูกตน้ไมห้นึงตน้ จะดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้1 ตนั ตลอดอายขุองมนั 
9.  ปิดเครืองใช้ไฟฟ้าทไีม่ใช ้
                  ปิดทีว ี คอมพิวเตอร์  เครืองเสียง  และเครืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  เมือไม่ใช ้ จะลด
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดน้บัพนัปอนดต่์อปี 
10.  บอกเพอืนๆของคุณเกยีวกบัวธีิเหล่านีครับ  
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บทท ี 3 
วธีิการดําเนินการ 

 
อุปกรณ์ 
                 ในการทดลองครังนีผูจ้ดัทาํโครงงานไดศึ้กษาและจดัเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองดงันี 
                 1.  ขวดนาํอดัลมพลาสติก  ขนาด  1.25  ลิตร 
                 2.  กระสอบขา้วสาร 
                 3.  จกัรเยบ็ผา้ 
 
วธีิการดําเนินการทดลอง 
                 ผูจ้ดัทาํโครงงานไดศึ้กษาวธีิดาํเนินการทดลองและวางแผนขนัตอนการทดลองดงันี 
                 1.  นาํขวดอดัลมพลาสติกมาแกะฉลากออกและลา้งนาํทาํความสะอาดผงึใหแ้หง้ 
                 2.  นาํกระสอบขา้วสารมาตดัแผอ่อกเป็นแผน่ 
                 3.  วาดแบบบนกระสอบขา้วสารแลว้นาํไปตดัเยบ็ตามรูปทรงทีไดอ้อกแบบไว ้ ดงัรูป 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

ภาพที  1  ตดักระสอบขา้วสารตามทีไดร่้างแบบไว ้
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  4.  นาํขวดนาํอดัลมพลาสติกมาวางบนกระสอบขา้วสารทีตดัเป็นแบบเพือกะประมาณ
จาํนวนขวดทีจะใส่ก่อนจะเยบ็เป็นช่องใส่ 
 
 
 
 
               
 
 

 
 

ภาพที  2  นาํขวดนาํอดัลมพลาสติกมาวางกะประมาณช่องใส่ก่อนเยบ็ 
 

                 5.  ใส่ขวดนาํอดัลมเขา้ไปในกระสอบขา้วสารทีตดัเยบ็เป็นช่องสาํหรับใส่  หลงัจากนนั
จึงเยบ็ปิดใหเ้รียบร้อยเราจะไดสิ้งประดิษฐที์เป็นห่วงชูชีพ 
                 6.  นาํห่วงชูชีพทีไดไ้ปทดสอบการลอยนาํ  ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  3  ทดสอบการลอยนาํ 
 

                  7.  ใหน้กัเรียนนาํห่วงชูชีพไปทดลองใชเ้พือดูประสิทธิภาพการใชง้าน 
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การสร้างแบบประเมินหาประสิทธิภาพ 
                  การสร้างแบบประเมินมีขนัตอนดงันี  โดยความร่วมมือในกลุ่มและมีคุณครูทีปรึกษาให้
คาํชีแนะและตรวจทาน  จนไดแ้บบประเมินตามแนวโครงสร้างดงันี 
                   3  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบัดี 
                 2  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
                  1  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ย 
 

ขอ้ที รายการประเมิน ระดบัประสิทธิภาพ 
3 2 1 

1 ดา้นคุณภาพการใชง้าน    
 -  ห่วงชูชีพมีความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน    
 -  วสัดุทีนาํมาใชป้ระหยดัและหาง่าย    
 -  ความสะดวกในการใชง้าน    

2 ดา้นประโยชน์การใชส้อย    
 -  สะดวกต่อการนาํไปใช ้    
 -  สามารถใชไ้ดเ้หมือนห่วงชูชีพทวัไป    
 -  รูปทรงเหมาะต่อการใชง้าน    

3   ดา้นประสิทธิภาพการลอยนาํ    
 -  นาํหนกัเบา    
 -  มีแรงพยงุตวัลอยนาํได ้    
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บทท ี 4 
ผลการทดลอง 

 
                     จากการทาํโครงงานประดิษฐ ์ เรือง  ห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  โดยผูจ้ดัทาํ
โครงงานไดน้าํเสนอผลการทดลองออกเป็น  2  ตอนดว้ยกนั  คือ  ตอนที  1  ผลจากการประดิษฐ์
ห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ตอนที  2  ศึกษาประสิทธิของห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะ
โลกร้อน  ซึงรายงานไดด้งันี 
                     ตอนท ี 1  ผลจากการประดิษฐ์ห่วงชูชีพปลอดภัย  ลดภาวะโลกร้อน 
 

รูปแบบ การจดัวางขวดนาํอดัลม 
รูปแบบที  1 จดัวางขวดนาํอดัลมตามช่องในห่วงชูชีพ  โดยเรียงขวดในแนวนอน

เป็นวงกลมหนึงชัน   ห่วงชูชีพลอยนําได้  แต่ใช้งานไม่สะดวก
เนืองจากเบาเกินไป  รับนําหนักผู ้ใช้ได้ไม่ดีเท่าทีควร  จึงไปขอ
คาํปรึกษากบัคุณครู  ปรับแกไ้ขการจดัวางขวด 

รูปแบบที  2 ปรับการจดัวางขวดโดยเรียงแนวตงัช่องละ 2  ขวด  เป็นแนวรัศมีห่วง
มีขนาดใหญ่ขึน  ลอยนาํได ้ แต่ยงัรับนาํหนกัไดไ้ม่ดี  ไดไ้ปปรึกษากบั
คุณครูอีกและปรับแกต้ามคาํแนะนาํใหเ้พิมจาํนวนขวด 

รูปแบบที  3 ใช้การวางขวดในแนวรัศมีเหมือนเดิมแต่เพิมจาํนวนขวดเป็นช่องละ  
4  ขวด  ปรากฏวา่ห่วงชูชีพลอยนาํไดแ้ละรับนาํหนกัผูใ้ชไ้ดดี้ 

   
                     จากการทดลองทงั  3  ครังตามกระบวนการขนัตอนพบว่ารูปแบบทีเหมาะสมในการ
ทาํห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ปรากฏวา่รูปแบบที  3  เป็นรูปแบบทีมีความเหมาะสมมาก
ทีสุด 
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                     ตอนท ี 2  ศึกษาประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภัย  ลดภาวะโลกร้อน 
                     จากการศึกษาประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  โดยได้นํา 
ห่วงชูชีพไปใหน้กัเรียนทดลองใชง้านและใชแ้บบประเมินหลงัจากใชง้าน  โดยทาํการประเมินจาก
นกัเรียนจาํนวน  10  คน  ไดผ้ลดงันี 
 

 
ขอ้ที 

 
รายการประเมิน 

ระดบัประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภยั   
ลดภาวะโลกร้อน 

3 2 1 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

1 ดา้นคุณภาพการใชง้าน  
 -  ห่วงชูชีพมีความแขง็แรงทนทานต่อ    

   การใชง้าน 
 

8 
 

80 
 

2 
 

20 
 
- 

 
- 

 -  วสัดุทีนาํมาใชป้ระหยดัและหาง่าย 10 100 - - - - 
 -  ความสะดวกในการใชง้าน 6 60 2 20 2 20 
 รวม 8 80 1.33 13.33 0.67 6.67 

2 ดา้นประโยชน์การใชส้อย  
 -  สะดวกต่อการนาํไปใช ้ 6 60 2 20 2 20 
 -  สามารถใชไ้ดเ้หมือนห่วงชูชีพทวัไป 8 80 2 20 - - 
 -  รูปทรงเหมาะต่อการใชง้าน 8 80 2 20 - - 
 รวม 7.33 73.33 2 20 0.67 6.67 

3 ดา้นประสิทธิภาพการลอยนาํ  
 -  นาํหนกัเบา 9 90 1 10 - - 
 -  มีแรงพยงุตวัลอยนาํได ้ 10 100 - - - - 
 รวม 9.5 95.00 .5 5.00 - - 

 รวมทุกดา้น 8.28 82.77 1.28 12.78 .44 4.45 
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                      จากการหาประสิทธิภาพห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ภาพรวมประสิทธิภาพ
ของห่วงชูชีพอยูใ่นระดบัดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  82.77  ดา้นคุณภาพการใชง้าน  ภาพรวมอยูใ่นดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ  80  ดา้นประโยชน์การใชส้อย  ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 73.33  ดา้น
ประสิทธิภาพการลอยนาํ  ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  95.00 
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บทท ี 5 
สรุปผล  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการทดลอง 
                     ตอนท ี 1  ผลจากการประดิษฐ์ห่วงชูชีพปลอดภัย  ลดภาวะโลกร้อน 
                     จากการศึกษาตามกระบวนการเพือหารูปแบบทีเหมาะสมในการทาํห่วงชูชีพปลอดภยั  
ลดภาวะโลกร้อน  ปรากฏวา่รูปแบบที  3  เป็นรูปแบบทีมีความเหมาะสมมากทีสุด 
                      ตอนท ี 2  ศึกษาประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภัย  ลดภาวะโลกร้อน 
                      ประสิทธิภาพห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน  ภาพร่วมประสิทธิภาพของห่วงชู
ชีพอยูใ่นระดบัดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  82.77  ดา้นคุณภาพการใชง้าน  ภาพรวมอยูใ่นดีมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  80  ดา้นประโยชน์การใช้สอย  ภาพรวมอยู่ในระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 73.33  ดา้น
ประสิทธิภาพการลอยนาํ  ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  95.00 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
                      จากการทดลองปรากฏวา่ห่วงชูชีพรูปแบบที  3  มีความสะดวก  และมีรูปร่างทีเหมาะ
ต่อการใชง้าน  นาํหนกัเบา  ลอยตวัไดดี้   
 
ข้อเสนอแนะ 
                       ในการทาํโครงงานครังต่อไปควรจะปรับปรุงช่องทีใส่ขวด  โดยไม่เยบ็ตายตวั  ควร
ติดวสัดุทีสามารถดึงแยกออกจากกนัเพือใหส้ามารถเปลียนขวดนาํอดัลมได ้
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ภาคผนวก 
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ภาพที  1  ลา้งทาํความสะอาดขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  2  นาํขวดทีลา้งแลว้ไปผงึลมใหแ้หง้ 
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ภาพที  3  ตดักระสอบขา้วสารใหแ้ผอ่อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที  4  วดัขนาดและวาดแบบ 
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ภาพที  5  ตดัตามแบบทีร่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  6  เยบ็กระสอบขา้วสารตามแบบทีร่าง 
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ภาพที  7  นาํขวดมาวางกะขนาดพืนทีเพือเยบ็ช่องบรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  8  ผลงานสาํเร็จ 
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ภาพที  9  ทดสอบการลอยนาํ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  10  นกัเรียนทดสอบการรับนาํหนกัและการลอยตวั 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภัย  ลดภาวะโลกร้อน 
 

ใหป้ระเมินตามความเป็นจริงเกียวกบัประสิทธิภาพของห่วงชูชีพปลอดภยั  ลดภาวะโลกร้อน 
 
                 3  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบัดี 
                 2  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
                 1  หมายถึง  ห่วงชูชีพมีประสิทธิภาพในระดบันอ้ย 
 

ขอ้ที รายการประเมิน ระดบัประสิทธิภาพ 
3 2 1 

1 ดา้นคุณภาพการใชง้าน    
 -  ห่วงชูชีพมีความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน    
 -  วสัดุทีนาํมาใชป้ระหยดัและหาง่าย    
 -  ความสะดวกในการใชง้าน    

2 ดา้นประโยชน์การใชส้อย    
 -  สะดวกต่อการนาํไปใช ้    
 -  สามารถใชไ้ดเ้หมือนห่วงชูชีพทวัไป    
 -  รูปทรงเหมาะต่อการใชง้าน    

3   ดา้นประสิทธิภาพการลอยนาํ    
 -  นาํหนกัเบา    
 -  มีแรงพยงุตวัลอยนาํได ้    
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     ประวตัิผู้จัดทาํ 
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