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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยใชแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมตัวอยางที่ใชในการคนควาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 50 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random  
Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 4 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  
แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แผนการจัดการเรียนรู วิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  
(ว 30202)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชแบบ
แผนการทดลองเปนแบบ One Group Pretest – Posttest Design และการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ
ทางสถิติแบบ t – test Dependent Samples 

 
ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purpose of this study was to the problem solving ability and scientific creative 

thinking by practical science project and technology of Mathayom Suksa II students.  The 
subjects of study were  50 Mathayom Suksa II students of Santacruz Convent School, khet 
Thonburi, bangkok ; in the first semester of  academic year 2006. They were randomly from 
the population by simple random sampling 4 group assigned into experimental group. The 

research instruments included practical science project and technology, learning plan of  
subject project and inventive (SC 30202), problem solving ability test, scientific creative 
thinking test and science project and technology test. The research design was One Group 
Pretest – Posttest Design. The data was analyzed by t – test of dependent samples. 
 

The results of the study indicated that: 
1. The problem solving ability of the students taught with teaching by practical 

science project and technology was significantly increased than before the experiment at .01 
level. 

2. The scientific creative thinking of the students taught with teaching by practical 
science project and technology was significantly increased than before the experiment at .01 
level. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญและ
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยมาก  โดยมนุษยเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการ
พัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  นอกจากนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังทํา
ใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป  มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป  และนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  และที่สําคัญมนุษยที่จะสามารถพัฒนาประเทศไดนั้น  ตองเปน
ผูที่มีความรู  สามารถคิด  ตัดสินใจอยางมีเหตุผล  มีความคิดสรางสรรค  และแกปญหาตาง ๆ  ได
อยางมีเหตุผล 
 ความสามารถในการแกปญหามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก  การที่บุคคล
จะอยูรอดในสังคมปจจุบันจะตองเปนผูมีประสิทธิภาพ  รูจักคิด  รูจักปญหา  รูวิธีการแกปญหา  ไม
เชื่อในสิ่งที่งมงาย  นักการศึกษาไดมองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียน
เปนคนที่คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  (พนัส  หันนาคินทร.  2521 : 34)  คุณสมบัติเหลานี้เปนการ
พัฒนาศักยภาพสวนบุคคลที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาไวหลายลักษณะ  เชน  ปรับปรุงโดยมอง
ภาพรวมทั้งหมด  หรือมุงพัฒนาตอนใดตอนหนึ่งของการจัดการศึกษา  (พยอม  ตัญมณี.  2524 : 1)  
โดยคํานึงเสมอวา  ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้นจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
วาบุคคลนั้นมี  สติปญญา  ความรู  อารมณ  ประสบการณ   ตลอดจนการไดรับการจูงใจดีหรือไม
เพียงใด  การแกปญหาอาจไมเปนไปตามขั้นตอนก็ได  ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเปนสวนหน่ึงที่จะ
ชวยพัฒนาปจจัยตาง ๆ  อันจะสงผลใหความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนดีขึ้น  และวิธีการ
ที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการแกปญหาไดวิธีหนึ่ง  คือ  การใหนักเรียนไดผานกระบวนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2533 : 5 - 8)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดมองปญหาดวยตนเอง  คิดหาแนวทางในการหาคําตอบนั้น ๆ  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจถึงการแกปญหาอยางมีระบบ  การทําโครงงานวิทยาศาสตรมักคิดกันวาเปนกิจกรรมที่ทําไดยาก    
เปนกิจกรรมเฉพาะนักเรียนที่เกงสติปญญาดีเทานั้นจึงจะทําได  (เบญจพร  ศรีสุวรมาศ.  2531 : 
24 - 27)  แตในความเปนจริงหาไดเปนเชนน้ันไม  โครงงานวิทยาศาสตรสามารถทําไดกับนักเรียน
ทุกคนโดยการฝกที่ถูกตอง  ปญหาของการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่มักพบอยูเสมอคือ  นักเรียน
ทําโครงงานไมเปน  คิดหัวขอในการทําโครงงานไมได  ไมเขาใจถึงขั้นตอนการทํา  และวิธีการทํา  
ครูผูสอนเองก็ขาดวัสดุอุปกรณ  ขาดความเขาใจในหลักการที่แทจริงของการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร   
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 สําหรับความคิดสรางสรรคก็เปนคุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ  เปนสิ่งที่บงชี้คุณภาพของมนุษย  (กรมการฝกหัดครู)  และในปจจุบันยุคนี้เปนยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษาสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ  
ไดมีวิสัยทัศนของการเรียนรู  ขอหนึ่งกลาววา  “…ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพัฒนา
กระบวนการคิด  ความสามารถในการเรียนรู  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการแกปญหา  
และการคิดสรางสรรคองคความรู…’’ 
 จากวิสัยทัศนที่กลาวมาขางตนนี้ สอดคลองกับแนวความคิดของ Jean Piaget นักจิตวิทยา
ชาวสวิส  ที่กลาวไววา  “…เปาหมายสําคัญของการศึกษา  คือ  การสรางคนใหเปนผูที่สามารถทํา 
สิ่งใหม ๆ มิใชเพียงแตเปนผูคอยลอกเลียนแบบผูอ่ืน ตองการคนที่มีความคิดสรางสรรค รูจักประดิษฐ
และคนควาแสวงหาความรู…’’ 
 ความคิดสรางสรรคจึงควรเปนเปาหมายสําคัญที่ควรพัฒนาและสงเสริมเปนอยางยิ่ง
ซึ่งถึงแมวาในขณะนี้นับไดวาประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไปมากแลวก็ตาม  
แตการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเยาวชนของประเทศยังคงมีบทบาทที่สําคัญ  เพ่ือที่จะไดมีการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและกลาที่จะนําความคิดสรางสรรค  ความฝน  จินตนาการนั้นมาปฏิบัติจริง 
 อาจกลาวไดวา  ความคิดสรางสรรคเปนสวนหนึ่งจากการถายทอดพันธุกรรมจากบิดา – 
มารดา  แตประสบการณภายหลัง  ซึ่งครูตองเปนผูปลูกฝงใหอีกทางหนึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคเปนอยางมาก  หากครูไมมีการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคได  อาจจะเปนความลมเหลวของครูในยุคปฏิรูปการศึกษานี้  และรวมไปถึงเปนความ
ลมเหลวของอนาคตของประเทศชาติดวย 
 เม่ือการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของเยาวชนไทยไดแลว  บุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรคหรือมีความคิดริเริ่มแปลก ๆ  ใหม ๆ  มีความคิดคลอง  มีความคิดยืดหยุน  ยอม
เปนที่ตองการของสังคมประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีปญหามากมาย  การแกปญหาตาง ๆ  
ยอมตองการความคิดสรางสรรค  อันจะกอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม 
 จากการที่ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี  และ
ความเจริญกาวหนาของประเทศ  การจัดการเรียนรู  จึงมีสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาบุคลากรใหเปนไป
ตามความตองการของสภาพสังคม  อน่ึง  วิธีการสอนที่สามารถชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด  
ความอยากรูอยากเห็น  อยากแสวงหาความรู  เกิดทักษะกระบวนการ  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
จึงนับเปนสิ่งสําคัญ  ที่ครูผูสอนตองมีกระบวนการจัดการเรียนรู  มีกิจกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  รวมไปถึงทักษะกระบวนการดานอ่ืน ๆ  อีกดวย 
 จากขอมูลและเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดเสนอรูปแบบของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เพ่ือใชสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  อันมีเนื้อหาที่ประกอบดวยความหมาย
ของโครงงานวิทยาศาสตร  ความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  
ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร  คุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร  ตลอดจนตัวอยางของ
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โครงงานวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ  อันจะเปนแนวทางในการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร  และ
ทําโครงงานวิทยาศาสตรของตนเองตอไป 
 ในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น  ประกอบดวยชุด
แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง  โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ  และโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ  โดยเนนความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเปนสําคัญ  เพื่อเปนประโยชนแกนักเรียนในการนําความรูไปสู
ขั้นตอนการนําเสนอหัวขอและลงมือปฏิบัติการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่ถูกตองและสมบูรณตาม
ขั้นตอนการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
แบบฝกโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีความสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ทําใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถคิด
หัวขอหรือเลือกเร่ือง และลงมือปฏิบัติทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดียิ่งขึ้น 

2. ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือแกปญหา ไดแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
มีความกระตือรือรนในการศึกษาคนความากขึ้น และสามารถจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดอยางถูกตองและสมบูรณ 

3. ผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตร  ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการมีสวนรวมในการเรียน โดย
ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ ้น สําหรับ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรทานอื่นยังสามารถนําชุดแบบฝกนี้ไปปรับใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากร  กลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร จํานวน  4  
หองเรียน  จํานวน 198  คน 
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 2.  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  1  หองเรียน  จํานวน  50  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random 
Sampling)  โดยการจับฉลากมา  1 หองเรียนจาก  4  หองเรียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายถึง  สื่อการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยกิจกรรมการศึกษาคนควาหาคําตอบจากสถานการณ  มีการกําหนดปญหา  
ตั้งสมมติฐาน  คาดคะเนคําตอบของปญหา  การรวบรวมขอมูลหรือการทดลองเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน  และสรุปผลของการศึกษาคนควา  เปนการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
โดยแบงแบบฝกออกตามลักษณะของกิจกรรมไดดังนี้ 
  1.1  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการทดลอง  เปนกิจกรรม
การศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ ่งจากสถานการณที ่กําหนด  เพื่อฝกใหนักเรียน
ออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองหาคําตอบที่ตองการทราบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้ง
ไว  ขั ้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี้ ประกอบดวยการกําหนดปญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง  ซึ ่งจะตองมีการควบคุมตัวแปรที ่ตองการศึกษาแลว
ดําเนินการทดลองรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม  มีการแปลผลและ
สรุปผลการทดลอง 
  1.2  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการสํารวจ  เปนกิจกรรม
การศึกษารวบรวมขอมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรยีนไดศกึษา
หาความรูที่มีอยูหรือเปนอยูในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยใชวิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล  แลว
นําขอมูลเหลานั้นมาจัดกระทํา  เชน  จําแนกเปนหมวดหมู  นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหเห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ศึกษา  โดยไมมีการกําหนดหรือควบคุมตัวแปร   
  1.3  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการประดิษฐหรือการพัฒนา  
เปนกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนไดพัฒนาหรือประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณตาง ๆ  เพื่อใช
งานไดตามประสงค  อาจเสนอหรือสรางเปนแบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหา  โดยอาศัย
ความรูหรือหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกต 
 2.  การสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายถึง  การสอน
วิทยาศาสตร แบบสืบเสาะหาความรูโดยใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  
โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน  ตาม
ลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 
  2.1  การสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการทดลอง  
หมายถึง  การสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนศึกษาสถานการณเพ่ือระบุปญหา
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และตั้งสมมติฐาน  มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร  ออกแบบการทดลอง  โดยเขียนเปนเคาโครงให
ครูตรวจพิจารณากอน  แลวจึงดําเนินการทดลอง  เพื ่อหาคําตอบที ่ตองการหรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว  มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ 
   2.1.1  ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรม 
        นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือระบุปญหา  ตั้งสมมติฐาน  กําหนดและควบคุม
ตัวแปร  เลือกวัสดุอุปกรณและออกแบบการทดลองจากสถานการณในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีประเภทการทดลองโดยเขียนเปนเคาโครงของโครงงานใหครูพิจารณา 
   2.1.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
        นักเรียนดําเนินการทดลองตามที่ไดวางแผนและออกแบบการทดลองตาม
เคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 
   2.1.3  ขั้นอภิปรายหลังทํากิจกรรม 
     -  นักเรียนรายงานผลที่ไดจากการทดลอง 
     -  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปผลการทํากิจกรรมเพื่อสรุปเปน
ความรู และเพ่ือนําไปสูการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
  2.2  การสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการสํารวจ  
หมายถึง  การสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนศึกษาสถานการณ  เพ่ือระบุปญหาและ
ตั้งสมมติฐาน จากนั้นใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 
   2.2.1  ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรม 
        นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อระบุปญหาและตั้งสมมติฐานจากสถานการณ
ในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการสํารวจ 
   2.2.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
        นักเรียนสํารวจและรวบรวมขอมูล  ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการสํารวจ 
   2.2.3  ขั้นอภิปรายหลังทํากิจกรรม 
     -  นักเรียนรายงานผลที่ไดจากการสํารวจและรวบรวมขอมูล 
     -  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปผลการทํากิจกรรมเพื่อสรุปเปน
ความรู  และเพ่ือนําไปสูการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
  2.3  การสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการ
ประดิษฐและการพัฒนา หมายถึง การสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนศึกษา
สถานการณ เพ่ือระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน จากนั้นใหนักเรียนออกแบบสรางหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ  
เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ หรือเสนอเปนแบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหาจากสถานการณ
ที่ไดศึกษาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 
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   2.3.1  ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรม 
        นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อระบุปญหาและตั้งสมมติฐานจากสถานการณ
พรอมทั้งออกแบบสรางหรือประดิษฐอุปกรณ  เพ่ือแกปญหาจากสถานการณในแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการประดิษฐและการพัฒนา 
   2.3.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
        นักเรียนสรางหรือประดิษฐอุปกรณเครื่องใชตามที่วางแผนไวในแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเภทการประดิษฐและการพัฒนา 
   2.3.3  ขั้นอภิปรายหลังทํากิจกรรม 
     -  นักเรียนนําเสนอสิ่งประดิษฐ พรอมทั้งอภิปรายขั้นตอนการประดิษฐ 
     -  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลการทํากิจกรรมเพื่อสรุปเปนความรู 
และเพ่ือนําไปสูการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
 3.  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการใช
ความรู ความคิด ของผูเรียนแกปญหาที่พบ  ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นดังน้ี 
  3.1  ขั้นระบุปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุด  ภายใน
ขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
  3.2  ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง  ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 
  3.3  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการวางแผน เพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริงหรือเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูวิธีการแกปญหา
ที่ระบุไว   
  3.4  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่
เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาน้ันสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไมและ
ผลที่ไดจะเปนอยางไร 
  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร วัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น  ตามขั้นตอนวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบของปญหา  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบที่
ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของสุมาลี  กาญจนชาตรี  (2525)  
ซึ่งมีองคประกอบ  3  ดาน  ดังนี้ 
  4.1  ความคลองแคลวในการคิดทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหา
คําตอบในทางวิทยาศาสตรไดมากในเวลาที่จํากัด 
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  4.2 ความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถที่จะคิดหาคําตอบใน 
ทางวิทยาศาสตรไดหลายแนวทาง  
  4.3  ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความคิดแปลกใหมทางวิทยาศาสตรที่
ไมซ้ํากับคนสวนใหญ 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความคิด 
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
การสอนโดยใชแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

1.  ความสามารถในการแกปญหา 
    ทางวิทยาศาสตร 
2.  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
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บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอ
ตามหัวขอตอไปน้ี 
  1.  เอกสาร และงานวิจัยเกีย่วกับโครงงานวิทยาศาสตร 
  2.  เอกสาร และงานวิจัยเกีย่วกับแบบฝก 
  3.  เอกสาร และงานวิจัยเกีย่วกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.  เอกสาร และงานวิจัยเกีย่วกับความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
1.  เอกสาร  และงานวิจัยเกีย่วกับโครงงานวิทยาศาสตร                                                                         
 1.1  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
   โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมวิทยาศาสตรประเภทหนึ่งที่นักการศึกษาไดใหความ
สนใจ  ไดมีสถาบันการศึกษาและนักการศึกษาไดใหความหมายดังน้ี 
  สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย  (2528 : 13)  ใหความหมายของการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรไววา  การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีหลักเกณฑและตองสําเร็จในตัวเอง  
ผูศึกษาจะตองมีความละเอียดรอบคอบ  มีการศึกษาและบันทึกผลที่ไดจากการศึกษาไวตามลําดับ
ทุกขั้น  การวางรูปโครงงานวิทยาศาสตรควรจะตองดําเนินการลวงหนาใหรัดกุม 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2531 : 1)  ใหความหมายของ
การทําโครงงานวิทยาศาสตรไววา  การทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนควา  และลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดูแลและให
คําปรึกษาของครู  หรือผูทรงคุณวุฒิตั้งแตการเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควา  ดําเนินการ  วางแผน  
ออกแบบ  ประดิษฐ  สํารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมขอมูล  รวมทั้งการแปรผล  สรุปผล  และการ
เสนอผลงาน 
  ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2531 : 16)  ใหความหมายของการดําเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร
ไววาเปนการศึกษาเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง  ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งนักเรียนเปนผูลง
มือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวยตนเอง  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรภายใตการแนะนํา  ปรึกษา  และ
การดูแลของครู  หรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน ๆ  และอาจใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ  ชวยเพ่ือให
การศึกษาคนควานั้นบรรลุผลตามจุดประสงค 
  จิรพรรณ  แสงหลา  (2532 : 9)  ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวาเปน
การศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความถนัดหรือความสนใจ  
นักเรียนเปนผูปฏิบัติและศึกษาคนควาดวยตนเอง  โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรภายใตการแนะนํา  
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ปรึกษา  ชวยเหลือ  และดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา  หรือผูทรงคุณวุฒิโครงงานวิทยาศาสตรอาจจัด
ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได  รวมทั้งสามารถดําเนินกิจกรรมไดทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  
ซึ่งอาจเปนรายกลุมหรือรายบุคคลก็ได 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2533 : 5)  ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวา  เปนการ
ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  และลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครู  อาจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตการเลือก
หัวขอที่จะศึกษาคนควา  ดําเนินการวางแผน  ออกแบบประดิษฐ  สํารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมขอมูล  
รวมทั้งการแปลผล  สรุปผล  และการเสนอผลงาน 
  ประภาพร  สุวรรณรัตน  (2533 : 16)  ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวาเปน
กิจกรรมที่ประกอบดวยกระบวนการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร  มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว  
โดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ  จนโครงงานนี้สัมฤทธิ์ผล  เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชา
วิทยาศาสตร 
  สรุปไดวา  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  หรืองานวิจัยเล็ก ๆ  ของนักเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรหรือการแกปญหาที่
เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  เพ่ือตอบขอสงสัยหรือปญหาที่พบ  ตามความสนใจและ
ระดับความรูความสามารถของนักเรียน  โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรอันประกอบดวยการระบุ
ปญหา  การตั้งสมมติฐานการพิสูจนหรือทดลอง  ตลอดจนการสรุปผลและการนําไปใชซึ่งนักเรียน
จะตองเปนผูเลือกปญหา  วางแผน  และลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดูแล  และใหคําปรึกษา
ของครู  หรือผูทรงคุณวุฒิ 
 1.2  จุดมุงหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร  
   หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2526 : 34)  ไดระบุจุดมุงหมายของการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  ไวดังนี้  
  1.  เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควา  หรือวิจัยทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสนใจ
และมีความสามารถทางวิทยาศาสตร 
  2.  เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจ  คนควาและประดิษฐผลงานทางวิทยาศาสตรซึ่งจะ
เปนประโยชนตอคุณคาทางวิชาการ 
  3.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเอง 
  4.  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  5.  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ๆ  
  นอกจากนี้สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดระบุจุดมุงหมาย
ของการใหทําโครงงานวิทยาศาสตร  ในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2529  : 1)  ไวดังนี้ 
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  1.  เพื่อใหนักเรียนใชความรูและประสบการณเลือกทําโครงงานวิทยาศาสตรตามที่
ตนสนใจ 
  2.  เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ  ดวยตนเอง 
  3.  เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร  และเห็นคุณคาของการใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
  5.  เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นแนวทางในการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใน
แตละทองถิ่น 
  สรุปไดวาการทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนผูทําโครงงาน
วิทยาศาสตรไดพัฒนาความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือแกปญหาไดแสดงออก
ซึ่งความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  รวมทั้งไดรูจักการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น ๆ  นอกจากนี้โครงงานวิทยาศาสตรบางโครงงาน  อาจเปนพ้ืนฐานใหมีการพัฒนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดวย 
 1.3  หลักการของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2530 : 4)  ไดระบุหลักการที่
สําคัญของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีดังตอไปน้ีคือ 
  1.  เนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปดโอกาสใหนักเรียนริเริ่มวางแผน  และ
ดําเนินการศึกษาดวยตนเอง  โดยมีอาจารยเปนผูชี้แนะแนวทางและใหคําปรึกษา 
  2.  เนนกระบวนการในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตการ
กําหนดปญหาหรือเลือกหัวขอที่สนใจ  การวางแผนการศึกษาคนควา  การรวบรวมขอมูลหรือการ
ทดลองและการสรุปผลการศึกษาคนควา 
  3.  เนนการคิดเปน  ทําเปน  และการแกปญหาดวยตนเอง 
  4.  การทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มุงฝกใหนกัเรยีนเรียนรูวธิีการศกึษาคนควา
และแกปญหาดวยตนเองมิไดเนนการสงเขาประกวดเพื่อรับรางวลั 
 1.4  ขอบเขตเนื้อหาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  ขอบเขตเนื้อหาของโครงงานวิทยาศาสตร  ควรจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  
ซึ่งควรเปนเรื่องงาย ๆ  ของนักเรียน  เหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น  ความรูความสามารถ 
  โครงงานวิทยาศาสตร  ถาแบงตามวิธีการไดมาซึ่งคําตอบของปญหา  หรือแบงตาม
วิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูล  ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2531 : 7 - 29) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2531 : 7-17)  และ  มาฆะ  ทิพยคีรี  (2543 : 7 - 8)  ไดแบงโครงงาน
วิทยาศาสตร  ออกเปน  4  ประเภท  คือ  
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  1.  โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการสํารวจรวบรวมขอมูล 
   เปนโครงงานวิทยาศาสตรประเภทที่ตอบปญหาหรือขอสงสัย  โดยการสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูล  ไมจําเปนตองจัดหรือกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของ  นักเรียนจะทํางานโดยใชทักษะ
การสํารวจ  ทักษะการรวบรวมขอมูล  เพื่อใหเห็นความสําคัญของเร่ืองหรือปญหาที่นักเรียนสงสัยน้ัน 
   ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลทําไดหลายแบบ  เชน  การออกไปเก็บขอมูล
ภาคสนาม  โดยเก็บเปนภาพถาย  หรือบันทึกขอมูล  หรือเก็บขอมูลมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
อีกครั้งหนึ่งก็ได 
   ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  ไดแก 
    -  การสํารวจชนิดของพืชในทองถิ่น 
    -  การสํารวจสัตวในทองถิ่น 
    -  การสํารวจพฤติกรรมของมด  แมลง  และอ่ืน ๆ  
    -  การสํารวจของใชในบาน 
    -  การสํารวจวงจรชีวิตของแมลง  ฯลฯ 
   โครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี้เปนโครงงานที่นําไปใชประโยชนไดนอย  สวนใหญ
เปนการศึกษาเพื่อตอบคําถามเพื่อรูเทานั้น  การนําไปประยุกตใชประโยชนไดนอย  และจุดออนของ
โครงงานประเภทนี้อยูตรงที่ไมไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร 
  2.  โครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง 
   ลักษณะเดนของโครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง  คือ  ตองมีการ
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งที่มีผลตออีกตัวแปรหนึ่งที่ตองการศึกษา  โดยมีการ
ควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่อาจมีผลตอการศึกษาไว  หรืออาจกลาวไดวา  โครงงานวิทยาศาสตรประเภท
การทดลองจะตองมีการกําหนดตัวแปร  ซึ่งไดแก 
    -  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ  คือสิ่งที่เราตองการจะศึกษา 
    -  ตัวแปรตาม  คือสิ่งที่เราตองการจะวัดหรือผลการทดลอง 
    -  ตัวแปรที่ตองควบคุม  คือสิ่งที่ไมตองการจะศึกษา  เปนสิ่งที่เราตองควบคุม
ไวใหคงที่  มิฉะนั้น  จะมีผลทําใหตัวแปรตามเคลื่อนที่ 
   ตัวอยางเชน  ตองการจะศึกษาวา  แสงสีอะไรเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
ผักคะนา  อาจจะกําหนดสีของแสงนั้นขึ้น  5  สี  ไดแก  แดง  มวง  เขียว  เหลือง  และน้ําเงิน  โดยการ
ออกแบบการทดลองตองมีการปลูกผกัคะนา  5  แปลง  แตละแปลงใหแสงแตละสีจากที่กลาวขางตน 
    -  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ  คือ  สีของแสง 
    -  ตัวแปรตาม  คือ  การเจริญเติบโต  ซึ่งอาจใชเกณฑวัดความสูง  นับจํานวน
ใบชั่งน้ําหนัก 
    -  ตัวแปรที่ตองควบคุม  คือ  พันธุผักคะนา  ปริมาณน้ําที่รดดิน  ระยะหาง
ระหวางตน  ขนาดของแปลง  จํานวนตนตอแปลง 
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   ที่กลาวมาทั้งหมดเปนลักษณะของโครงงานประเภทการทดลอง  ซึ่งโครงงาน
ประเภทนี้ทํากันอยางแพรหลายมาก  ขอดีของโครงงานประเภทนี้จะมีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
ครบทั้ง  5  ขั้น  คือ  ตั้งแตการกําหนดปญหา  ตั้งสมมติฐาน  วางแผนการทดลอง  รวบรวมขอมูล  
และสรุปผล  นอกจากนั้นโครงงานประเภทการทดลองเปนโครงงานที่ฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ในดานการกําหนดและควบคุมตัวแปรอีกดวย  ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาคนควา
ทางวิทยาศาสตรที่สําคัญ 
  3.  โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ  
   เปนการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐเปนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 
ซึ่งอาจคิดประดิษฐใหม  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได  
โครงงานนี้จะรวมถึงแบบจําลองได  เชน  เครื ่องพนยาอัตโนมัติ  เครื ่องอบกลวยเล็บมือนาง  
หุนยนตใชงานในบาน  เปนตน 
  4.  โครงงานวิทยาศาสตรประเภททฤษฎี 
   เปนการเสนอทฤษฎี  หรือหลักการ  หรือแนวความคิดใหม  ซึ่งอาจอยูในรูปของ
สูตร  สมการ  หรือคําอธิบายก็ได  โดยผูเสนอจะตองกําหนดขอตกลงขึ้นมาแลวนําเสนอ 
 1.5  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  มาฆะ  ทิพยคีรี  (2543 : 5)  ไดกลาวถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ที่ใชในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  มี  5  ขั้นตอนคือ 
   1.  ปญหา  หรือขอสงสัยที่นักเรียนพบเห็น 
   2.  สมมติฐาน  หรือคําตอบชั่วคราว 
   3.  กําหนดวิธีที่ดีที่สุดในการตอบปญหา  ซึ่งอาจทําไดโดยการสังเกต  หรือการ
ทดลอง 
   4.  เก็บรวบรวมขอมูล  โดยขอมูลที่ไดอาจจะขัดแยงกับสมมติฐาน  หรือสนับสนุน
สมมติฐานที่ตั้งไวก็ได 
   5.  นําขอมูลที่ไดมาสรางองคความรูใหม 
 1.6  ข้ันตอนของการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  การทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองและมีการ
ดําเนินงานหลายขั้นตอน  ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นสุดทายดังนี้ 
   1.  การคิดและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
   2.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
   3.  การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน 
   4.  การลงมือทําโครงงาน 
   5.  การเขียนรายงาน 
   6.  การแสดงผลงาน 

12



 13 

  ขั้นที่สําคัญที่สุดของการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คือการคิดหัวขอ
เรื่องของโครงงาน  ซึ่งนักเรียนจะตองคิดและเลือกดวยตนเอง  โดยทั่วไปหัวเรื่องของโครงงานมักจะ
ไดมาจากปญหา  คําถาม  หรือความอยากรูอยากเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องตาง ๆ  ของนักเรียนเอง  
หัวขอเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจนบงชัดวาจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และ
ควรเปนเรื่องแปลกใหมหรือมีแนวการศึกษาทดลองที่แปลกใหม  ซึ่งแสดงถึงความคิดริเ ร่ิม
สรางสรรคดวย  นอกจากนั้นหากคํานึงถึงเรื่องที่เปนประโยชนดวยก็จะทําใหโครงงานนั้นมีคุณคา
ยิ่งขึ้น 
  แนวความคิดในการเลือกหัวขอเร่ืองเพ่ือทําโครงงาน  พอสรุปไดดังนี้ 
   1.  จากการอานหนังสือตาง ๆ  เชน  ตํารา  หนังสือพิมพ  วารสาร  เปนตน 
   2.  จากการไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ  เชน  วนอุทยาน  สวนสัตว  พิพิธภัณฑ 
โรงงานอุตสาหกรรม  สถานที่เพาะเลี้ยงพืชและสัตว  หนวยงานวิจัย  หองปฏิบัติการ  เปนตน 
   3.  จากการฟงบรรยายทางวิชาการ  การฟงและชมรายการทางวิทยุโทรทัศน 
   4.  จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   5.  จากงานอดิเรกของนักเรียนเอง 
   6.  จากการเขาชมนิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี 
   7.  จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผูอ่ืนทําไวแลว 
   8.  จากการสนทนากับครู  อาจารย  เพ่ือน ๆ  หรือบุคคลอื่น ๆ  
   9.  จากการสังเกตปรากฏการณตาง ๆ  รอบตัว 
  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในที่นี้ยังรวมถึงการขอ
คําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิและการสํารวจวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของดวยหลังจากที่นักเรียนได
หัวขอเรื่องกวาง ๆ  ที่สนใจจะศึกษาคนควาแลว  ขั้นตอนตอไปที่อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําคือ  
แหลงที่นักเรียนจะสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวของนี้จะชวยให
นักเรียนไดแนวความคิดที่จะกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาคนควาใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  
และไดความรูในเรื่องที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น  จนสามารถออกแบบและวางแผนดําเนินการ
ทําโครงงานนั้นไดอยางเหมาะสม 
  การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน  เคาโครงยอของโครงงานโดยทั่ว ๆ ไปจะเขียน
ขึ้นเพื่อแสดงแนวความคิด แผนงาน และขั้นตอนของการทําโครงงานนั้น ซึ่งประกอบดวยหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1.  ชื่อโครงงาน 
   ควรเปนขอความที่กะทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายตรงและมีความเฉพาะเจาะจงวา
จะศึกษาเรื่องอะไร 
  2.  ชื่อผูทําโครงงาน 
  3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
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  4.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
   อธิบายวา  เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนี้  โครงงานเรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร  มี
หลักการหรือทฤษฎีอะไรเกี่ยวของ  เรื่องที่ทําเปนเรื่องใหมหรือมีผูอื่นไดเคยศึกษาคนควาเรื่อง
ทํานองนี้ไวบางแลว  ถามีไดผลเปนอยางไร  เรื่องที่ทําน้ีไดขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผูอ่ืนทําไว
อยางไร หรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล 
  5.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
   ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเปนสิ่งที่สามารถวัดได  เปนการบอกขอบเขตของ
งานที่จะทําไดชัดเจนขึ้น 
  6.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา  (ถามี) 
   สมมติฐานเปนคําตอบหรือคําอธิบายที่คาดไวลวงหนาซึ่งอาจจะถูกหรือไมก็ได  การ
เขียนสมมติฐานควรมีเหตุผลคือ  มีทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรรองรับและที่สําคัญคือเปน
ขอความที่มองเห็นแนวในการดําเนินการทดลองหรือสามารถทดสอบได 
  7.  วิธีดําเนินงาน 
   7.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช 
     ระบุวาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง  จะไดวัสดุอุปกรณเหลานั้นมา
จากไหน  วัสดุอุปกรณอะไรบางที่ตองจัดซื้อ  อะไรบางที่ตองจัดทํา  อะไรบางที่ขอยืมได 
   7.2  แนวการศึกษาคนควา 
     อธิบายวาจะออกแบบการทดลองอะไร  อยางไร  จะสรางหรือประดิษฐอะไร  
อยางไร  จะเก็บขอมูลอะไรบาง  เก็บขอมูลอยางไรและเมื่อใดบาง 
  8.  แผนปฏิบัติงาน 
   อธิบายเกี่ยวกับกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาเสร็จของการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 
  9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    10.  เอกสารอางอิง 
 การลงมือทําโครงงาน  เปนขั้นลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุไวในเคาโครงยอที่เสนอ
อาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งควรคํานึงถึงเรื่องตอไปน้ี 
  1.  เตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ใหพรอมกอนลงมือทดลอง 
  2.  มีสมุดสําหรับบันทึกกิจกรรมประจําวันวาไดทําอะไรไป  ไดผลอยางไร  มีปญหา
และขอคิดเห็นอยางไร 
  3.  ปฏิบัติการทดลองดวยความละเอียดรอบคอบ  และบันทึกขอมูลไวใหเปนระเบียบ
และครบถวน 
  4.  คํานงึถึงความประหยดัและความปลอดภัยในการทํางาน 
  5.  พยายามทําตามแผนงานที่วางไวในตอนแรก  แตอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมบาง  
หลังจากที่ไดเร่ิมตนทํางานไปแลว  ถาคิดวาจะทําใหผลงานดีขึ้น                 
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  6.  ควรปฏิบัติการทดลองซ้ํา  เพ่ือใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดมากขึ้น  
  7.  ควรแบงงานเปนสวนยอย  และทําแตละสวนใหสําเร็จกอนทําสวนอ่ืนตอไป 
  8.  ควรทํางานสวนที่เปนหลักสําคัญ ๆ  ใหเสร็จกอนแลว  จึงทําสวนที่เปนสวนประกอบ
หรือสวนเสริมเพ่ือตกแตงโครงงาน 
  9.  อยาทํางานตอเน่ืองจนเม่ือยลา  จะทําใหขาดความระมัดระวัง 
    10.  ถาเปนโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐควรคํานึงถึงความคงทน  แข็งแรงและขนาดที่
เหมาะสมของสิ่งประดิษฐนั้น 
  การเขียนรายงาน  เม่ือดําเนินการทําโครงงานจนครบขั้นตอนไดขอมูลทําการวิเคราะห
ขอมูลพรอมทั้งแปลผลและสรุปผลแลว  งานขั้นตอนตอไปที่ตองทําก็คือการเขียนรายงาน 
  การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงานเปนวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพ่ือ 
ใหคนอ่ืน ๆ ไดเขาใจถึงแนวความคิด วิธีการดําเนินการศึกษาคนควาขอมูล ผลที่ได ตลอดจนขอสรุป
ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น 
  การเขียนรายงานควรจะใชภาษาที่อานเขาใจงาย ๆ ชดัเจน  สั้น ๆ และตรงไปตรงมา  
โดยใหครอบคลุมหัวขอตาง ๆ  ดังนี้ 
   1.  ชื่อโครงงาน 
   2.  ชื่อผูทําโครงงาน 
   3.  ชื่อที่ปรึกษา 
   4.  บทคัดยอ 
   อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และผลที่ได  
ตลอดจนขอสรุปตาง ๆ  อยางยอ 
   5.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
   อธิบายความสําคัญของโครงงาน  เหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้และหลักการหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน  เร่ืองที่ทําเปนเรื่องใหมหรือมีผูอ่ืนเคยศึกษาไวบางแลวถามีไดผลเปน
อยางไร  เร่ืองที่ทํานี้ไดขยายเพิ่มเติม  หรือปรับปรุงจากเรื่องที่ผูอ่ืนไดทําไวอยางไรบาง หรือเปน
การทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล 
   6.  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
   7.  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
   8.  วิธีดําเนินการ  อาจแยกเปน  2  ขอยอย  คือ 
    8.1  วัสดุอุปกรณและสารเคมี 
    8.2  วิธีดําเนินการทดลอง  อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด 
   9.  ผลการศึกษาคนควา  นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ที่สังเกต
รวบรวมได  รวมทั้งเสนอผลงานการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย 
         10.  สรุปและขอเสนอแนะ  อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน  ถามีการ
ตั้งสมมติฐานควรระบุดวยวา  ขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว  หรือยังสรุปไมได  
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นอกจากนี้ยังควรกลาวถึงการนําผลการทดลองไปใชประโยชน  อุปสรรคของการทําโครงงาน  หรือ
ขอสังเกตที่สําคัญ  หรือขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้  รวมทั้งขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงแกไขหากจะมีผูศึกษาคนควาในเรื่องทํานองนี้ตอไปในอนาคตดวย 
         11.  คําขอบคุณ  สวนใหญโครงงานวิทยาศาสตรมักจะเปนกิจกรรมที่ไดความ
รวมมือจากหลายฝาย  ดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือจึงควรไดกลาว
ขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตาง ๆ  ที่มีสวนชวยใหโครงงานนี้สําเร็จดวย 
         12.  เอกสารอางอิง  อางถึงหนังสือและ / หรือเอกสารตาง ๆ  ที่ผูทําโครงงานใช
คนควา  หรืออานเพ่ือศึกษาหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ 
  ที่กลาวมานี้เปนรูปแบบหนึ่งของการเขียนรายงานเทานั้น  ซึ่งเปนการเขียนรายงาน 
ในลักษณะทั่ว ๆ ไป รูปแบบดังกลาวนี้อาจไมเหมาะสมกับโครงงานทุกประเภทก็ได ทั้งน้ีแลวแต
ลักษณะโครงงาน  อยางไรก็ตามไมวาจะเปนโครงงานประเภทใดสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูเขียนรายงานควร
ตระหนักไวอยางเสมอก็คือควรเขียนรายงานใหชัดเจนใชศัพทเทคนิคที่ถูกตอง  ใชภาษาที่เขาใจงาย
และครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ  ทั้งหมดของโครงงาน 
  การแสดงผลงาน  การแสดงผลงานจัดไดวาเปนขั้นตอนสําคัญอีกประเภทหนึ่งของการ
ทําโครงงาน  เรียกไดวาเปนงานขั้นสุดทายของการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนการ
แสดงผลิตผลของงาน  ความคิด  และความพยายามทั้งหมดที่ผูทําโครงงานไดทุมเทลงไป  และเปน
วิธีการที่จะทําใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้น ๆ  มีผูกลาววา  การวางแผนออกแบบเพื่อจัด
แสดงผลงานนั้นมีความสําคัญเทา ๆ  กับการทําโครงงานนั่นเอง  ผลงานที่ทําขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใด  
แตถาการจัดแสดงผลงานทําไดไมดี  ก็เทากับไมไดแสดงความดียอดเยี่ยมของผลงานนั้นน่ันเอง 
  การแสดงผลงานนั้น  อาจทําไดในรูปแบบตาง ๆ กัน  เชน  การแสดงในรูป
นิทรรศการซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด  หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมี
การอธิบายประกอบ  หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปลา  ไมวาการแสดงผลงานจะอยูใน
รูปแบบใด  ควรจะจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 
   1.  ชื่อโครงงาน  ชื่อผูจัดทําโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษา 
   2.  คําอธิบายยอ ๆ  ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 
   3.  วิธีการดําเนินการ  โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญ 
   4.  การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 
   5.  ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ  ที่ไดจากการทําโครงงาน 
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การประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
 การประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนการประเมินผลโครงงาน  
เพ่ือจะไดทราบวาโครงงานที่นักเรียนทําไปแลวน้ันถูกตองสมบูรณเพียงใด  นับวาเปนกิจกรรมที่มี
ความสําคัญมาก  (สสวท. 2531 : 52 – 58)  ตามปกติครูผูสอนจะเปนผูประเมินโครงงานหรืออาจ
ประเมินโดยคณะกรรมการของโรงเรียน  เพ่ือคัดเลือกโครงงานไปแสดงในโอกาสอื่น ๆ  ตอไป  สวน
การประเมินโครงงานเพื่อตัดสินใหรางวัลในวันแสดงโครงงาน  สวนใหญจะประเมินโดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ไดรับเชิญ  การประเมินผลไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคใด  จะมี
หลักเกณฑใหญ ๆ  ที่คลายกัน จะแตกตางกันบางในรายละเอียดและแบบที่ใชประเมิน  ในที่นี้จะเสนอ
แบบการประเมินผลโครงงานไวดังตอไปน้ี 
 

ตัวอยางแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
ชื่อผูทําโครงงาน………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………….. 
ชั้น / หอง ………………………โรงเรียน………………………………………………………………. 
ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………...…………….. 
คะแนนที่ได…………………………………………………………………………………………......... 
ชื่อผูประเมินโครงงาน…………………………………………………………………………………..... 
ใหวงกลมลอมรอบคะแนนที่ทานเห็นวาเหมาะสมในตารางขางลางนี้ 
 

รายการพิจารณา ดียอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี พอใช 
ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา  10     9  8   7   6  5   4    3  2    1 

การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการ
ทําโครงงานหรือเทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การประดิษฐคิดคน 

 
 
 10     9 

 
 
 8   7   6 

 
 
 5   4    3 

 
 
 2    1 

การ เขี ยนรายงาน  การจั ดแสดง
โครงงานและการอธิบายปากเปลา 

 
 10     9 

 
 8   7   6 

 
 5   4    3 

 
 2    1 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  10     9  8   7   6  5   4    3  2    1 
   
  การที่นักเรียนสามารถทําโครงงานจนสําเร็จ  และนํามาแสดงในงานได  แสดงวา
นักเรียนไดใชสติปญญา  กําลังความสามารถและไดเกิดการเรียนรูแลว  การประเมินผลโครงงานจึง
ไมควรมีคําวาตก  หรือใชไมได  หรือไมผาน  ทุกโครงงานที่นํามาแสดงถือวาอยางนอยอยูในเกณฑ
ที่ใชไดแลว  ดังนั้นการแปลความหมายของคะแนนที่ไดจึงอาจแปลดังน้ี 
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   36 – 40 ดียอดเยี่ยม 
   24 – 35 ดีเยี่ยม 
   12 – 23 ดี 
    4 – 11  พอใช 
  สําหรับเกณฑตาง ๆ  ที่ใชในการพิจารณาประเมินโครงงานในแบบประเมินดังกลาว
อาจอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
   1.  ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา  การพิจารณาตัดสินใหคะแนนในขอน้ีตองคํานึงถงึ
ระดับชั้นและอายุของนักเรียนดวย  ซึ่งอาจพิจารณาในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
    1.1  ใชศัพทเทคนิคไดถูกตองและมีความเขาใจในศัพทเทคนิคที่ใชเพียงใด 
    1.2  ไดคนหาเอกสารอางอิงไดเหมาะสม  และมีความเขาใจในเรื่องที่อางอิง
มากนอยเพียงใด 
    1.3  มีความเขาใจในหลักการสําคัญ ๆ  ของเรื่องที่ทํามากนอยเพียงใด 
    1.4  ไดรับความรูเพิ่มเติมจากการทําโครงงานนี้นอกเหนือจากที่เรียนตาม
หลักสูตรปกติมากนอยเพียงใด 
   2.  การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการทําโครงงาน  หรือเทคนิคที่ใชในการ
ประดิษฐคิดคน 
   ถาเปนโครงงานประเภทการทดลอง  หรือสํารวจรวบรวมขอมูล  การประเมินใน
หัวขอน้ีควรพิจารณาในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
    2.1  ปญหาหรือสมมติฐานไดแถลงไวชัดเจนเพียงใด 
    2.2  การออกแบบการทดลอง  หรือการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลทําได
รัดกุมเพียงใด 
    2.3  การวัดและการควบคุมตัวแปรตาง ๆ  ทําไดดีเพียงใด 
    2.4  การจัดกระทําและการนําเสนอขอมูลทําไดเหมาะสมเพียงใด 
    2.5  การแปลผลเหมาะสมและตั้งบนรากฐานของขอมูลที่รวบรวมไดเพียงใด 
    2.6  การบันทึกประจําวันเกี่ยวกับการทําโครงงานทําไวเรียบรอย  และเหมาะสม
เพียงใด 
   ถาเปนโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  การประเมินโครงงานในหัวขอน้ีควรพิจารณา
ดังนี้ 
    2.7  วัสดุที่ใชมีความเหมาะสมเพียงใด 
    2.8  การออกแบบมีความเหมาะสมกับงานที่จะใชเพียงใด  เชน  ขนาด  
รูปราง  ตําแหนงของปุมควบคุมตาง ๆ  ฯลฯ 
    2.9  มีความคงทนถาวรเพียงใด 
      2.10  ไดคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานเพียงใด 
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      2.11  การออกแบบไดคํานึงถึงการซอมบํารุงรักษามากนอยเพียงใด  เชน    
สวนที่จําเปนตองถอดออกเปลี่ยนบอย ๆ  หรือตองซอมบํารุงบอย ๆ  อยูในตําแหนงที่เหมาะสม
เพียงใด 
      2.12  มีความประณีตเรียบรอย  สวยงามจูงใจผูใชเพียงใด 
      2.13  เทคนิควิธีการที่ใชมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบันเพียงใด 
   ถาเปนโครงงานเชิงทฤษฎี  การประเมินโครงงานในหัวขอน้ีอาจพิจารณาดังนี้ 
      2.14  แนวความคิดมีความตอเน่ืองเพียงใด 
      2.15  แนวความคิดมีเหตุผลและมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
      2.16  กติกาหรือขอตกลงเบื้องตนที่ใชมีความเหมาะสมเพียงใด 
      2.17  การอธิบายหรือการสรุปแนวความคิดตั้งบนกติกา  หรือขอตกลงเบื้องตน
ที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด 
   3.  การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงาน และการอธิบายปากเปลา การประเมิน
โครงงานในหัวขอนี้เปนการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    3.1  รายงานที่นักเรียนไดเขียนขึ้นทําไดเหมาะสมเพียงใด  ซึ่งอาจพิจารณา
ในดานตาง ๆ  ดังน้ี  ความถูกตองของแบบฟอรม  ความชัดเจนและครอบคลุมของบทคัดยอศัพทที่
ใช ความชัดเจนและรัดกุมของภาษาที่ใช  ความเหมาะสมของตาราง  กราฟ  รูปภาพที่ใชประกอบ 
    3.2  การจัดแสดงโครงงาน  ทําไดเหมาะสมเพียงใด  คําอธิบายที่เขียนในแผน
โปสเตอรที่จัดแสดงชัดเจน  และชวยใหเขาใจโครงงานที่ทําไดเพียงใด  ออกแบบและติดตั้งได
สวยงามนาชมเพียงใด  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่นํามาแสดงจัดไดเหมาะสมเพียงใด  ดึงดูดความสนใจ
เพียงใด  ชวยใหเขาใจโครงงานไดดีขึ้นเพียงใด 
    3.3  การอธิบายปากเปลา  อธิบายไดชัดเจน  รัดกุมเพียงใด  ใชภาษาได
เหมาะสมเพียงใด  ตอบคําถามไดอยางถูกตองเหมาะสมและแคลวคลองเพียงใด 
   4.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การประเมินในขอน้ีตองคํานึงถึงระดับผูทําโครงงาน  
คือ  เปนความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือความแปลกใหมในระดับผูทําโครงงาน  ไมใชในระดับของผู
ประเมินโครงงาน  ซึ่งอาจพิจารณาในหัวขอตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 
    4.1  ปญหาหรือเรื่องที่ทํามีความสําคัญ  และมีความใหมแปลกเพียงใด 
    4.2  ไดมีการดัดแปลง  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมแนวความคิดที่แปลกใหม
ลงไปในโครงงานที่ทํามากนอยเพียงใด 
    4.3  มีการคิดและใชวิธีการที่ใหมแปลกในการควบคุม  หรือวัดตัวแปร  หรือ
เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  มากนอยเพียงใด 
    4.4  มีการประดิษฐคิดคนเครื่องมือที่ใหมแปลกในการทําโครงงานมากนอย
เพียงใด 
    4.5  มีการออกแบบ  ประดิษฐ  ดัดแปลง  หรือใชวัสดุอุปกรณที่ใหมแปลกใน
การทําโครงงานมากนอยเพียงใด 
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 1.7  คุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  นอกจากจะมีคุณคาทางดานการฝกให
นักเรียนมีความรูความชํานาญ  และมีความมั่นใจในการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหา  
ประดิษฐคิดคน  หรือคนหาความรูตาง ๆ  ดวยตนเองแลวยังใหคุณคาในดานอ่ืน ๆ  อีก  คือ 
   1.  สรางความสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ  
ดวยตนเอง 
   2.  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนา  และแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง 
   3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา  คนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
   4.  ชวยใหนักเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนเองออกมา 
   5.  สรางเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร  ทําใหนักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร
มากขึ้น 
   6.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครู  นักเรียน  และชุมชน 
   7.  ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้น  โรงเรียนไดมีโอกาส
เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน  ซึ่งจะชวยกระตุนใหชุมชนไดสนใจ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 
   8.  ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค 
 1.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานวทิยาศาสตร 
   1.  พรรณา  หิมารัตน   (2527 : 57)  ไดวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร  ในการทํากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและอุปกรณวิทยาศาสตรและที่เรียนตามชุดการเรยีน  มีความคลองในการคดิและ
ความยืดหยุนในการคิด  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวา  นักเรียนที่ทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและอุปกรณวิทยาศาสตร  มีความคิดริเร่ิมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  แตนักเรียนทั้งสองกลุมนี้  มีความคิดริเริ่มสูงกวานักเรียนที่เรียนตามชุดการเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ  .01  ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปไดวา  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ
ความคิดริเร่ิมของนักเรียน  สามารถพัฒนาใหมีเพ่ิมเติมไดโดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและอุปกรณวิทยาศาสตร 
   2.  วารี  รุจิวโรดม  (2529 : 75 – 78)  ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา 
    1.  ดานการกระตุนใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวาอาจารยที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรสวนใหญใชวิธีแนะนําใหนักเรียนไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สอดคลองกับขอเสนอแนะของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ที่กลาวในหนังสือคูมือการทําและการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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(2529 : 11)  ไวดังน้ี  เทคนิคในการกระตุนหรือเราใหนักเรียนมีความสนใจในการทําโครงงานอาจทํา
ไดโดยพานักเรียนไปชมงานแสดงโครงงานตาง ๆ  ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การที่นักเรียนได
เขาชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทําใหนักเรียนไดเห็นความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตร ที่แสดงออกมาในรูปสิ่งประดิษฐหรือทฤษฎีใหม ๆ  อันจะมีผลทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดที่จะประดิษฐหรือดัดแปลงสิ่งที่ไดเห็น  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ  โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
(2527 : 67)  ที่วาการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหม ๆ  จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเราไดพยายามรู  เลียนแบบ  
เทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนามาแลว  นอกจากการชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จะทําใหนักเรียนเกิดความคิดดังกลาวแลว  ยังเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ  เปนการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค 
    2.  ดานการคัดเลือกนักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวานักเรียนผูทํา
โครงงานรวมกลุมกันมากอนแลวจึงมาหาอาจารยที่ปรึกษาทีหลัง  โดยอาจารยที่ปรึกษาไมไดเปนผู
คัดเลือกเองนั้น  แสดงใหเห็นวานักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรดวยความสนใจของตนเองโดยการ
รวมกลุมกับเพ่ือนที่มีความสนใจตรงกัน  ในการที่นักเรียนไดรวมกลุมกันเองนี้จะมีผลใหการทํา
โครงงานประสบความสําเร็จลงดวยดี 
    3.  ดานการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร  พบวา  นักเรียนเปนผูคิดหัวขอ
โครงงานวิทยาศาสตรเอง  อันแสดงใหเห็นวาอาจารยที่ปรึกษาตองการฝกใหนักเรียนรูจักคิดและเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําในเรื่องที่พวกเขาสนใจ  อันจะทําใหนักเรียนมีอิสระในการคิดสอดคลอง
กับขอเสนอแนะของ เชอรเบิรน (Sherburne. 1975 : 15) ที่วาการเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร
เสนอแนะหัวขอโครงงาน  พรอมการอภิปรายถึงผลไดผลเสียของการทําตามหัวขอน้ัน ๆ  ก็ไมสมควร
อยางยิ่งที่จะใหตนเองเปนผูตัดสินใจเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
    4.  ดานการวางแผนเพื่อทําโครงงานวิทยาศาสตร  การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชการทําโครงงานวิทยาศาสตร  การแกปญหาที่เกิดขึ้น  ขณะทําโครงงานวิทยาศาสตร  การ
สรุปผลการทดลองหรือผลงานที่ไดจากโครงงานการคิดรูปแบบของรายงานโครงงาน  พบวา  ในแต
ละดานอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและนักเรียนผูทําโครงงานรวมมือกันทํางานทั้งสิ้น
แสดงใหเห็นวาอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรเขาใจบทบาทหนาที่ของการเปนที่ปรึกษาเปน
อยางดี  บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรที่  เชอรเบิรน  (Sherburne. 
1975: 15)  กลาวไวคือ  อาจารยที่ปรึกษาเปนผูชี้แนะแนวทางและใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุกขั้นตอน
ของการทําโครงงาน นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ศิลปชัย  บูรณพานิช  
(2528 :106)  ที่วาลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรที่อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม
และนักเรียนมีความเห็นตรงกันวามีความเหมาะสมในระดับมากคือ ครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียน
รวมมือกันวางแผนงานและโครงงานจัดกิจกรรม 
    5.  ดานการหาแหลงวิทยาการที่จําเปนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
พบวา  อาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร  เปนผูแนะนําใหนักเรียนทราบถึงแหลงที่ควรไปหา
ความรูเพ่ิมเติม  การกระทําดังกลาวนับวาเปนการทําใหนักเรียนผูทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีความ

21



 22 

สะดวกและประหยัดเวลา  นอกจากนี้การที่นักเรียนไดทราบถึงแหลงวิทยาการ  และไดติดตอกับ
บุคคลหรือเจาหนาที่แหลงวิทยาการนั้นเปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักการติดตอขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น  และอาจไดแนวความคิดหรือขอมูลใหม ๆ  เพ่ิมเติมจากบุคคลเหลานั้นอีกดวย 
    6.  ดานอุปกรณที่จําเปนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรและดานสถานที่ที่ใช
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวาในการดําเนินการทําโครงงานวิทยาศาสตรนั้นใชเครื่องมือ
ทดลองวิทยาศาสตรของโรงเรียนและใชโรงเรียนเปนสถานที่ที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร  ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนมีความสะดวก  และเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตรมีเพียงพอ  
ทั้งยังเปนการประหยัดเวลาและทุนทรัพย  ที่จะตองเสียไปเพ่ือการเดินทางไปหยิบยืมจากสถานที่อ่ืน
และซื้อหาเพิ่มเติม 
    7.  ดานเงินทุนที่ใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวาใชเงินทุนที่ทาง
โรงเรียนมอบให  แสดงวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร จึงใหการ
สนับสนุนเนื่องจากโครงงานที่ทําเสร็จแลวสวนใหญจะสงเขาประกวดเพื่อแขงขันกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  ใน
งานวันวิทยาศาสตรแหงชาติซึ่งมีรางวัลใหสําหรับผูทําโครงงานอันเปนการเพิ่มชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 
    8.  ดานเวลาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงงานใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร
พบวา  สวนใหญใหนักเรียนใชเวลาหลังเลิกเรียน  อาจเปนเพราะในเวลาดังกลาว อาจารยที่ปรึกษา
หมดภาระหนาที่ในการสอนตามปกติแลว  และนักเรียนผูทําโครงงานวิทยาศาสตรก็วางจากการ
เรียน  รวมทั้งสถานที่และอุปกรณซึ่งใชของโรงเรียนก็มีอยางเพียงพอ  ทําใหการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียนเปนไปอยางราบรื่น  และนักเรียนผูทําโครงงานเองก็จะไมเสียเวลาเรียนใน
วิชาตาง ๆ  อีกดวย 
    9.  ดานการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรที่สมบูรณแลว  พบวา  อาจารยที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรสวนใหญ  ใชวิธีสงผลงานเขาประกวดในงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย  ซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่
ไดแสดงผลงานของตนตอสาธารณชน  และถาไดรับการกระตุนใหมีการพัฒนาความสามารถดาน
การคิด  ดังคํากลาวของ  บรูเนอร  (Bruner. 1968 : 165)  ที่วาการจะพัฒนาความสามารถดานการ
คิดของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ครูจะตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดกระทําอยางอิสระใหหลุด
พนจากการควบคุมภายนอก  มีการใหรางวัล 
      10.  ดานปญหาในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวา  โดยเฉลี่ยแลวอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรเห็นวา  การทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนปญหาในระดับปานกลาง
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวาขอที่เปนปญหาในระดับมากมีเพียง  2  ขอ  คือจํานวนนักเรียน
ที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรมีนอยและเวลาที่ใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีนอย  อาจเปน
เพราะโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่คอนขางดี  มีความคิดสรางสรรค  ดังคํากลาวของ       
วราภรณ  ชัยโอภาส  (2521 : 52)  ที่สรุปไดวา  โครงงานวิทยาศาสตรและการคนควาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร  เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนดี  สวนนักเรียนที่ชวยตัวเองไมได  คิดไมเปน  ไมมีอิสระ
ในการคิดก็จะรูสึกกังวลและลมเหลว  จึงเปนการยากที่แตละคนจะทําได  นอกจากนี้การเรียนการ
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สอนในปจจุบันนี้นักเรียนตองแขงขันในดานการเรียนเปนอยางมาก  บางคนตองเตรียมตัวเพื่อ
สอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย  บางคนตองรีบกลับบานเพื่อชวยพอแมและผูปกครอง
คาขายหรือทํางานบาน  งานพิเศษ  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันนี้ไมดีนัก  จากเหตุผล
ดังกลาว  ทําใหนักเรียนที่เขามารวมทําโครงงานวิทยาศาสตรจึงมีนอย  รวมทั้งเวลาที่ใชในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรจึงมีนอยดวย 
      11.  ดานประโยชนที่ไดรับจากโครงงานวิทยาศาสตร  พบวาโดยเฉลี่ยแลว
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรเห็นวา  ประโยชนที่ไดรับจากโครงงานเปนประโยชนใน
ระดับมาก  อาจเปนเพราะโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่นักเรียนจะไดแสดงความสามารถ
ของตนไดอยางเต็มที่  เปนการพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ  
 ประชุมสุข  อาชวอํารุง  (2524 : 9)  ที่สรุปไดวา  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตร  การที่นักเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันเปนการฝก
ทักษะทางสังคม  (Social  Skill)  ไดทางหนึ่ง  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ  มังกร  ทองสุขดี  
(2522 : 14 – 15)  ที่ไดสรุปวา  การฝกใหเด็กมีทักษะทางสังคมนั้นครูควรแนะนําใหเด็กไดรวมมือ
กับเพื่อนนักเรียนดวยกัน  เชน  ชวยกันทํางาน  การทดลอง  การคนควา  รวมกันรับผิดชอบ 
   3.  จิรพรรณ  แสงหลา  (2532  : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  ภายหลังการใชชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  อําเภอ
สันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  นักเรียนรอยละ  88.9  สามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรผาน
เกณฑตั้งแต  80  คะแนนขึ้นไป  และผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
เจตคติทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   4.  ประภาพร  สุวรรณรัตน  (2538 : 82)  ไดวิจัยเปรียบเทียบความสามารถใน
การสรางโครงงานวิทยาศาสตร  และบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที ่  2  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับโดยครูเปนผูสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร  พบวา 
    1.  ความสามารถในการสรางโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  กับครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร  แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
    2.  บุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
  สําหรับงานวิจัยในตางประเทศที่พบยังมีนอยมาก  คืองานวิจัยของ  ฟลิป  นอรวิน  
และชิลเดรส  (Philip, Norvin  and  Childress. 1983 : 3280 – A)  ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับผลของการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  ตอการเปลี่ยนแปลงระดับพุทธปญญาของวัยรุนโดยผูวิจัยไดแบงนักเรียน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  73  คน  จาก  12  เขตการศึกษา  ออกเปน  2  กลุม   
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ดังน้ี  1.  กลุมที่ตองทําโครงงานวิทยาศาสตร  2.  กลุมที่ไมตองทําโครงงานวิทยาศาสตร  
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาการเรียนรูตามทฤษฎีของเพียรเจยของนักเรียนทั้ง  2  กลุมที่ผานการ
ทดลองเปนเวลา  9  สัปดาห  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสวนรวมนักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร  มักเขาไปรวมดวยมากที่สุด  นอกจากนี้
จากการวัดโดยใชแบบทดสอบการคิดเชิงตรรกศาสตร  พบวานักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรมี
ระดับการพัฒนาการเรียนรู  ตามขั้นตอนของการเรียนรูตามทฤษฎีของเพียรเจยสูงจากเดิมมากที่สุด
อีกดวย 
  จากงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร  พอสรุปไดวา  กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่  สามารถนําวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรมาใชแกปญหา  อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตร  
ตลอดจนระดับการพัฒนาการเรียนรูตามขั้นตอนในทฤษฎีของเพียรเจยสูงกวา  ผูที่ไมไดทํากิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรจึงนับเปนกิจกรรมที่ควรจะสงเสริมใหนักเรียนโดยทั่วไปไดทํากิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรนี้ 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝก 

 2.1  ความหมายของแบบฝก 
  แบบฝกเปนกิจกรรมที่ มีประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร  เพราะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองของการเรียน  ดวยการฝกฝน  ฝกปฏิบัติ  
จากแบบฝกที่ครูสรางขึ้น  มีผูเรียกชื่อแตกตางกัน  เชน  แบบฝก  ชุดฝก  ชุดการฝก เปนตน การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชชื่อ  “…แบบฝก…’’  ซึ่งมีผูใหความหมายเกี่ยวกับแบบฝกไวดังนี้ 
  ชาญชัย  สวิตรังสิมาและเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน  (2523 : 144)  ไดใหความหมาย
ของแบบฝกวาเปนการจัดประสบการณเพื่อใหผูฝกเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางแบบฝกตองคํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
กับแบบฝก ลักษณะของแบบฝกที่ดี  ประโยชนของแบบฝก  หลักการนําไปใช 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  2525  (2525 : 483)  ไดใหความหมายของแบบฝก
ไววา  หมายถึง  แบบตัวอยางปญหา  หรือ  คําสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ ซึ่งสอดคลองกับ
ที่เว็บสเตอร  (Webster. 1979 : 640)  ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกวาแบบฝกหมายถึงโจทย
ปญหา  หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือ  เพ่ือนํามาสอน  หรือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตาง ๆ  ให
ดีขึ้น  หลังจากที่เรียนบทเรียน  เชน  การฝกทักษะการคํานวณ  การทบทวนไวยากรณ  เปนตน  
ชัยยงค  พรหมวงศ (2528 : 123)  ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกไวสรุปไดวา  หมายถึง  สิ่ง
ที่นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝก  ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึง
กระทํา  อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวย  หรืออาจจะรวมเลมก็ได 
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  วาสนา  สุพัฒน  (2530 : 11)  กลาววา  แบบฝกหมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ครู
มอบหมายใหนักเรียนทําเพื่อทบทวนความรูตาง ๆ  ที่ไดเรียนไปแลว  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะ
และเพิ่มทักษะซึ่งสามารถนําไปแกปญหาได 
  อดุลย  วงศกอม  (2544 : 23)  ไดใหความหมายของแบบฝกวา  เปนกิจกรรมหรือ
สิ่งที่ครูกําหนดขึ้นเปนสถานการณ  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการเรียนรู 
  จากการใหความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  แบบฝก  หมายถึง  นวัตกรรมที่
สรางขึ้น  ที่นักเรียนจะตองใชควบคูกับการเรียน  เพ่ือฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติ  จนเกิดทักษะหรือ
แกไขทักษะในเรื่องใดเรื่องหน่ึงและสามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตองแมนยําและคลองแคลว 
 2.2  ความสําคัญของแบบฝก 
  แบบฝกเปนอุปกรณการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อฝกทักษะ  หลังจาก
เรียนเนื้อหาไปแลว  แบบฝกเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยการสอนของครูใหประสบความสําเร็จ  เพราะการใช
แบบฝกที่ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดจะชวยทุนเวลาในการสอน การยกตัวอยางยังเปนการวัดผลการ
เรียนการสอนในแตละเรื่องดวย  (ศศิธร  สุทธิแพทย.  2518 : 63)  ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัย
แบบฝก  เพื่อทบทวนความเขาใจ  และในเรื่องที่ไดเรียนไปแลว  ครูสวนมากจะใชแบบฝกที่มีอยูใน
หนังสือแบบเรียน  ใหนักเรียนฝกหัดหลังจากเรียนเสร็จแลว  แตหนังสือแบบฝกบางเลมมีแบบฝก
เพียงเล็กนอย  หรือไมมีเลย  จึงเปนหนาที่ของครูโดยตรงที่จะตองสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับเร่ือง
ที่สอนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะเขาใจมากขึ้น และมีความชํานาญ แมนยํา ในบทเรียนนั้น ๆ จะ
กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  (ชุลีพร  แจมถนอม. 2545 : 30 ; อางอิงจาก ประยงค  งามจิตร. 2533 : 
41)  
 2.3  หลักในการสรางแบบฝก 
  บัททส  (ชุติมา  วัฒนะคีรี. 2535 ; อางอิงจาก Butts. 1974  The  teaching  of  science  
A  Self  Directed  Planning  Guide.85)  ไดเสนอหลักการสรางชุดการฝกไวดังนี้  
   1.  ตองกําหนดโครงสรางของชุดการฝกไวคราว ๆ  กอนที่จะเขียนรายละเอียด 
   2.  ศึกษางานดานวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จัดทํา 
   3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
   4.  แจกแจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย  โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของนักเรียน 
   5.  จัดใหมีการประเมินผลทั้งกอนและหลังเรียน 
  บารเนตทและคนอื่น ๆ  (โศจิกานต  ศรีวิเชียร . 2540 : 33  อางอิงจาก ; Banet  and  
others. 1969 : 11)  ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสรางแบบฝกไววา  แบบฝกที่ดี  ควรมีขอเสนอแนะ
การใช  ในการฝกตอบควรมีการฝกใหตอบท้ังแบบจํากัดและแบบเสรี  ถาตองการใหศึกษาดวยตนเอง  
คําสั่งหรือตัวอยางที่ยกมาควรเปนขอความที่ไมยากเกินไป  แบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบ  และมี
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ความหมายแกผูฝกทํา  ในการสรางแบบฝกนั้น  ตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรูมา
ประกอบการสรางแบบฝกดวย 
  ดีวีโต  และครอกโคเวอร  (อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม. 2545 : 10 ;อางอิงจาก : Devito  and  
Krockover.  1976 : 388)  ไดสรางชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคมี
ชื่อวา  “…Creative  Sciencing  Ideas  and  Activities  for  Teacher  and  Children…’’  เปนชุด
กิจกรรมที่นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร  แตละกิจกรรม
กระตุนใหผูอานเกิดความคิดและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ตามมา  เหมาะที่ครูจะนํามาใชในการพัฒนานักเรียน
รูปแบบของชุดการเรียนประกอบดวย  
   1.  ปญหาที่นําไปสูกิจกรรม 
   2.  กําหนดสถานการณที่เปนการบรรยายหรือกิจกรรมทดลอง 
   3.  คําถามจากสถานการณ  หรือกิจกรรมการทดลอง  คําถามที่ไมมีคําตอบ
นักเรียนจะตอบอยางไรก็ได 
   4.  ขอเสนอแนะหรือขอคิด  เพ่ือแนะนํานักเรียนใหทํากิจกรรมตอเน่ืองไปอีก 
   5.  คําถามเพื่อใหนักเรียนเกิดความคิด  และสนใจที่จะดําเนินการหาขอเท็จจริง
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  เอ็ดเวิรดและเบอรไนซ  (อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม.  2545 : 10 ; Edward and Bernice. 
1984 : 53)  ไดเสนอการฝกดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)  และแฟรนเคิล  
(Frankel)  ไดนําเอาสวนที่เกี่ยวของกับการตั้งสมมติฐานมาฝกโดยเฉพาะ  ซึ่งมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้ 
   1.  กําหนดสถานการณที่ไดจากการสังเกต 
   2.  ใหนักเรียนเขียนปญหาโดยใหอยูในรูปของประโยคคําถาม 
   3.  ใหนักเรียนหาเหตุที่เปนไปไดจากปญหาที่ตั้งขึ้น 
   4.  นําเอาเหตุผลที่เปนไปไดมาเขียนเปนสมมติฐาน  โดยใหอยูในรูปของขอความ 
“ถา……….แลว………..’’  และสมมติฐานที่ตั้งมานั้นตองสามารถตรวจสอบไดจากการวัด  การสังเกต  
การทดลอง  อยางใดอยางหนึ่ง 
  รัชนี  ศรีไพรวรรณ  (2517 : 412 – 413 )  กลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกมีหลาย
ประการดังนี้ 
   1.  ใหสอดคลองกับจิตวิทยา  พัฒนาการของเด็ก  และลําดับขั้นของการเรียน 
   2.  ใหตั้งจุดมุงหมายวา  จะฝกในดานใด  แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมาย
ที่วางไว 
   3.  ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก 
   4.  ในแบบฝกมีคําชี้แจงงาย ๆ  สั้น ๆ  เพ่ือใหเด็กเขาใจ  ถาเด็กยิ่งอานไมได  ครู
ตองชี้แจงดวยคําพูดที่ใชภาษางาย ๆ  ใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งได 
   5.  แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูต องตรวจพิจาณาดูใหถี ่ถ วน อยาใหมี
ขอผิดพลาดได 
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   6.  การใหเด็กทําแบบฝกแตละครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลา  และความสนใจ
ของเด็ก 
   7.  ควรทําแบบฝกหลาย ๆ  แบบ  เพ่ือใหเด็กรูกวางขวาง  และสงเสริมใหเกิด
ความคิด 
   8.  กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกตองเหนียวและทนทานพอสมควร 
  โรจนา  แสงรุงระวี  (2531 : 20)  กลาวถึงการสรางแบบฝกใหดีมีประสิทธิภาพวา  ครู
ตองคํานึงถึงตัวนักเรียนเปนสําคัญ  โดยดูความพรอม  ระดับสติปญญา  ความสามารถ  ความ
เหมาะสม  ในการใชสํานวนภาษา  ตลอดจนเนื้อหาและระยะเวลาในการทําแบบฝก  ซึ่งจะทําให
นักเรียนสนใจที่จะนําเอาแบบฝกที่ครูสรางขึ้นมาแกไขขอบกพรอง  หรือสงเสริมทักษะทางภาษาใหดี
ยิ่งขึ้น 
  พธู  ทั่งแดง  (ชุลีพร  แจมถนอม.  2542 : 32 ; อางอิงจาก  พธู  ทั่งแดง.  2534 : 17)  
กลาวถึงในการสรางแบบฝกจะตองใชภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน  วัยและความสามารถ  คํานึงถึง
หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในการสรางแบบฝก  เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว  และสงเสริม
ความคิดสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาสรุปไดวา  หลักในการสรางชุดแบบฝกไมวาจะศึกษา
ตามแนวคิดของนักการศึกษาทานใด  สิ่งที่ตองคํานึงถึงหลักใหญ  ๆ  คือ  แบบฝกจะตองมี
คําแนะนําที่ชัดเจน  มีโครงสรางของแบบฝกครบองคประกอบ  มีกิจกรรมที่ไมยากและไมงาย
จนเกินไป  และที่สําคัญตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรูมาประกอบการสรางแบบฝกดวย 
 2.4  หลักจิตวิทยาที่เก่ียวของกับการสรางแบบฝก 
   การสรางแบบฝกนั้นจะตองอาศัยหลักจิตวิทยา  เพราะจะเปนแนวทางในการสราง
แบบฝกใหสมบูรณ  ใหเหมาะสมกับวัย  และระดับความสามารถของนักเรียน  สุจริต  เพียรชอบ  
และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2523 : 52 – 62)  กลาวถึงหลักจิตวิทยาที่ใชในการสรางแบบฝกมีดังนี้ 
   1.  กฎการเขียนของธอรนไดค  (Thomdike)  เกี่ยวกับกฎการฝกซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของวัตสัน  (Watson)  นั่นคือ  สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆยอมทําใหผูฝก
คลองแคลวสามารถทําไดดี  ในทางตรงกันขาม  สิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัดทอดทิ้งไปนานแลว
ยอมทําไดไมดีเหมือนเดิม  ตอเม่ือมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ําๆ  ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น 
   2.  ความแตกตางระหวางบุคคล  เปนสิ่งที่ครูควรคํานึงดวยวานักเรียนแตละคนมี
ความรูความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจที่ตางกัน  ฉะน้ันในการสรางแบบฝกจึงควร
พิจารณาถึงความเหมาะสม  ไมยากหรืองายจนเกินไป  และควรมีหลายแบบ 
   3.  การจูงใจผูเรียนน้ันครูสามารถทําไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก  
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไป  และทําใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการทําแบบฝก  นอกจากนั้นการใชแบบฝกสั้น ๆ จะชวยใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย 
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   4.  การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิต  และการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํา   
ภาษาที่ใชพูดเขียนในชีวิตประจําวันจะทําใหผูเรียนไดเรียน  และทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว  นอกจากจะ
จําไดแมนยําแลว  นักเรียนยังสามารถนําหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย   
  ฮาเลส  (เบญจมาศ  สันประเสริฐ.  2533 : 34 ; อางอิงจาก ; Haless. ม.ป.ป. : 93 – 94)  
ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกวา  แบบฝกจะตองใชภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน  และควรสราง
โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการแกปญหาและการตอบสนองไวดังนี้ 
   1.  สรางแบบฝกหลาย ๆ  ชนิด  เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
   2.  แบบฝกที่สรางขึ้นน้ัน  จะตองใหนักเรียนสามารถพิจารณาไดวาตองการให
นักเรียนทําอะไร 
   3.  ใหนักเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูจากการเรียน  มาตอบในแบบฝกใหตรงตามเปาหมาย 
   4.  ใหนักเรียนตอบสนองสิง่เราดวยการแสดงความสามารถ และความเขาใจใน
แบบฝก 
   5.  กําหนดใหชัดเจนวา  นักเรียนตอบแบบฝกแตละชนิดแตละรูปแบบดวยวิธีการ
ตอบอยางไร 
  พรรณี  ชูทัย  (2522 : 192 – 195 )  ไดสรุปแนวความคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
แบบฝกวาควรประกอบดวย 
   1.  กฎแหงผลของธอรนไดค  (Thomdike)  แบบฝกที่สรางขึ้นตามหลักจิตวิทยา   
ขอนี้  จะตองใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกนั้นไดพอสมควร  และควรมีคําเฉลยใหนักเรียนสามารถ
ตรวจคําตอบไดหลังจากทําแบบฝกเสร็จแลว 
   2.  การฝกหัดของวัตสัน  (Watson)  การสรางแบบฝกตามหลักจิตวิทยานี้จึงควร
เนนใหมีการกระทําซ้ํา ๆ  เพ่ือใหจําไดนาน  และสามารถเขียนไดถูกตอง  เพราะการเขียนเปน
ทักษะที่ตองฝกหัดอยูเสมอ 
   3.  การเสริมแรงของธอรนไดค  (Thomdike)  ในการสอนฝกทักษะ  ครูจึงควรให
การเสริมแรงโดยการใหกําลังใจอยางดีแกนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
และรูสึกประสบผลสําเร็จในงานที่ทํา 
   4.  แรงจูงใจ  เปนสิ่งสําคัญในการเรียน  ครูตองกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวอยากรู
อยากเห็น  แบบฝกที่นาสนใจจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนอยากทํา  อยากฝกและเกิด
การเรียนรู 
  นิตยา  ปานทิพย  (2527 : 26 – 27)  ไดกลาวไววา  ในการสรางแบบฝกตองอาศัย
หลักสําคัญ  หมายถึงทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา  ประกอบดวย 
   1.  ความใกลชิด  (Contiguition)  การใชสิ่งเราและการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลา
ใกลเคียงกันจะสรางความพอใจใหกับนักเรียน 
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   2.  แบบฝก  (Practice)  คือ  การใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ซ้ํา ๆ  เพ่ือชวยในการ
สรางความแมนยําชํานาญ 
   3.  กฎแหงผล  (Law of Effect)  คือ  การใหนักเรียนไดทราบผลการทํางานของตน
อยางรวดเร็ว  ซึ่งนอกจากจะทําใหนักเรียนไดทราบวาการกระทําของตนเปนอยางไรแลว  ยังเปนการ
สรางความพอใจใหกับนักเรียนไดอีกดวย 
   4.  แรงจูงใจ  (Motivation)  ไดแก  การเรียนชุดฝกจากงายไปหายาก  และจาก
ชุดฝกสั้นไปสูชุดฝกที่ยาวขึ้น  ทั้งน้ีเน้ือหาที่จะนํามาสรางชุดฝกควรมีหลายรสและหลายรูปแบบ  
ตลอดจนมีภาพประกอบเรื่องเพ่ือเราความสนใจของนักเรียน 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาสรุปไดวา  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับแบบฝก เปนสิ่งที่
สําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว  โดยคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี  เชน  ความแตกตางระหวางบุคคล  การจูงใจผูเรียน  แบบฝกที่สั้นกะทัดรัด  รูผลการเรียนรู
ของตนเองทันที 
 2.5  ลักษณะของแบบฝกที่ดี 
  ในการสรางแบบฝกสําหรับนักเรียนมีองคประกอบหลายประการ  ซึ่งนักการศึกษา
หลายทานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
  บิลโลว  (Billow 1962 : 87)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา  แบบฝกที่ดีนั้นจะตอง
ดึงดูดความสนใจและสมาธิของเด็ก  เรียงลําดับจากงายไปยากเปดโอกาสใหเด็กฝกเฉพาะอยาง  ใช
ภาษาเหมาะกับวัย  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิหลังทางภาษาของเด็ก  แบบฝกที่ดีควรจะเปนแบบฝก
สําหรับเด็กเกง  และซอมเสริมสําหรับเด็กออนในขณะเดียวกัน  นอกจากนี้แลวควรใชหลายลักษณะ  
และมีความหมายตอผูฝกอีกดวย 
  นิตยา  ฤทธิ์โยธี  (2520 : 1)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
   1.  ควรเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
   2.  เหมาะสมกับระดับความรู  วัย  หรือความสามารถของเด็ก 
   3.  ใชเวลาเหมาะสม  คือไมใชเวลานานเกินไป  หรือเร็วเกินไป 
   4.  มีคําชี้แจงสั้น ๆ  ที่ทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย 
   5.  เปนสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
  ริเวอรส  (Rivers. 1968. Teaching Foreign Language skills. 97 – 105)  กลาวถึง
ลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
   1.  ตองมีการฝกฝนนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหน่ึง ๆ  กอนที่จะมีการฝกเรื่อง
อ่ืน ๆ ตอไป  ทั้งน้ีทําขึ้นเพื่อการสอน  มิใชทําขึ้นเพื่อการสอบ 
   2.  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
   3.  สิ่งที่ฝกแตละครั้งควรเปนแบบฝกสั้น ๆ  
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   4.  ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 
   5.  แบบฝกที่ดีควรใหนักเรียนใชความคิด 
   6.  แบบฝกควรมีหลาย ๆ  แบบ  เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
   7.  ควรฝกใหนักเรียน  ใชสิ่งที่เรียนไปแลวสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  ฮาเลส  (เบญจมาศ  สันประเสริฐ.  2533 : 34 ; อางอิงจาก ; Haless. ม.ป.ป. : 93 – 94)  
ไดกลาวถึงแบบฝกที่ดีไววา 
   1.  ควรมีการฝกหลาย ๆ  อยางเชน  ฝกการแกปญหา  ฝกทักษะตาง ๆ เพ่ือเราให
นักเรียนเกิดความสนใจ 
   2.  แบบฝกที่ทําขึ้นน้ันตองใหสามารถแยกพิจารณาไดวา  แตละขอตองการใหทํา
อะไร 
   3.  ใหนักเรียนไดฝกการตอบแบบฝกแตละชนิด  แตละรูปแบบวามีวิธีการตอบ
อยางไร 
   4.  ใหนักเรียนไดมีการนําสิ่งที่เรียนรูจากการเรียน  มาตอบในแบบฝกใหตรง
เปาหมายมากที่สุด 
  จากที่กลาวมาขางตน  ลักษณะที่ดีของแบบฝกพอสรุปไดวา  แบบฝกจะตองเรียงลําดับ
จากงายไปยาก  มีคําสั่ง  และคําอธิบายที่ชัดเจน  มีเน้ือหารูปแบบนาสนใจซึ่งจะตองอาศัยหลัก
จิตวิทยา  เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน  และนักเรียนนําสิ่งที่เรียนไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได 
 2.6  ประโยชนของแบบฝก 
  วีระ  ไทยพานิช  (2528 : 11)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝก  สรุปไดวา  แบบ
ฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง  เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมี
จุดมุงหมายที่แนนอน  ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียน  สามารถเรียนรูและจดจําสิ่งที่เรียนไดดี  
และนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได 
  เพ็ตตี้  (นิตยา  กิจโร. 2530 : 42 : อางอิงจาก  Petty. 1963 : 469 – 472)  ได
กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
   1.  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่
ชวยลดภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ 
   2.  ชวยเสริมทักษะการใชภาษาไทย  แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ
การใชภาษาดีขึ้น  แตตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจากผูสอน 
   3.  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เน่ืองจากเด็กมีความสามารถในการ
ใชภาษาตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหเขาประสบ
ความสําเร็จดานจิตใจมากขึ้น 
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   4.  แบบฝกชวยสงเสริมใหทักษะทางภาษาใหคงทนโดยกระทําดังนี้ 
    4.1  ฝกทันทีหลังจากนักเรียนไดเรียนรูในเรื่องน้ัน ๆ  แลว 
    4.2  ฝกซ้ําหลาย ๆ  ครั้ง 
    4.3  เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
   5.  แบบฝกที่ใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
   6.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม  นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพื่อ
ทบทวนดวยตนเองไดตอไป  
   7.  การใหนักเรียนทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ  ของ
นักเรียนไดชัดเจน  ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทันที 
   8.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกจากจะอยูในหนังสือเรียน  จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝน
เต็มที่ 
   9.  แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา
ในการที่จะตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอ  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียน 
ทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ  ไดอยางเต็มที่มากขึ้น 
      10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย  เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอน  
ลงทุนต่ํากวาที่พิมพในกระดาษไขทุกครั้งและผูเรียนสามารถบันทึก  และมองเห็นความกาวหนาของ
ตนเองไดอยางเปนระบบ 
  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2532 : 39)  ไดกลาวถึงขอดีของแบบฝกเรียนดวยตนเองไวดังนี้ 
   1.  ชวยใหนักเรียนเรียนดวยตนเองตามอัตภาพ 
   2.  ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
   3.  ชวยสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่เรียนไมทัน 
   4.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอาน 
   5.  ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนรูที่ครูทบทวนซ้ําซาก 
   6.  สนองความตองการระหวางบุคคล  ไมจําเปนตองเรียนใหพรอมกัน 
   7.  นักเรียนตอบผิดไมมีผูเยาะเยย 
   8.  นักเรียนไมตองคอยฟงการสอนจากครู 
   9.  ชวยลดภาระของครูในการสอน 
     10.  ชวยประหยัดรายจายคาอุปกรณที่มีนักเรียนจํานวนมาก 
     11.  ผูเรียนจะเรียนเม่ือใดก็ไดไมตองคอยฟงครูสอน 
     12.  การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
     13.  ชวยสงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน 
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 2.7  การนําแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน 
   บัททส  (ชุติมา  วัฒนะคีรี. 2535 ; อางอิงจาก Butts. 1974 The teaching of science A 
Self Directed Planning Guide. 2)  ไดเสนอแนะในการนําแบบฝกไปใชในการเรียนการสอนดังนี้ 
   1.  อานและศึกษาวัตถุประสงคใหเขาใจกอน 
   2.  ลองทํากิจกรรมในแบบฝกวาทําไดหรือไม 
   3.  พิจารณาเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกวาสอดคลองกันหรือไม 
   4.  พิจาณาวัตถุประสงคของแบบฝก  และกิจกรรมการเรียนการสอนวาสอดคลอง
กันหรือไม 
   5.  แบบฝกนั้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 
   6.  เตรียมอุปกรณที่ใชในการฝกใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม 
   7.  พิจารณาเวลาที่ใชในการฝกวาเหมาะหรือไม 
   8.  อภิปรายรวมกันกับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนไดทําแบบฝกแลว  เพ่ือศึกษา
ถึงปฏิกิริยาตอบสนองของนักเรียนวาเขาใจหรือไม 
  จากเอกสารที่เกี่ยวกับแบบฝก  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  แบบฝกทักษะนั้นจะชวยทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรู  โดยผูวิจัยสรางแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือฝกให
นักเรียน  สามารถแกปญหาและเกิดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยผูวิจัยนําแนวคิดมาจาก
ขั้นตอนและหลักการสรางแบบฝกของบัททส  (Butts. 1974 : 85)  ดีวีโตและครอกโคเวอร  (Devito 
and Krockover. 1976 : 388)  เอ็ดวารดและเบอรไนซ  (Edward and Bernice. 1984 : 53)  มา
ประยุกตใชในการสรางแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก 
  1.  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิลสัน  (Wilson. 1989 : 416)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการ
สอนของครู  เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตร  เกี่ยวกับการบวก  การลบ  
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนยอมรับชุดการสอนมีผลดีกวาการสอนตามปกติ  ซึ่งชุดการสอนเปนวิธีการ
หน่ึงที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่ใชในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
   คลาก  (Klag. 1990 : 1983 – A)  ไดศึกษาผลของการฝกใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีตอเจตคติและความชํานาญในการนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตรไปใช
ประโยชน  กลุมตัวอยางเปนครูฝกสอนซึ่งไดรับการฝกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  
โดยใชกิจกรรมมากกวา  252  กิจกรรม  และบทเรียนเปนจํานวนมาก  ผลการวิจัยพบวาครูฝกสอน
ที่ไดรับการสอนโดยฝกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  มีความชํานาญในการนําเครื่อง
วิทยาศาสตรไปใชประโยชนมากขึ้นและมีคุณภาพในการปฏิบัติจริงในหองเรียนสูงขึ้น 
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  2.  งานวิจัยในประเทศ 
   สมศรี  เพชรขจร  (2531 : 160)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการอภิปรายระหวาง
นักเรียนกับนักเรียนที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  พบวา  ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สุมาลี   ดํารงไชย  (2537 : 111 - 121)  ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  1  ที่สอนโดยใชแบบฝกทักษะการทดลองจากวัสดุในทองถิ่นกับการสอนตามคูมือครู  โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  
60  คน  แบบฝกทักษะการทดลองจากวัสดุในทองถิ ่นสรางขึ ้นมา  มีลักษณะที ่ใหขอมูลเปน
สถานการณที่มีภาพการตูนประกอบ   เพ่ือใหนักเรียนศึกษาและตอบปญหาจากสถานการณที่ศึกษา
ตามลําดับ  ฝกใหออกแบบการทดลองจากวัสดุในทองถิ่น  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
   บุญย่ิง  วรรณศิริกุล  (2540 : 81)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที  1 ที่ไดรับการสอน
โดยแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู  โดยที่กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่  1  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการแกปญหา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
   โศจิกานต  ศรีวิเชียร  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบคานิยมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  ของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนแบบโครงการที่มีการใชแบบฝกกิจกรรมปญหาพิเศษทางชีววิทยา
และคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา  คานิยมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบโครงการที่มีการใชแบบฝกกิจกรรมปญหาพิเศษทางชีววิทยากับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตทักษะกระบวนการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบโครงการที่มีการใชแบบฝกกิจกรรมปญหาพิเศษทางชีววิทยากับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   เตือนใจ  ตรีเนตร  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรเรื่องพื้นที่  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  พบวา  หลังการใชแบบฝกการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรเร่ืองพ้ืนที่  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกสูงกวากอนการฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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   อดุลย วงศกอม (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดจินตนาการทางวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนประกอบการใชแบบฝกนิยายวิทยาศาสตรกับการสอนประกอบฝกเขียนนิยายทาง
วิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนที่ไดรับ
การสอนประกอบการใชแบบฝกนิยายวิทยาศาสตร  และนักเรียนที่ไดรับการสอนประกอบการฝกเขียน
นิยายทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความสามารถในการคิด
เชิงจินตนาการทางวิทยาศาสตรระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนประกอบการใชแบบฝกนิยาย
วิทยาศาสตร  และนักเรียนที่ไดรับการสอนประกอบการฝกเขียนนิยายทางวิทยาศาสตร  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกสรุปไดวา  แบบฝกเปนเครื่องมือที่ดี
สําหรับการสอนวิทยาศาสตร  เน่ืองจากแบบฝกที่สรางตามหลักการจะชวยใหนักเรียนไดรับทั้งเน้ือหา
ความรู  ความสามารถในการแกปญหาทั้งความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรอีกทั้งยังชวยปลูกฝง
คานิยมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 3.1  ความหมายของการแกปญหา 
  การแกปญหาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองใชในชีวิตประจําวัน   คนทุกคนจึงเปน 
นักแกปญหา  แตมิไดหมายความวาทุกคนจะเปนนักแกปญหาที่ดี  หรือรูวิธีในการแกปญหาใน
บางครั้งเม่ือเกิดปญหาหรือความยุงยากขึ้น  คนบางคนอาจจะแกปญหานั้นดวยการเลือกทางออก
แรกที่เกิดขึ้น  หรือทางออกที่งายที่สุด  ซึ่งอาจจะไมใชทางเลือกที่ใหผลดีที่สุดในการแกปญหา
เพื่อใหไดผลดีที ่สุดนั้น  ควรจะมีความรูในการแกปญหาและไดรับการฝกหัดในการแกปญหา  
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ  อีกดวย  เชน  ระดับความสามารถของเชาวปญญา  การเรียนรู  
การรูจัก  การคิดแบบมีเหตุผล  ประสบการณเดิม  เปนตน  
  เกเออร  (Gaier. 1953 : 138 – 141)  กลาววาในการแกปญหานั้นจําเปนตองอาศัย
ขอเท็จจริง  แตขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอในการแกปญหา  จําเปนตองรูจัก
สังเกตพิจารณาคัดเลือกหาแนวทางที่เปนประโยชนตอการแกปญหา  การสอนที่บอกแนวทางและ
ขอเท็จจริงในการแกปญหานั้นไมสามารถชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาได  ควรฝกใหนักเรียนรูจัก
สังเกตและคิดหาทางออกในการแกปญหาดวยตนเอง 
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  สโตรเบอรด  (Stollburg. 1956 : 225 – 228)  ใหความเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นและ
วิธีการแกปญหานั้น  ผูแกปญหาแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล  การแกปญหาจึงไม
เหมือนกัน  การแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอนตายตัว  และไมเปนลําดับขั้น  อาจสลับกอนหลัง  
หรือบางขั้นตอนไมมีก็ได  นอกจากนี้การแกปญหายังขึ้นอยูกับ 
   1.  ประสบการณของแตละบุคคล 
   2.  วุฒิภาวะของสมอง 
   3.  สภาพการณที่แตกตางกัน 
   4.  กิจกรรมและความสามารถของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
  กานเย  (Gagne. 1970 : 63)  ไดใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาวา
เปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกัน
ตั้งแต  2  ประเภทขึ้นไป  และใชหลักการนั้นผสมผสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา
ความสามารถดานการแกปญหา  โดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูเปน
พ้ืนฐานของการเรียน  การเรียนรูประเภทนี้  กานเย  ไดอธิบายวาเปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่
ตองอาศัยการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเหลานั้น 
  บอรน  เอคสเตรน  และโดมิโนสกี  (Bourne,  Ekstrand  and  Dominoski. 1971 : 
44)  ไดกลาวไววา  การแกปญหาเปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู  ความคิดจากประสบการณ
กอน ๆ  และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปจจุบัน  โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหมเพ่ือผลของ
ความสําเร็จในจุดมุงหมายเฉพาะอยาง 
  กิลฟอรด  (Guilford. 1971 : 104)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญา  (The Structure of Intellect)  กับขั้นตอนการคิดแกปญหาของดิวอ้ี  ไดสรุปวาขั้นตอนใน
การวิเคราะหปญหามีความสัมพันธกับความสามารถทางดานการรู  (Cognition) ขั้นในการเสนอวิธีการ
แกปญหามีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัยและแบบอเนกนัย  (Convergent and 
Divergent)  สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธมีความสัมพันธกับความสามารถทางดานประเมินคา  
(Evaluation)  ความยุงยากในการแกปญหาทางคณิตศาสตรนั้น  มีสาเหตุหลายประการคือ  
   1.  เน่ืองจากขาดวุฒิภาวะทางสมอง หรือสมองพิการ 
   2.  ไมเขาใจปญหาที่อาน 
   3.  ขาดประสบการณดานการสรางความคิดรวบยอด  ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่จะนํามา
สัมพันธเปนสิง่ใหม 
   4.  ขาดประสบการณเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
   5.  ขาดทักษะในการคิดคํานวณ 
   6.  ไดรับการสอนไมดีพอ 
   7.  ขาดแรงจูงใจ 
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  อายรเซง,  อูชเบอรก  และเบิรน  (Eysenck, Wurzburg and Berne 1972 : 44)  ได
กลาวถึงการแกปญหาวาเปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณาสังเกตปรากฏการณ
และโครงสรางของปญหา  รวมทั้งตองใชกระบวนการคิดเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 
  กูด  (Good.1973 : 518)  ไดใหความเห็นวาวิธีการทางวิทยาศาสตร  คือการ
แกปญหานั่นเอง  ซึ่งกูดไดกลาววาการแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการซึ่งอยูในสภาวะที่
ยากลําบาก  ยุงยาก  หรืออยูในสภาวะที่พยายามตรวจขอมูลที่หามาได  ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ปญหา  มีการตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม  มีการรวบรวมเก็บ
ขอมูลจากการทดลอง  เพ่ือหาความสัมพันธที่จะทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 
  พยอม  ตันมณี  (2524 : 42)  ไดกลาวถึงการแกปญหาวา  ตองอาศัยกฎที่ไดเรียนรู
ไปแลวชวยแกปญหาที่คนพบ  การแกปญหาอาจแกไดโดยการสอน  โดยการบอกวิธีให  อยางไรก็
ตามสวนประกอบที่ชวยในการแกปญหาก็คือการใชกฎที่ไดเรียนรูไปแลว  ดังน้ันการแกปญหาก็คือ 
กระบวนการซึ่งผูเรียนดึงสิ่งที่เรียนรูไปแลวมาใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
  นอกจากนี้  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2527 : 8)  ไดสรุปวาในการดําเนินการแกปญหา
จะสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพเพียงไรยอมขึ้นอยูกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528 : 259-261)  ไดอธิบายเกี่ยวกับการแกปญหาไวดังนี้ 
  การแกปญหา  หมายถึง  ประสบการณเดิมจากการเรยีนรูทั้งทางตรง  (มีผูอบรมสั่งสอน)  
และทางออม  (เรียนรูดวยตนเอง)  มาแกปญหาใหมที่ประสบ  ซึ่งการแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือ
ไดผลดีขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปน้ี  
   1.  ระดับความสามารถของเชาวปญญา   ผูเรียนที่มีระดับเชาวปญญาสูง  ยอม
สามารถแกปญหาไดดีกวาผูเรียนที่มีระดับเชาวปญญาต่ํา  
   2.  การเรียนรูในการแกปญหาไดสําเร็จ   และรวดเร็วเกิดจากการที่ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริง  สามารถจับหลักการตาง ๆ  ในขณะเรียนรูไวไดอยางถองแท  เม่ือประสบกับ
ปญหาเชนน้ันอีก หรือปญหาที่คลายคลึงกันจะแกปญหาไดรวดเร็วถูกตอง  
   3.  การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล  โดยอาศัยสิ่งตาง ๆ  ดังนี้ 
    3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 
    3.2  จุดมุงหมายในการคิดและการแกปญหา 
    3.3  ระยะเวลา  การรูจักคิดอยางมีเหตุผลจําเปนตองอาศัยเวลา  ดังนั้นผู
ฉลาดมักจะทิ้งระยะเวลาสักระยะหนึ่งเมื่อประสบปญหา  เพื่อไตรตรองหาเหตุผลที่ดีที่สุดในการ
แกปญหา 
  วิธีการตาง ๆ  ในการแกปญหามักแตกตางกันออกไป  แลวแตประสบการณของ
ผูเรียนและสภาพการณของปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
   1.  การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมแบบเดียว 
   2.  การแกปญหาแบบลองผิดลองถูก 
   3.  การแกปญหาโดยเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
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   4.  การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  สําหรับการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  การแกปญหาในระดับนี้ถือวา  เปน
ระดับที่สูงสุดและใชไดผลที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่ยุงยาก  ซับซอน  การ
แกปญหาดวยวิธีนี้จะตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ  ดังนี้ 
   1.  ระดับเชาวปญญา  โดยตองมีระดับเชาวปญญาอยางนอยระดับปกติขึ้นไป  
(I.Q. = 90 – 109 ) 
   2.  การคิดแบบมีเหตุผล  คือรูจักไตรตรองสภาพตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นวาอะไรเปนเหตุ
และทําใหเกิดผลอยางไร 
   3.  ประสบการณเดิม  ซึ่งเกิดจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม 
   4.  เวลาในการแกปญหา  การแกปญหาวิธีนี้จําเปนตองอาศัยเวลาเพื่อไตรตรอง
หาเหตุผล  ตั้งสมมติฐาน  และทดสอบสมมติฐานกอนนําไปใชแกปญหาจริง ๆ  
  วินัย  ดําสุวรรณ  ( 2528 : 41)  ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
แกปญหาแลวสรุปวา 
   1.  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธกับประสบการณ  การเรียนรู 
การฝกฝน  วิธีการแกปญหา  ระดับสติปญญาและสภาพแวดลอมทางสังคม 
   2.  ผูที ่มีความสามารถในการแกปญหาสูงมีความรู เกี ่ยวกับขอเท็จจริง  และ
หลักการในการแกปญหาดี 
   3.  แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความชอบในการแกปญหาพฤติกรรมการแกปญหา  และ
สภาพแวดลอมรอบตัวนักเรียน  สงผลถึงความสามารถในการแกปญหา 
   4.  นักเรียนชายและหญิง  ระดับอายุเทากัน  มีความสามารถในการแกปญหาไม
แตกตางกัน 
   5.  ความสามารถในการแกปญหาพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ 
   6.  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธ  กับทักษะวิทยาศาสตรมูลฐาน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  รุงชีวา  สุขดี  (2531 : 35)  ไดกลาววา  ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะ
อยางหนึ่งที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ  และความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลาย ๆ  ดานดวยกันคือ  
   1.  ประสบการณของแตละบุคคล  หรือความรูเดิม 
   2.  วุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา 
   3.  สภาพการณที่แตกตางกัน 
   4.  กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
   5.  ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
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 3.2  การเรียนการสอนกับการแกปญหา 
   ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น  จะแตกตางกันออกไป  เพราะ
คนเราจะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีหรือไมนั้น  ก็ขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นมีระดับสติปญญา 
ความรู  อารมณ  ประสบการณ  ตลอดจนไดรับการจูงใจดีหรือไมเพียงใด  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญตอความสามารถในการแกปญหา  และเราจะเห็นวาวิธีการแกปญหานั้นก็ไมมีขั้นตอนที่
แนนอนตายตัวเสมอไป  ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตาง ๆ  อันที่
จะสงผลใหความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนดีขึ้นได  ดังเชน 
  โกสตีนท  (Goldstein. 1949 : 233 – 39)  ไดกลาววาครูควรสอนการแกปญหา
โดยตรงแกนักเรียน  ซึ่งควรจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดรูจักคิด  
รูจักพิสูจนหาขอสรุป  และใหเด็กมองเห็นคุณคาของการแกปญหา 
  ธอรนไดค  (Thorndike. 1952 : 192 – 216)  กลาววา  การเรียนรูขอเท็จจริงกับการ
นําขอเท็จจริงไปใชเพ่ือแกปญหาใหม  เปนกระบวนการที่แตกตางกัน  การเรียนรูจากการแกปญหา
ไดสําเร็จในสถานการณหนึ่ง  ไมไดหมายความวาตองแกปญหาในสถานการณอ่ืนไดเสมอไป 
  เดรสเซล  (Dressel. 1955 : 418 – 420)  ไดอธิบายวา  การแกปญหาเปนเปาหมาย
สําคัญของการศึกษาในทุกสาขา  การแกปญหาเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลในระหวางหลักสูตรตาง ๆ การ
แกปญหาเปนสวนที่สําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษาในโรงเรียนทั่ว ๆ  ไป  การแกปญหาไมใชเปน
สวนหนึ่งเฉพาะการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น 
  เบเกอร  (Baker. 1960 : 1530 - 155)  เห็นดวยกับโกสตีนทที่วาครูควรสอนใหนักเรียน
แกปญหาโดยการปรับปรุงเทคนิคในการสังเกต  การอภิปรายการวางแผนงาน  และพยายามสงเสรมิให
เด็กมีประสบการณเพ่ือนําไปใชแกปญหา 
  แครอล  (Caroll. 1964 – 76)  กลาววา  ถานักเรียนมีคุณสมบัติในการคิดหาเหตุผล
เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  และปลูกฝงนิสัยในการไตถามเพื่อสืบสวนขอเท็จจริงยอม
สามารถนําคุณสมบัติเหลานี้ไปใชในการแกปญหาอ่ืน ๆ  ได 
  ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่งที่จะตองมีการฝกฝนอยูเสมอ  แมวา
ครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็ก
เลนดนตรี  แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้นยอมเปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน  วิธีการ
ตาง ๆ  ที่ครูจะชวยฝกใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหา  มังกร  ทองสุขดี  (2522 : 5 – 10)  
กลาวถึงกิจกรรมที่ครูควรทําไวดังนี้ 
   1.  ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ  (the persistency process)  วิธีการแบบนี้เปน
วิธีการที่ใชกันมานาน  เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอ  การทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพ่ิมขึ้น
ยอมจะชวยใหเรามีหนทางในการแกปญหามากขึ้น  ในการสอนวิทยาศาสตรนั้นครูและนักเรียนจะตอง
เผชิญปญหาอยูตลอดเวลา 
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   2.  ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ  (the  testimonial   process)   บางครั้งครูอาจ
กําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบโดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยางหรือการแสดง
การสาธิตเพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบใหได  นักเรียนที่มีโอกาสฝกการแกปญหาอยูเสมอนั้น  อาจจะหา
แนวทางตาง ๆ  ชวยไดเปนอยางดีการสอนเนื้อหาวิชาบางครั้ง  ครูไมอาจทําการทดลองไดเชน  การ
วัดระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา  ก็ใหนักเรียนแกปญหาโดยการทดสอบคนควาจากแหลง
วิชาการตาง ๆ  
   3.  ฝกใหเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง  (the innate process)  การฝกแบบนี้เปนการฝก
ใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง  บางครั้งอาจจะเปนการเชื่อแบบมีลางสังหรณ  (intuition)  ซึ่งเปน
สัญชาติญาณของคนมีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ  เชน  Schwab  ได
คนพบจุดดับในดวงอาทิตย 
   4.  ใหรูจักการวิจารณ  (critical thinking)  จอหน  ดิวอ้ี  นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงได
กําหนดวิธีการแกปญหาโดยการวิเคราะห  วิจารณปญหานั้นออกเปนขั้น ๆ  ดังนี้ 
    ก.  การกําหนดปญหา 
    ข.  รวบรวมขอเท็จจริง 
    ค.  ตั้งสมมติฐาน 
    ง.  ทดสอบสมมติฐาน 
    จ.  ประเมินผล 
  การแกปญหาโดยวิธีนี้ไดรับความนิยมมากเพราะชวยใหเราแกปญหาตาง ๆ  ไดอยาง
กวางขวาง  สามารถนําไปใชไดกับทุกสาขาวิชา  บางทีเรียกวิธีการนี้วา  การแกปญหาโดยวิธี
วิทยาศาสตร  (the scientific method)  หรือวิธีการใชปญญา  (the method of intelligence) 
  วิธีการแกปญหาโดยวิธีนี้  ครูควรจะฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ  เพราะสามารถจะ
นําไปใชในอนาคตอีกดวย  นอกจากนั้นครูควรจะไดแนะนําหรือหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด  หรือ
กระทําในเรื่องเหลานี้โดย 
    4.1  ฝกใหรูจักวิเคราะห - สังเคราะห 
    4.2  ฝกใหรูจักออกความเห็น  (suggestion) 
  การฝกหรือกระตุนยั่วยุใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น  จะเปนการชวย
ใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง  เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นดีกวา
การจะฝกใหนักเรียนใชแตความจําอยางเดียว  ครูจะตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ  เพราะ
นักเรียนอาจจะออกความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  นอกจากนี้  ทบวงมหาวิทยาลัย  (2525 : 232 – 234)  ยังไดกลาววาขั้นตอนในการ
แกปญหานั้นอาจแจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา  4  ขั้นก็ได  แลวแตความละเอียดในการแบงและ
ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดแบงออกเปน  4  ขั้นตอนคือ 
   1.  การระบุปญหา  สิ่งสําคัญในขั้นนี้ก็คือ  ความสนใจที่มีตอสิ่งที่พบเห็น  ซึ่ง
เกิดเนื่องจากความอยากรูอยากเห็น  และทักษะในการสังเกต 
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   2.  การตั้งสมมติฐาน  เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได  ซึ่งในทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา  สมมติฐาน 
   3.  การทดลอง  เปนการกําหนดวิธีการแกปญหาโดยอาศัยทักษะในการควบคุม
ตัวแปร  การสังเกต  และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.  การสรุปผลการทดลอง  เปนการแปรความ  อธิบายความหมายของขอมูลเพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  นักจิตวิทยากลุม Cognitive - field มีความคิดเห็นในการสอนใหแกปญหาวาการใช
วิธีการสืบเสาะหาความรูจะชวยใหเด็กมีประสบการณในการเก็บขอมูล  สํารวจ  ทดลอง  เปนแรง
กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป  และการสอนเพื่อใหเด็กเกิดการแกปญหานั้น  พรรณี  ชูทัย 
(2528 : 219)  ไดเสนอไวดังนี้ 
   1.  ขั้นแรกสอน  Verbal  Association, Concepts และ Principles ซึ่งถือวาเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับแสวงหาความรูตอไป 
   การที่ครูจะสอนโดยวิธีการสืบเสาะหาความรูนั้นควรใชกับระดับเด็ก ป. 5 ใหเด็กอยู  
ในขั้นที่สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรมได (Formal Operations หรือ Symboilc Representation)  
ถาใชกับชั้นเด็ก ๆ ไมสูจะเหมาะนัก  เพราะการใชภาษาของเด็กยังไมกวางขวาง ถาหากจะใชวิธีการ
สืบเสาะหาความรูกับชั้นเด็ก ๆ  ก็ตองใชความพยายาม 
   2.  สรางบรรยากาศที่จะชวยกระตุนใหเด็กเกิดรูสึกเปนอิสระที่จะซักถามบรรยากาศ
จะตองไมเขมงวดตึงเครียด  ถาเด็กเกิดความรูสึกกลัว  ถาทําผิดหรือถูกหัวเราะเยาะเด็กจะไมกลา
ซักถาม  ซึ่งจะไมกอใหเกิดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   3.  กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นและใหอิสระในการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งตาง  ๆ 
ตอชั้นเรียนที่พรอมจะเขาใจและรับฟง 
   4.  กระตุนใหเด็กมีการเดา  วิเคราะหคําตอบ  ซึ่งจะใหผลดีกวาการที่ครูจะเปนผู
วิเคราะหคําตอบเองทุกครั้ง 
   5.  สอนเทคนิคในการแกปญหาหรือการใชการสืบเสาะหาความรู ดังนี้ 
    5.1   ขั้นเตรียม  ครูเปนผูเสนอปญหาหรือกระตุนใหนักเรียนตั้งปญหาดวย
ตนเอง  หรืออาจใหตั้งสมมติฐานและใหทดสอบ 
    5.2  ขั้นสํารวจ  กระตุนและชวยใหนักเรียนหาขอมูล  ซึ่งเกี่ยวของกับปญหา  
ครูอาจชวยไดดวยการสอนใหใชหนังสืออางอิง  การใชหองสมุด  หรือการใชคําถามกระตุนดังเชนของ  
Bruner  ขั้นน้ีเปนขั้นที่ครูเปดโอกาสใหเด็กคิดหาคําตอบอยางอิสระ  หาทางแกปญหาดวยตนเอง 
    5.3  ขั้นของการแกปญหา  เม่ือเด็กคิดหาคําตอบได  กระตุนใหเด็กเรียนวิธีที่
ตนเองแกปญหาได  บางครั้งคําตอบนั้น ๆ  เปนเรื่องจริงที่ไมตองมีการทดสอบ  ครูก็ใหเด็กหยุดอยู
เพียงขั้นที่  3  นี้  แตบางครั้งบางเรื่องอาจจะตองมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลที่ไดใหครูใชวิธีตอไปน้ี  
คือ  การทดสอบ 
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    5.4  ขั้นทดสอบ  โดยการกระตุนใหนักเรียนติดตามผลนอกหองเรียนวาจะ
สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดหรือไม  ถานําไปใชแสดงวา  เกิดถายโยงความรู  ซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของการสอนใหแกปญหานั้นคือ  สามารถนําความรูที่เรียนมาไปใชไดจริง 
   6.  ในการสอนใหเด็กรูจักการแกปญหานั้น  ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
ดังน้ัน  ในการฝกใหใชการสืบเสาะหาความรู  จะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก  มิใชวาจะใชไดกับเด็ก
ทุกคน 
 3.3  ข้ันตอนในการแกปญหา 
  ซึ่งมีขั้นตอนในการแกปญหาดังนี้ 
   1.  พิจารณาปญหา  โดยอาศัยการสังเกต 
   2.  ตั้งสมมติฐานจากประสบการณเดิมตาง ๆ 
   3.  ทดสอบสมมติฐาน 
   4.  คงสมมติฐานที่ถูกไว  แตถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิ้งไป  ยอนกลับไปพิจารณา
ปญหาแลวตั้งสมมติฐานขึ้นใหม 
   5.  นําสมมติฐานที่ดีที่สุดไปใช  อาจเปนการใชทั้งหมด  หรือประยุกตไปใชเฉพาะ
บางสวนที่เหมาะสมกับสภาพปญหา 
  จากความสําคัญของการแกปญหา  จึงมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความสนใจ
และเสนอขั้นตอนในการแกปญหาไวหลาย ๆ  แนวคิดดวยกัน  เชน 
  บรูเนอร  (Bruner. 1966 : 123 – 127)  ไดศึกษาวิธีการคิดแกปญหาและไดสรุปวา
การคิดแกปญหาของบุคคลนั้นตองการกลไกแหงความสามารถในการอางอิงและจําแนกประเภทของสิ่ง
เรา  ประสบการณรับรูตาง ๆ  ก็เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของกระบวนการการจัดประเภทที่จะนําไปสู
การตอบสนองในขั้นสุดทาย  ขั้นตอนตาง ๆ ในการคิดแกปญหา  มีดังนี้ 
   1.  ขั้นรูจักปญหา  (Problem  isolation)  เปนขั้นที่บุคคลรับรูสิ่งเราที่ตนกําลังเผชิญ
อยูวาเปนปญหา 
   2.  ขั้นแสวงหาเคาเงื่อน  (Seachfor  cues)  เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายามอยาง
มากในการระลึกถึงประสบการณเดิม 
   3.  ขั้นตรวจสอบความถูกตอง  (Confermationcheck)  กอนที่จะตอบสนองใน
ลักษณะของการจัดประเภทหรือแยกแยะโครงสรางของเนื้อหา 
   4.  การตัดสินตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา 
  กิลฟอรด  (Guilford. 1967 : 313)  กลาววา  ความสามารถดานการคิดปญหาเปน
ผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา  สําหรับดิวอ้ี  (Guilford. 
1971 : 130) เห็นวากระบวนการในการแกปญหานั้นควรประกอบดวย  กระบวนการตาง ๆ  5  ขั้นตอน  
คือ 
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   1.  ขั้นเตรียมการ  (preparation)  หมายถึง  ขั้นในการตั้งปญหาหรือคนพบปญหา
วาปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้น ๆ  คืออะไร 
   2.  ขั้นในการวิเคราะหปญหา  (analysis)  หมายถึงขั้นในการพิจารณาดูวาสิ่งใดบาง
ที่เปนสาเหตุที่สําคัญของปญหาหรือสิ่งใดที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 
   3.  ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปญหา  (production)  หมายถึงการหาวิธีการ
แกปญหาใหตรงสาเหตุของปญหาแลวเสนอออกมาในรูปวิธีการผลสุดทายจะไดผลลัพธออกมา 
   4.  ขั้นตรวจสอบ  (verification)  หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑเพ่ือการตรวจสอบ
ผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีแกปญหา  ถาเห็นวาผลลัพธนั้นยังไมใชผลลัพธที่ถูกตอง  ก็ตองมีการ
เสนอวิธีแกปญหานี้ใหม  จนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุดหรือถูกตองที่สุด 
   5.  ขั้นในการนําไปประยุกตใหม  (reapplication)  หมายถงึ  การนาํวธิกีารแกปญหา
ที่ถูกตองไปใชในโอกาสตอไปเม่ือพบกับเหตุการณที่เปนปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่เคยพบมาแลว 
  การมองความสามารถทางดานการคิดแกปญหาในลักษณะเปนขั้นตอนของการคิดนับวา
มีประโยชนตอการคิดแกปญหา  ซึ่งกิลฟอรด  (Guilford. 1971 : 104)  ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา  (the  structure  of  intellect)  กับขั้นตอนการคิดแกปญหา
ของดิวอ้ี  ไดสรุปวา  ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหามีความสัมพันธกับความสามารถทางดานการรู  
(cognition)  ขั้นในการเสนอวิธีการแกปญหามีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัย  และ
แบบอเนกนัย  (convergent  and  divergent  thinking)  สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธมี
ความสัมพันธกับความสามารถทางดานการประเมินคา  (evaluation) 
  ดิวอ้ี  (กิ่งฟา  สินธุวงษ.  2529 : 5 – 6 ; อางอิงมาจาก Dewey. 1971 : 139)  ไดเสนอ
วิธีการแกปญหาที่เรียกวา  Dewey’s  Problem  Solution  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  การรับรูและเขาใจปญหาเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น  คนสวนใหญจะตองพบกับความตงึ
เครียด  ความสงสัยและความยากลําบากที่จะตองแกปญหานั้นใหหมดไป  ในขั้นตนผูพบปญหาจะตอง
รับรูและเขาใจในตัวปญหานั้นกอน 
   2.  การระบุและแจกแจงลักษณะของปญหา  ปญหาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกตาง
กันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกัน  จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
    2.1  มีตัวแปรตน  หรือองคประกอบอะไรบาง 
    2.2  มีอะไรบางที่จะตองทําในการแกปญหาโดยที่อาจจะเปนการระบุปญหาได
ไมแจมชัด  เปนตน 
    2.3  ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไปโดยใหมองเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น
เพ่ือที่จะแกปญหาไปทีละตอน 
    2.4  ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
    2.5  พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาจริง ๆ  บางครั้งอาจมีสิ่งที่เรา
มองไมเห็นชัด  ที่เปนตัวกอปญหา  ถาขจัดสิ่งนั้นไดก็จะแกปญหาได 
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   3.  การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน  ควรพิจารณา
สิ่งตอไปน้ี 
    3.1  จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นอยางไร   ใครจะเปนผูให
ขอมูลเหลานั้น 
    3.2  สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพ่ือชวยแกปญหา 
   4.  การเลือกวิธีแกปญหา   หลังจากไดความคิดวาจะแกปญหาอยางไรแลว ก็ลอง
พิจารณาดูวาควรจะใชวิธีการใดไดบาง 
   5.  การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
  สําเริง  บุญเรืองรัตน  (2520 : 4 – 5)  ไดกลาวถึงกระบวนการในการคิดแกปญหาหรือ
วิธีดําเนินการการคิด  หรือการแสดงหาวิถีทางเพื่อแกปญหาใหไดผล  โดยใชหลัก  system  approach 
นั้นมีระบบการคิดเปนขั้น ๆ  ดังตอไปน้ี 
   1.  ขั้นนิยามปญหาเปนการศึกษา  วิเคราะห  วิพากย  วิจารณ  ใหรูถองแทเสยีกอน
วาปญหาที่ตองการแกไขนั้นคืออะไรกันแน  ถาเราไมรูจักตัวปญหาที่แทจริงแลวก็จะทําใหการทํางาน
ของเราปราศจากความมุงหมาย  ไมรูวาทํางานเพื่ออะไร 
   2.  ขั้นตั้งวัตถุประสงค  เปนการกําหนดเปาหมายเพื่อการกําหนดปญหานั้น ๆ  วา
จะใหผลสัมฤทธิ์ผลทางดานใด  เปนปริมาณมากนอยเพียงใด  และมีคุณภาพสูงต่ําเพียงใด  ตองเขียน
ใหแจมแจง  ชัดเจน  สามารถมองเห็นภาพการกระทําได 
   3.  ขั้นสรางเครื่องมือไวตรวจผลลัพธ 
   4.  ขั้นเลือกหาวิธีการปฏิบัติ  เปนการมองแนวทางในการปฏิบัติหลาย  ๆ  แนวทาง
มองแนวทางอยางใจกวางและเปนธรรม  พิจารณาขอดีขอเสียและขอจํากัดตางๆ   
   5.  ขั้นเลือกวิธีที่ดีที่สุดมาดําเนินงาน 
   6.  ขั้นทดลอง 
   7.  ขั้นการวัดและประเมินผล 
   8.  ขั้นการปรับปรุงและการขยายการปฏิบัติงาน 
  พยอม  ตันมณี  (2524 : 95 – 98)  ไดแบงขั้นการแกปญหาไว  4  ขั้นตามแนว
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังนี้คือ 
   1.  ขั้นนิยามปญหา 
   2.  ขั้นวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา 
   3.  ขั้นรวบรวมวิธีการแกปญหา 
   4.  ขั้นวิเคราะหผลที่นาจะเกิดขึ้นจากวิธีการที่เสนอในการแกปญหานั้น 
  จากแนวความคิดเรื่องการสอนแบบสืบสวนสอบสวนหรือการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดสรุป  ขั้นตอนในการแกปญหาที่จะให
นักเรียนบอกหรือตอบคําถามในแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 
4 ลักษณะ  ดังนี้คือ 
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   1.  ขั้นระบุปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคัญที่สุด  
ภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
   2.  ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง  ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 
   3.  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการวางแผน เพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริงหรือเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูวิธีการแกปญหา
ที่ระบุไว   
   4.  ขั้นการตรวจสอบผลลพัธ หมายถึง ความสามารถในการอธบิายไดวาผลทีเ่กิดขึน้
จากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหานั้นสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไมและผลที่ไดจะ
เปนอยางไร 
  สมบัติ  สุวรรณพิทักษ  (2530 : 6 – 8)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการแกปญหาดวยวิธีระบบ
ดังนี้คือ 
   ขั้นที่หน่ึง  กําหนดปญหาและความตองการ 
    ในการแกปญหาโดยใชวิธีระบบนี้จะเริ่มตนดวยการศึกษาถึงปญหาที่แทจรงิวา
คืออะไรแน  ซึ่งอาจจะพิจารณาสภาพที่เปนอยูวาเปนอยางไร  มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง  ใครบาง
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานั้น  พรอมทั้งการพิจารณาวาหนวยงานหรือองคการดังกลาวมี
ความตองการที่จะใหมีอะไรเกิดขึ้น  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  ยกตัวอยาง  เชน  ในการเรียน
การสอนการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต  กําหนดใหผูสอนสรางบทเรียน
ขึ้นมาเอง  ถาหากสภาพปญหาที่เปนเนื้อหาของการเรียนเปนปญหาเฉพาะในทองถิ่น  แตสภาพที่
ปรากฏก็คือวาผูสอนไมไดสรางบทเรียน  เรามีความจําเปนที่จะตองศึกษาวิเคราะหใหไดวาปญหาที่
แทจริงอยูที่ใด  ซึ่งอาจจะเปนเพราะผูสอนไมมีความรูความสามารถในการเขียนบทเรียน  หรือเปน
เพราะผูสอนไมมีเวลามากพอ  ถาหากพบวาผูสอนยังขาดความรูและทักษะในเรื่องการสรางสื่อการ
เรียน  การสอน  ความตองการก็คือ  ตองชวยใหผูสอนมีความรูและทักษะในการสรางสื่อการเรียน
จนสามารถทําดวยตนเองได  เหลานี้เปนตน 
   ขั้นที่สอง  การกําหนดจุดมุงหมาย 
    เมื่อไดมีการระบุปญหาและความตองการที่ชัดแจงแลว  ก็ทําใหทราบวา
เปาหมายที่ตองการบรรลุนั้นคืออะไร  และทําใหสามารถกําหนดไดวาจุดมุงหมายที่แนชัดสามารถ
ตรวจสอบไดนั้นคืออะไร  การกําหนดจุดมุงหมายน้ันตองใหสามารถสอบวัดได  และถือวาเปนหัวใจ
ที่สําคัญของวิธีระบบ  สวนมากจะเขียนอยูในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ทั้งน้ีก็เพราะวา
จุดมุงหมายที่ชัดเจนจะนําไปสูการหาคําตอบที่แจมชัดเชนกัน 
   ขั้นที่สาม  การพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ  
    ในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาไมวาจะใชวิธีการใด ๆ  ก็แลวแต  เราไม
สามารถที่จะมองวาปญหาเหลานั้นมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับองคประกอบอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ
อยาง สภาพแวดลอมตาง ๆ  ปญหาตาง ๆ  ไมมีความเปนเอกเทศในตัวของมันเอง  ตรงกันขามยัง
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มีปจจัยอ่ืน ๆ  ที่เขามาเกี่ยวของอีกดวย  สิ่งเหลานี้กลายเปนขอจํากัดที่ผูแกปญหาจําเปนจักตอง
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  เพราะขอจํากัดนี้จะเปนเครื่องชี้ที่บงบอกวาสิ่งใดทําได  สิ่งใดทํา
ไมได  ในการพิจารณาขอจํากัดจึงตองดูทั้งในสวนทางตรงและในสวนทางออม  และถาเปนไปไดควร
จะมีการจัดลําดับความสําคัญของขอจํากัดเหลานั้นดวยวามีผลตอสิ่งที่เรากําลังพิจารณามากนอย
เพียงใด 
    นอกจากพิจารณาขอจํากัดแลว  เรามีความจําเปนที่ตองพิจารณาวามีปจจัย
เอื้ออํานวยหรือสงเสริมสนับสนุนตอการพิจารณาแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยูอะไรบาง  ปจจัย
สนับสนุนเหลานี้เรียกวาเปน  ทรัพยากร (Resource) นั่นเอง  โดยทั่วไปการพิจารณาวาสิ่งใดจะเปน
ปจจัยเอ้ืออํานวยหรือปจจัยกีดขวาง  เราจะพิจารณาจากคุณประโยชนที่เอื้ออํานวยใหนั่นเอง  สิ่งที่
เรียกวาเปนปจจัยเอ้ืออํานวยหรือปจจัยกีดขวางอันเปนขอจํากัด 
   ขั้นที่สี่  การพิจารณาทางเลือกตาง ๆ  
    การแกปญหาใดปญหาหนึ่งน้ัน  โดยปกติจะไมมีเพียงวิธีการหนึ่งวิธีการใดแต
เพียงอยางเดียว  อาจจะมีทางเลือกไดหลาย ๆ  ทางเลือก  ดวยเหตุนี้เราจําเปนที่จะตองแสวงหา
แนวทางเลือกอ่ืน ๆ  อีกดวย  มิใชปกใจเชื่อหรือยึดถือแตเพียงวิธีใดเพียงอยางเดียว  ในการแสวงหา
แนวทางเลือกตาง ๆ  นี้ที่ใชกันสวนมากไดแก  การใชวิธีการระดมพลังสมองจากบุคคลที่เกี่ยวของ
หลาย  ๆ ฝาย  โดยพยายามรวบรวมความคิดและขอคิดเห็นตาง ๆ  จากการระดมพลังสมองใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได 
   ขั้นที่หา  การเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาทดลองปฏิบัติ 
    ในขั้นที่สี่  จะเห็นไดวามีแนวทางหลาย ๆ  แนวทางที่เราสามารถนํามาปฏิบัติ
เพื่อการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  แตในทางปฏิบัติเราไมสามารถที่จะนําเอาแนวทางตาง ๆ  
เหลานั้นไปปฏิบัติไดทุกแนวทาง  จําเปนที่จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกแนวทางเพียงอยางใดอยาง
หน่ึงหรือสองอยางมาทดลองปฏิบัติ  จึงเห็นไดอยางชัดเจนวาขั้นที่หาเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่มี
ความสําคัญมาก  หรือถาจะเรียกวาเปนขั้นตอนที่วิกฤตก็วาได  เพราะเม่ือมีการตัดสินใจเลือก
แนวทางใดแลวก็ยอมจะใกลขอยุติ  ผลที่เกิดขึ้นยอมแสดงถึงความบรรลุจุดมุงหมายหรือไมบรรลุ
จุดมุงหมาย  ดังน้ันการพิจารณาคัดเลือกแนวทางเลือก  จึงจะตองทําอยางรอบคอบและระมัดระวัง
เพ่ือสามารถเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพมาทดลองปฏิบัติ  วิธีการที่จะนํามาใชสวนมากไดแกการ
กําหนดเกณฑที่ไดรับการยอมรับเพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณา  จากนั้นจึงมีการพิจารณาวา
ทางเลือกเหลานั้นสอดคลองกับเกณฑดังกลาวมากนอยเพียงใด  คัดเลือกแนวทางที่สอดคลองกับ
เกณฑมากที่สุด  จากนั้นจึงมีการลงความเห็นกันอีกครั้งหน่ึง  สิ่งที่สําคัญในการพิจารณาทางเลือกนี้
ก็คือวาจะตองใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร  อยาใหมีอคติสวนตัวหรือเอาคานิยมสวนตัวเขามา
เกี่ยวของ  ไมเชนนั้นแลวจะทําใหเกิดความเสียหาย  เปนการทํางานโดยไรประโยชน 
   ขั้นที่หก  การทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกไว 
    เม่ือไดตัดสินใจเลือกแนวทางใดแลว  ขั้นตอไปก็คือ  การลงมือทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  ตามแนวทางที่กําหนดไว  สิ่งจําเปนในขั้นนี้ก็คือ  การเตรียมปจจัยเคร่ืองมือและ
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อุปกรณตาง ๆ  สําหรับการดําเนินงาน  ตลอดจนจะตองมีการควบคุมติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแนวทางที่ไดวางไว  การทดลองปฏิบัติ  จะตองใหระยะเวลาพอสมควร  ไมรีบดวนสรุปผลเร็ว
จนเกินไป 
   ขั้นที่เจ็ด  การประเมินผล 
    ในขั้นตอนนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ของการดําเนินงานการปฏิบัติ
ตามแนวทางเลือก การประเมินผลเปนการพิจารณาตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา  สวนมาก
เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้น  (Outcome)  และผลกระทบตาง ๆ  (Impact)  นั่นเอง 
   ขั้นที่แปด  การปรับปรุง 
    การประเมินผลชวยตอบคําถามไดวามีการบรรลุจุดมุงหมายเพียงใด  ซึ่งโดย
ปกติแลวการดําเนินงานใด ๆ  มักจะไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายไดรอยเปอรเซ็นต  มักจะมี
ขอบกพรองเกิดขึ้นอยูเสมอ  ขอมูลจากการประเมินผลจะชวยบงบอกใหเห็นวามีขอบกพรองในสวนใด 
ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นตอไป 
    การปรับปรุงแกไขขอบกพรองโดยทั่วไปจะเริ่มจากการดูความแตกตางระหวาง
สิ่งที่คาดหวังซ่ึงไดกําหนดไวในจุดมุงหมาย  กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงวามีความแตกตางกันอยางไร  หรือไม
เพียงใด  ถาพบความแตกตางก็จะตองมีการดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 
  การแกไขปญหาโดยวิธีระบบมิไดสิ้นสุดอยูเพียงการปรับปรุงแกไข  แตยังจะตองมีการ
ดําเนินการในชวงตอ ๆ  ไป  และมีการประเมินผลอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหมีการปรับปรุงอยูเสมอ ไมมี
สิ่งใดที่จะสมบูรณที่สุด  โดยไมมีการปรับปรุงอีกตอไป  ดังมีคํากลาวที่วา  “…มนุษยเราพยายามที่จะ
แสวงหาความสุขที่สมบูรณที่สุด  แทจริงแลวในโลกนี้ไมมีอะไรที่สมบูรณที่สุด  แมแตตัวของมนุษยเอง
…’’ 
  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2527 : 8)  ไดเสนอวา  การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนควา
หาคําตอบจะมีมากมายหลายวิธี  เชน  วิธีลองผิด – ลองถูก  วิธีคิดกลับไปกลับมา  แตที่นิยมนํามาใช
ฝกฝนนักเรียนใหเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร  ไดแก  วิธีการทางวิทยาศาสตร  
ซึ่งมีลําดับขั้นตอน  4  ขั้นตอนใหญ ๆ  ดวยกัน  คือ 
   ขั้นที่  1  ขั้นระบุปญหา 
   ขั้นที่  2  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   ขั้นที่  3  ขั้นพิสูจนหรือทดลอง 
   ขั้นที่  4  ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
  สําหรับกระบวนการแกปญหาจะสําเร ็จลุล วงอยางมีประสิทธิภาพเพียงใดนั ้น      
สมจิต  สวธนไพบูลย  (2527 : 8)  ไดใหความเห็นวา  ยอมขึ้นอยูกับการใชทักษะตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการแกปญหานั้น ๆ  ซึ่งเรียกวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไดแกทักษะการ
สังเกต  การวัด  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การลงความคิดเห็นจากขอมูล  การ
พยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
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การทดลอง  การแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุป  โดยนําทักษะเหลานี้ไปใชในแตละขั้นตอนของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร  โดยไมจําเปนตองใชทุกทักษะ 
  อนันต  คงจันทร  (2529 : 47 – 48)  ไดสรุปวา  การแกปญหาเพื่อใหไดผลดีที่สุดหรือ
เหมาะที่สุดนั้นควรจะไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการแกปญหาอยางมีหลักเกณฑ 
ซึ่งแบงออกไดเปน  4  ขั้นตอน 
   1.  คนหาปญหาที่แทจริงและสาเหตุของปญหา 
   2.  กําหนดทางเลือกหลาย ๆ  ทางสําหรับการแกปญหานั้น 
   3.  เลือกทางออกที่ดีที่สุด 
   4.  ประเมินผล 
  จากแนวคิดในการแกปญหาและขั้นตอนในการแกปญหาดังกลาว  พบวา  การ
แกปญหาที่ดีนั้นจะตองเปนขั้นตอน  มีระบบแบบแผน  ซึ่งเปนระบบแบบแผนที่สอดคลองกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร  อาจมีการแจกแจงขั้นตอนที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับความละเอียดในการแบง
ขั้นตอนนั้น ๆ  ซึ่งกูด  (Good. 1973 : 486)  ไดใหความเห็นวา  วิธีการทางวิทยาศาสตรก็คือการ
แกปญหานั่นเอง  และการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แกปญหาที่สมบูรณที่สุด  เพราะเปนวิธีที่มีกระบวนการหาคําตอบหรือหาความรูที่มีขั้นตอนตอเน่ือง  
มีระบบแบบแผน  มีการใชเหตุผลขั้นสูง  (พวงรัตน  ทวีรัตน 2530 : 14)  โดยสรุปของขั้นตอนในการ
แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว  มีอยู  4  ขั้นตอนดวยกัน  ดังที่  เวียร  (Weir. 1974 : 17) 
ไดสรุปไวดังนี้ 
   1.  ขั้นระบุปญหา  (Statement  of  the  Problem)  
   2.  ขั้นวิเคราะหปญหา  (Defining  the  Problem  or  Distinguishing  Essential 
Features) 
   3.  ขั้นสอนวิธีการแกปญหา  (Scarching for and Formulating a Hypothesis)  
   4.  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  (Verifying the Solution)  
  จากจุดมุงหมายทางการศึกษา  แบงออกเปนหกชนิด  คือ  ความรู – ความจํา  ความ
เขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคา  (Bloom. 1956 : 62)  จาก
การอธิบายความหมายของแตละจุดประสงคของการศึกษา  บลูมชี้ใหเห็นวา  ขั้นตอนของขบวนการ
คิดแกปญหา  มีอยู  6  ขั้นตอน  คือ 
   ขั้นที่  1  เม่ือผูเรียนไดพบปญหา  ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเคยเห็นและ
เกี่ยวของกับปญหา 
   ขั้นที่  2  ผูเรียนจะใชประโยชนจากขั้นที่  1  มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้น 
   ขั้นที่  3  การจําแนกแยกแยะปญหา 
   ขั้นที่  4  การเลือกใชทฤษฎี  หลักการ  ความคิด  และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 
   ขั้นที่  5  การใชขอสรุปของวิธีการมาแกปญหา 
   ขั้นที่  6  ผลที่ไดจากการแกปญหา 

47



 48 

  นอกจากนี้  บลูม  (Bloom. 1956 : 122)  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา  ความสามารถทางสมอง
ที่นํามาใชคิดแกปญหาในขั้นที่  1  ถึงขั้นที่  4  เปนสวนของการนําไปใช  (Application)  ขั้นที่  5  และ
ขั้นที่  6  เปนสวนของความเขาใจ  (Comprehension)  สวนความรู - ความจํา  (Knowledge)  นับวา
เปนพ้ืนฐานที่จําเปนตอการคิดแกปญหา  สําหรับความสามารถในการวิเคราะห  (Analysis)  เปน
ความสามารถทางสมองอีกอยางหนึ่งที่นํามาใชในขบวนการคิดแกปญหาในขั้นที่  3  
  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชตามแนวขั้นตอนการแกปญหาดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
 3.4  งานวิจัยที่เก่ียวกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ไนท และ มิคเคสัน (พยนต  แสงเดช  2535 : 38  อางอิงมาจาก  Knight & Mickelson. 
1949)  ไดเปรียบเทียบผลการสอน  2  แบบคือ  แบบเนนปญหา  และแบบเนนเนื้อหาวิชาวาแบบใดจะ
ดีกวากันในเรื่องการรับรูขอเท็จจริง  และการแกปญหา  ผลปรากฏวา  กลุมเนนปญหาดีกวาในเรื่อง
วิธีการแกปญหาและดีกวาในเรื่องการเรียนรูขอเท็จจริง 
  ครอส  และ  เกเออร  (Cross  and  Gaier. 1955 : 193 – 206)  ไดศึกษาวิธีการ
แกปญหาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยสรางแบบทดสอบขึ้นฉบับหน่ึง  เรียกวา  
 The Balance  Problem  Test  (BPT)  ซึ่งแยกพฤติกรรมการแกปญหาออกเปน  2  ดานคือ
หลักการกับขอเท็จจริง  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  39  คน  
ผลปรากฏวา  วิธีการแกปญหาโดยอาศัยหลักการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  จอนส  (Johns. 1956 : 994 – 995A)  ไดศึกษาผลการเรียนของนักเรียนวิทยาศาสตร
ทั่วไปเกรด  8  จากการใชวิธีการสอนสองวิธี  โดยแบงเปนสองกลุม  กลุมละ  56  คน  ชาย  17  คน  
หญิง  29  คน  ทั้งสองกลุมมีความถนัดทางการเรียนและความสามารถในการอานพอ  ๆ  กัน  กลุม
ควบคุมไดรับการสอนแบบบรรยาย  แบบสาธิตใหมีสวนรวมในการทดลอง  และทําการบานตามที่
กําหนดให  กลุมทดลองใหเรียนโดยวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  มีแตเพียงเอกสารแนะนําที่ครูแจกให  
ซึ่งจะแนะนํากิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกนําไปปฏิบัติอันจะกอใหเกิดความรูขอเท็จจริง  และมีมโนภาพ
ดวยตนเอง  ผลปรากฏวา  กลุมทดลองมีความสามารถในการคิดหาเหตุผลการแกปญหา  ทัศนคติตอ
วิชาวิทยาศาสตร  ทักษะในการเรียนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แตกลุม
ควบคุมดีกวากลุมทดลองในดานเนื้อหา 
  เมอริดิท  (Meridith. 1962 : 3550 – A)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัด
เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรสองแบบ  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน  
42  คน  แบงนักเรียนออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ซึ่งทั้งสองกลุมตางก็มีเพศ  อายุ  
คะแนนความสามารถในการเรียนและคะแนนสอบครั้งแรกของการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูใน
เกณฑเดียวกัน  นักเรียนกลุมทดลองเรียนเน้ือหาที่จัดโดยคํานึงถึงสังกัปของนักเรียนและกลุมมี

48



 49 

ควบคุมเรียนเนื้อหาตามปกติ  ผลจากการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหา
มากกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความสามารถในการแกปญหา
วิทยาศาสตรมีสหสัมพันธอยางสูงกับความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง  และหลักการทางวิทยาศาสตร 
  มาฮาน  (Mahan. 1963 : 1097 – 1098A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชวิธีสอน  2  วิธี  
คือ  การสอนโดยการแกปญหา  (Problem - Sclving)  กับการบรรยายประกอบการอภิปราย 
(Lecture – Discussion)  ในการพัฒนาทักษะการแกปญหาทัศนคติ  ความสนใจและการปรับตัว  พบวา  
   1.  ไมพบความแตกตางในการพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตร 
   2.  การสอนโดยวิธ ีแกปญหา  จะสรางความงอกงามทางดานความรู ทาง
วิทยาศาสตร  การนําไปใช  และทักษะในการแกปญหา  โดยเฉพาะเด็กที่มีสติปญญาต่ํา 
   3.  การสอนโดยการแกปญหา  จะสรางความสนใจไดดีเยี่ยม 
   4.  การสอนโดยการแกปญหา  จะสรางความสนใจทางดานชางกลแกเด็กที่มี
สติปญญาต่ําเปนอยางดี 
   5.  การสอนโดยวิธีแกปญหา  จะสรางความงอกงามดานการปรับตัวและทัศนคติ
แกนักเรียนทั้งสองเพศไดเปนอยางดี 
   6.  นักเรียนมีความงอกงามดานความรู  ทักษะดานแกปญหา  และความสนใจดาน
วิทยาศาสตรเกินกวาที่คาดไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กชาย 
  ฮีช  (Heath. 1964 : 531 – 544)  วิจัยพบวา  การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมหลักการ
พ้ืนฐานและการคนควาหาคําตอบของนักเรียนมีความสัมพันธในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ในวิชาฟสิกสที่
เรียนตามหลักสูตร  PSSC  มากกวากลุมที่ไมไดเรียนตามหลักสูตร  PSSC  สวนนักเรียนที่เลือกใช
วิธีการแกปญหาดานความรูความจํา  และการนําไปใช  จะมีความสัมพันธในทางลบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกสที่เรียนตามหลักสูตร  PSSC  มากกวากลุมที่ไมไดเรียนตามหลักสูตร PSSC 
  เกบริลลี  (Gabrielli. 1972 : 5650) )  ไดศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหาของ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยซีราคิวส  (Syracuse)  จํานวน  50  คน  โดยแบงนักศึกษาออกเปน  3  
กลุมตามความสามารถในการแกปญหา  ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการแกปญหาของ
นักศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความรู  ประสบการณ  การฝกหัด  ระดับการศึกษาและ
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน  แตความสามารถในการแกปญหาไมมีคาความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอการศึกษาทั่วไป 
  นอรตัน  (Norton. 1972 : 204 – A)  ไดศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหาใน
วิชาวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  4, 5, 6 จํานวน  27 คน โดยคัดเลือกจากโรงเรียน
ตาง ๆ หลายโรงเรียนในเมืองออสติน  (Austin)  รัฐเทกซัส  (Texas) ที่ระดับ I.Q. 80 – 147 I.Q. เฉลี่ย 
116 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.4 อายุเฉลี่ย 127.2 เดือน ในการศึกษาครั้งน้ีความสามารถในการ
แกปญหาพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบการแกปญหาซึ่งแบงออกเปน  5  ตอน  คือ 
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   1.  นิเทศเขาสูปญหาหรือทําความเขาใจกับปญหา 
   2.  ชี้บงปญหาหรือกําหนดปญหา 
   3.  การแกปญหา  หาคําตอบ  หรือหาวิธีการแกปญหา 
   4.  การวิเคราะหขอมูล 
   5.  พิสูจนปญหา 
  ผลปรากฏวา  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธกับความรูของนักเรียน
ที่มีอยูกอนแลว 
  เคมปา (Kempa. 1973) ไดทําการวิเคราะหแนวคิดแกปญหาวิชาเคมี โดยใชแบบทดสอบ
วัดแนวคิดแกปญหา  ซึ่งแตละขอจะมีพฤติกรรมแกปญหา  3  ดาน  คือ ความรูความจําหลักการ  และ
การคิดคนควาหาคําตอบ กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 284 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีสูงและต่ํา  มีความสัมพันธกับการเลือกใชวิธีแกปญหาคนละแบบ สวนนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  ไมคอยแตกตางกันมากนักในการเลือกใชวิธีการแกปญหา 
  เนเบอร  (Nabor. 1975 : 3241 - A)  ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนในระดับเกรด  5  และเกรด  6  โดยใชแบบทดสอบ  
Iowa  Test  of  Education  Progress : Science  วัดความสามารถในการแกปญหาและใชแบบทดสอบ  
Iowa  Test  of  Basic  Skill  Form  5  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัยพบวา 
   1.   นักเรยีนเกรด  6  มีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนเกรด  5  
   2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการแกปญหาได
ดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
   3.  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 
  เชอรมัน  (Sherman. 1977 : 519)  ไดศึกษาคาสหสัมพันธภายในคุณลักษณะ  3  
อยางในการแกปญหา  คือ  ในการเตรียมพรอมของการแกปญหา  ความสามารถในการเสนอวิธี
แกปญหาและความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา  กลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยเปนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  จํานวน  127  คน  หญิง  66   คน  ชาย  61  คน  ผลการวิจัยพบวา  
ความสามารถทั้ง  3  อยาง  ตางก็มีความสัมพันธกัน 
  ชอร  (Shaw. 1977 : 5227 – A)  ไดศึกษาถึงวิธีการฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และสังคมศึกษา  ในการศึกษาครั้งนี้  ชอรกําหนดใหกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะการ
แกปญหา  ไดแบงกลุมเปน  2  กลุม  ดังนี้ 
   1.  กลุมทดลอง  ใชวิธีฝกกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  24  สัปดาห 
   2.  กลุมควบคุม  ไมใหฝก 
  เม่ือครบ  24  สัปดาห  นําเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและสังคมศึกษามาใชทดสอบ  
ผลปรากฏวา  
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   1.  กลุมทดลองมีคะแนนสูงดานทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และสังคม
ศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เปนการแสดงวา  ทักษะการแกปญหาสามารถสอนโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการเหลานั้นจะถายทอดไปยังวิชาสังคมศึกษาได 
   2.  ไมพบความแตกตางในความสามารถพื้นฐาน  คือ  ดานความรู 
   3.  กลุมทดลองไดคะแนนการจําแนกประเภทสูงในวิชาสังคมศึกษา 
  อีไนไอยิจุ  (Eniaiyeju. 1983 : 795 – 801)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยครู
สาธิต  (Teacher - demonstration)  กับการสอนโดยศึกษาเอกสาร  (Self – paced  Modes lf 
Teaching  Concepts)  และทักษะในการแกปญหาในวิชาเคมีระดับมหาวิทยาลัย  กลุมตัวอยาง
จํานวน  60  คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางงาย  แบงเปน  2  กลุม  กลุมแรกสอนโดยใหนักเรียน
ศึกษาดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  (A  Self – paced  Instruction  Package)  กลุมที่สองสอนโดย
ครู  พบวาการสอนโดยศึกษาดวยชุดการเรียนดวยตนเอง  สงผลตอมโนมติและทักษะในการ
แกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และนักเรียนสวนมากชอบบทเรียนดวยตนเองมากกวาการสอน
โดยครูสาธิต 
  นอยทิพย  ศัสตรศาสตร  (2521 : 76)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นมูลฐานกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่  4  พบวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  มีความสัมพันธกับความสามารถใน
การแกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  วรรณดี  วรรณศิลป  (2522 : 1 – 36)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกทม.  จํานวน  3  โรงเรียน  คือ  
วัดสุทธิวราราม  สายน้ําผึ้ง  หอวัง  จํานวนทั้งหมด  310  คน  ผลการศึกษาพบวา 
   1.  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2.  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตลอดทั้งภาคเรียนสูงและต่ํา  มี
ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  พยอม  ตันมณี  (2524 : 137 – 153)  ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลการสอนดวยตําราเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษาในรูปแบบเชิงปญหากับรูปแบบที่ใชกันอยูทั่วไป  
ผลการวิจัยพบวา   ผูเรียนที่เรียนดวยตําราเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษาในรูปแบบเชิงปญหาจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษาความคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
แกปญหาเพิ่มขึ้นมากกวาผูเรียนที่เรียนดวยตําราวิชาจิตวิทยาการศึกษารูปแบบทั่วไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  และผูเรียนที่เรียนดวยตําราเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษารูปแบบเชิง
ปญหาและรูปแบบทั่วไป  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษา  ความคิดวิจารณญาณ
และความสามารถในการแกปญหาจากการสอบครั้งหลังเพิ่มขึ้นมากกวาการสอบครั้งแรกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
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  โยธิน  ศรีโสภา  (2524 : 1 – 72)  ไดศึกษาการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่เรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร  พุทธศักราช  2521  ผลการวิจัยพบวา 
   1.  นักเรียนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงและต่ําเลือกใชแนว
การคิดแกปญหาไมแตกตางกัน 
   2.  การเลือกใชแนวการคิดแกปญหาดานความรูความจํา  ดานการนําไปใชและดาน
การคิดคนหาคําตอบ  ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  มานัส  เพ็ญโรจน  (2527 : 49 - 57)  ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ดานพุทธิพิสัย  และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนจากการใชภาพประกอบ               
คําบรรยายในลักษณะแนะใหคนพบดวยตนเอง และการใชภาพประกอบคําบรรยายในลักษณะบอกเลา 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท โดยให  
กลุมทดลองเรียนจากการใชภาพประกอบคําบรรยายในลักษณะใหคนพบดวยตนเอง  สวนกลุมควบคุม
การเรียนจากการใชภาพประกอบคําบรรยายในลักษณะบอกเลา ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางดาน
การเรียนดานความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  สมพงษ  ตระกูลหุนวัฒน  (2527 : 48 – 52)  ไดวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรูดานพุทธิพิสัยและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมที่
นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวนกับแบบบรรยาย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
จํานวน  60  คน  จากโรงเรียนพิชัยยาราม  จังหวัดชุมพร  กลุมทดลองไดรับการเรียนจากบทเรียนที่
นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวน  กลุมควบคุมเรียนจากบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบ
บรรยาย  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
โปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรยีนโปรแกรมทีน่าํเสนอ
เน้ือหาแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  หอมหวน  ใจซื่อ  (2529 : 63 – 64)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่เรียนรูดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช
เทคนิคการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียน  และระหวางครูกับนักเรียนพบวา  กลุมนักเรียนที่
สอนโดยใชเทคนิคการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสูงกวากลุมนักเรียนที่สอนโดยใชเทคนิคการอภิปรายระหวางครูกับนักเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  อุทัย  บุญมาดี  (2529 : 60 – 61)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหา
เชิงวิทยาศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเอง  กับการสอนตามคูมือครู  สสวท.  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  พบวานักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  มีความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยการสอนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงจะมีความสามารถในการแกปญหาสูงดวย 

52



 53 

  รุงชีวา  สุขดี  (2531 : 69)  ไดศึกษาผลการฝกออกแบบการทดลองในการสอน
วิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยมีการฝกออกแบบการทดลองกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมมีการฝกออกแบบการทดลองมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  กาญจนา  ลาภรวย  (2532 : 76)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่  5  ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรตางกัน  โดยการสอนสาธิตแบบไมชี้แนวทาง  และการสอนสาธิตแบบชี้แนวทาง  
พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการสอนสาธิตแบบไมชี้แนวทาง  มีความสามารถในการแกปญหาสูง
กวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนสาธิตแบบชี้แนวทาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  กิตติ  กลอมเกลี้ยง  (2532 : 70)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่  6  ที ่เร ียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยมีการใช
สถานการณฝกการกําหนดปญหา และตั้งสมมติฐานกับไมมีการใชสถานการณฝกการกําหนด
ปญหาและตั้งสมมติฐาน  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยมีการใชสถานการณฝกการกําหนด
ปญหาและตั้งสมมติฐานกับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยไมมีการใชสถานการณฝกการกําหนด
ปญหาและตั้งสมมติฐาน  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  นันทเดช  โชคถาวร  (2532 : 75)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมปที่  2  โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่เนนกับไมเนนการ
ระบุแนวทางแกปญหา  พบวา  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่เนนการระบุแนวทางการแกปญหาสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่ไมเนนการระบุแนวทางอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ  .05 
  จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา  ความสามารถในการแกปญหา  สามารถพฒันาไดจาก
การสอนที่มีลักษณะใหนักเรียนไดมีโอกาสคนพบดวยตนเอง  เชน  การเรียนจากชุดการเรียน  การ
เรียนจากบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวน  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย
ใชเทคนิคการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียน  เปนตน  ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาและคิดปญหาพรอมทั้งลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  จะเปนวิธีการ
ที่ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดดีขึ้น  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึง 
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  โดยใชแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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4.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 4.1  ความหมายของความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  1.1  ความคิดสรางสรรค 
  มีผูใหความหมายของความคิดสรางสรรคแยกออกไปหลายแนวทาง  ซึ่งสามารถสรุป
ความคิดสรางสรรคได  3  ลักษณะ  คือ 
   1.  ลักษณะทางกระบวนการ  หมายถึง  ความรูสึกไวตอปญหา  และสามารถแกไข
ปญหาไดอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ และนําไปใชใหเกิดประโยชนในสิ่งใหม 
   2.  ลักษณะของบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่มีความอยากรูอยากเห็น  กระตือรือรน  
กลาคิด  กลาแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีอารมณขัน  มีจินตนาการ  และมีความคิดยืดหยุน
ทั้งความคิดและการกระทํา และเปนบุคคลที่มีความสุขกับการทํางานหรือสิ่งที่ตนพอใจ และยังไมหวงผล
จากการประเมินภายนอก 
   3.  ลักษณะทางผลิตผล   หมายถึง  คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น  มีตั้งแตขั้นต่ําซึ่ง
แสดงผลที่เกิดจากความพอใจของตนที่แสดงออกซึ่งความคิดและการกระทําจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปนการ
ฝกทักษะและคอยคิดไดเองจนถึงระดับการคนพบทฤษฎีหลักการและการประดิษฐคิดคนตาง ๆ  
  ความคิดสรางสรรคในลักษณะของกระบวนการ  Torrance  (1967 : 47)  ไดให
ความหมายไววา  
  “. . .ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  กระบวนการคิดที่บุคคลสามารถมองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  และสามารถตั้งแนวความคิด  หรือสมมติฐานที่สามารถพิสูจนไดและเม่ือ
ทดสอบสมมติฐานนั้นแลว  ก็สามารถถายทอดการคนพบน้ันใหผูอ่ืนทราบได...’’ 
  กระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) หมายถึง วิธีการคิดหรือ
กระบวนการทํางานของสมองอยางเปนขั้นตอน และสามารถคิดแกปญหาไดสําเร็จ Torrance (1964)  
ไดใหคําอธิบายวา  “...เปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือสิ่งที่บกพรองขาดหายไป  
แลวจึงรวบรวมความคิดตั้งเปนสมมติฐานขึ้น  ขั้นตอไปจึงเปนการรายงานผลที่ไดรับจากการ
ทดสอบสมมติฐาน  เพื่อเปนแนวทางใหมตอไป...’’  ความคิดสรางสรรคจึงเปนกระบวนการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร  Torrance  (อางถึงใน อารี, 2527 : 6)  เรียกกระบวนการนี้วา “กระบวนการ
แกปญหาอยางสรางสรรค  Creative  Problem  Solving’’  สามารถแบงเปนขั้น ๆ  ดังนี้ 
   1.  การพบความจริง  (Fact  Finding)  ในขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึกกังวล  มี
ความสับสนวุนวายเกิดขึ้น  และหาขอมูลของความยุงยาก สับสน 
   2.  การคนพบปญหา  (Problem  Finding)  เกิดตอจากขั้นที่  1  เม่ือพิจารณาแลว
สรุปวา  ความกังวลใจ  ความสับสนก็คือ  การเกิดปญหาขึ้น 
   3.  การตั้งสมมติฐาน  (Idea  Finding)   เม่ือมีปญหาก็พยายามคิดและตั้งสมมติฐาน
ขึ้น  รวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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   4.  การคนพบคําตอบ  (Solution  Finding)  จะพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐาน 
   5.  ยอมรับผลจากการคนพบ  (Acceptance  Finding)  ยอมรับคําตอบที่ไดจาก
การพิสูจนเรียบรอยแลววาจะแกปญหาไดสําเร็จไดอยางไร  การคนพบนําไปสูแนวคิดหรือสิ่งใหม
เรียกวา  New  Challenges 
  ความคิดสรางสรรคพิสูจนตามบุคลิกภาพหรือลักษณะบุคคล  ความหมายตาม
แนวคิดนี้ยึดถือลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา  ดังที่  Cropley  (1976)  ไดสรุป
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคไว  4  ประการ  คือ  เปนผูมีประสบการณ
กวางขวาง  มีความเต็มใจจะเสี่ยง  มีความรักที่จะกาวไปขางหนา  มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ความคิดไดอยางคลองแคลวในระดับสูง 
  นอกจากนี้  อารี  รังสินันท  (2527 : 63)  กลาววา  เด็กที่มีความคิดสรางสรรคจะมี
พฤติกรรม  ดังนี้ 
   1.  อยากรู  อยากเห็น  มีความกระหายใครรูอยูเปนนิจ 
   2.  ชอบ  และแสวงหา  สํารวจ  ศึกษา  คนควา  ทดลอง 
   3.  ชางสงสัย  เปนเด็กที่มีความรูสึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
   4.  ชอบซักถาม  และตั้งคําถามแปลก ๆ  
   5.  ชางสังเกต 
   6.  ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด 
   7.  มีอารมณขัน  มองสิ่งตาง ๆ  ในแงมุมที่แปลก 
   8.  มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ 
   9.  สนุกสนานกับการใชความคิด 
       10.  สนใจสิ่งตาง ๆ  อยางกวางขวาง 
        11.  มีความเปนตัวของตัวเอง 
 
 
  ความคิดสรางสรรคในแงของผลิตผล  เปนโครงสรางหรือรูปแบบของความคิดที่ได
แสดงกลุมความหมายใหมออกมาเปนอิสระตอความหมายของความคิดใดความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้น  อาจ
เปนความคิดหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้น  ซึ่งจะเปนไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม  เปนผลงานที่เกิดขึ้นจาก
ความพอใจของตนเอง  ความคิดสรางสรรคในแงผลิตผล  Torrance  (อางถึงใน  ปรีชา , 2530 : 19)  
กลาววา 
  ...ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลในการสรางผลิตผลหรือสิ่งแปลก ๆ 
ใหม ๆ  ซึ่งไมเคยรูจักมากอน  สิ่งเหลานี้อาจจะเกิดจากการรวบรวมความรูที่ไดจากประสบการณตาง ๆ  
แลวเชื่อมโยงใหเขากับสถานการณใหมและสิ่งที่เกิดขึ้นใหมนั้นไมจําเปนตองสมบรูณอยางแทจริง  
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ผลงานน้ันอาจจะอยูในรูปของผลิตผลทางศิลปะ  วรรณคดี  วิทยาศาสตร  หรือ  อาจจะเปนเพียง
กระบวนการหรือวิธีการเทานั้นก็ได... 
  เร่ืองคุณภาพของผลผลิตสรางสรรคนั้น  Taler  (1964)  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคของคน  ไมจําเปนตองเปนขั้นสุดยอด  หรือการคนควาประดิษฐของใหมขึ้นมาเสมอไป  แต
ผลของความคิดสรางสรรคอาจจะอยูในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตอไป  ซึ่งเขาไดแบงผลผลิตสรางสรรค
ไวดังนี้ 
   1.  การแสดงออกอยางอิสระในขั้นนี้ไมจําเปนตองอาศัยความคิดริเริ่ม  และทักษะ
ขั้นสูงแตอยางใด  เปนเพียงกลาแสดงออกอยางอิสระ  เชน  เด็กวาดภาพตามใจชอบโดยที่ครูไมได
เปนผูกําหนด 
   2.  ผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้นอาศัยทักษะบางประการ  แตไมจําเปนตองเปน
สิ่งใหม 
   3.  ขั้นสรางสรรคเปนขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม  ของบุคคลไมใหลอกเลียนจาก
ใครแมวางานนั้นอาจจะมีคนอ่ืนคิดไวแลวก็ตาม 
   4.  ขั้นคิดประดิษฐอยางสรางสรรค  เปนขั้นที่คิดประดิษฐสิ่งใหมขึ้นโดยไมซ้ําแบบ
ใคร 
   5.  เปนขั้นการพัฒนาผลงานในขั้นที่  4  ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   6.  เปนขั้นความคิดสรางสรรคสุดยอด  สามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมขั้นสูงได 
เชน  ชารล  ดาวิน  คิดคนทฤษฎี  วิวัฒนาการ 
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไวตาง ๆ  กัน 
เชน  อรรถเจษฐ  สุขสาสน  (2530 : 15 – 17)  กลาววา  “...ความคิดสรางสรรค คือความสามารถ
ในการคิดสิ่งตาง ๆ  แปลก ๆ  ใหม ๆ  ไมซ้ําแบบอยางที่มีอยูแลว  เปนกระบวนการคิดที่เกิดขึ้น
หลายทิศทาง หลายลักษณะ...’’ 
   โรเมย  (Romay. 1970 : 4)  กลาววา  ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  ความสามารถ
ที่จะรวบรวมความคิด  สิ่งของ  เทคนิค  หรือวิธีการตาง ๆ  ในแนวทางใหม  และเทลเลอร  (Taylor. 
1964 :108 – 109)  ใหความหมายความสามารถทางสรางสรรควาเปนความสามารถที่จะคิดยอนกลับ  
เพ่ือการแกปญหาแนวทางใหม  ซึ่งเสนอวาความคิดสรางสรรคประกอบดวยความคลองแคลวในการคิด
เปนการกระตุนความคิดจากภายในและรวมกันใชความคิดเหลานี้  เพ่ือใหเกิดความคลองตัว  และ
ความมั่นใจมากขึ้น  ความคิดยืดหยุนเปนการพิจาณาปญหาไดหลายแงและความคิดริเริ่มเปนการ
พิจาณาสิ่งตาง ๆ  ในทางที่แปลก  สอดคลองกับแนวคิดของกาเย  (De  Cecco. 1968 : 458  อางอิงมา
จาก Gagne n.d.)  วาความคิดสรางสรรคเปนการแกปญหาแบบหนึ่งซ่ึงเกี่ยวกับความคิดที่เกิดขึ้นเอง
ในใจอยางรวดเร็ว  (Intuitive leaps)  หรือเกี่ยวของกับการรวบรวมความคิดจากความรูในสาขาตาง ๆ  
อยางกวางขวาง 
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   ทอรแรนซ  (Torrance. 1974 : 16)  กลาวถึง  ความคิดสรางสรรควา  เปน
กระบวนการของความรูสึกไวตอชองวาง  หรือความไมสมบูรณของขอมูล  การสรางความคิดและการ
ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวของกับความคิดเหลานั้น  การทดสอบสมมติฐาน  การปรับปรุง  แกไขและการ
ทดสอบสมมติฐานเหลานั้นซํ้าอีก ตลอดจนการสื่อความหมายผลที่ไดใหผูอ่ืนเขาใจได สอดคลองกับ  
แมคแคนเลส  (McCandless. 1973 : 216 – 217)  ที่วาความคิดสรางสรรค  หมายถงึ  พฤตกิรรมทีเ่ปน
ทั้งขบวนการและผลผลิต  ในแงของกระบวนการ  การสรางสรรคสามารถพิจารณาในรูปของการคิด
อยางซับซอน  ความคิดที่จะเห็นความสัมพันธใหม ๆ  ระหวางวัตถุหรือเหตุการณ  การตั้งสมมติฐาน
และทดสอบสมมติฐาน  และทักษะในการสื่อความหมายความคิดของตนตอผูอ่ืนแทนของคาํจํากดัความ
ในแงของกระบวนการประกอบดวยความคลองในการโยงสัมพันธ  และความเปนเอกลักษณ  (ซึ่งเปน
ตัวประกอบของการคิดแบบอเนกนัย)  หรืออาจจะพิจารณาการสรางสรรคในรูปของผลผลิตทีแ่ปลกใหม
หรือมีความคิดริเร่ิมซ่ึงเปนที่ยอมรับ  มีประโยชน  มีความหมาย  และมีคุณคาตอผูสรางและตอ
วัฒนธรรม 
  ความหมายของความคิดสรางสรรคที่กลาวมาแลวน้ี  จะมีแนวคิดโดยสวนรวมเปนแนว
เดียวกันคือ  เปนความสามารถโดยทั่ว ๆ  ไปที่ทุกคนมีได  ดัง  กิลฟอรด  (Guilford. 1967 : 100) 
เสนอวา  ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  ความสามารถทั่ว ๆ  ไปที่ทุกคนมีไมวาเปนบุคคลอาชีพใด
โดยเฉพาะ  และลักษณะเดนของความคิดสรางสรรค  คือ  การคิดแบบอเนกนัย  ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ  
ความยืดหยุน  ความริเร่ิม  และความคลองแคลวในการคิด  แตออซูเบล  (De Cecco. 1968 : 458 
อางอิงมาจาก Ausubel. 1965)  มีความเชื่อวา  ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถพิเศษเฉพาะดาน
ใดดานหนึ่ง  ซึ่งหาไดยากและไมเหมือนใคร  ตามความคิดของออซูเบล  คนที่สรางสรรคจะตองมี
ความสามารถพิเศษที่จะพัฒนาความเขาใจอยางลึกซึ่ง  ความรูสึกไว  และการรูคุณคาในสาขาวิชาบาง
ประเภท หรือในดานศิลปะ 
  จะเห็นวา  ความหมายของความคิดสรางสรรค  ที่ผูวิจัยคนความาพอจะสรุปไดวากลาว
เปน  2  นัย  ดังนี้ 
   1.  เปนความสามารถที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน ซึ่งขึ้นอยูกับศักยภาพการสรางสรรค  
และสามารถพัฒนาไดทุกระดับอายุ ทุกสาขาวิชา  ถาจัดประสบการณใหเหมาะสม 
   2.  เปนความสามารถพิเศษที่มีอยูเฉพาะคนยากที่จะพัฒนาใหมีในตัวมนุษยได 
ทุกคน  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนจึงควรยึดหลักตาม
ความหมายนัยแรก 
  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
  Piltz  และ  Sund  (1974 : 4)  ไดกลาวถึงความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรวาเปน
กระบวนการคิดการกระทําเพื่อแกปญหา  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สวนผลผลิตของ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  เนนถึงความคิดริเร่ิมโดยมุงเนนที่การพัฒนาความคิด เพ่ือใหได
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ผลผลิตของความคิดสรางสรรคที่มีความแปลกใหม  มีศิลปะ  นอกจากนี้บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรควรจะมีความสามารถ คือ 
   1.  ความสามารถในการจดจําปญหา 
   2.  ความสามารถในการผลิตความคิดใหม 
   3.  ความสามารถในการจัดระเบียบความคิด 
   4.  ความสามารถในการประเมินผล 
  ทัศนีย  พฤกษชลธาร  (2517 : 59)  และ  นฤมล  ยุตาคม  (2522 : 24 )  ไดให
ความเห็นวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรนั้น  เปนการแสดงความคิดริเร่ิม  ความคิดยืดหยุน 
ความคิดคลอง  แกปญหาตาง ๆ  
 4.2  ลําดับข้ันตอนของความคิดสรางสรรค 
  ในการคิดสรางสรรคมีลําดับขั้นตอนการคิด  ตามทัศนะของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา  
ดังนี้ 
  ฮัทชินสัน  (Hutchinson.  1949 : 42 – 44)  กลาววา  การคิดสรางสรรคเกดิจากการหยัง่
รู ซึ่งมีขึ้นตาง ๆ  ของการคิด ดังนี้ 
   1.  ขั้นเตรียม  (The stage of Preparation)  เปนขั้นการรวบรวมประสบการณเกา ๆ 
   2.  ขั้นขัดแยงยุงยาก  (The stage of Frustration)  เปนระบบของการครุนคิด
ปญหาอยางหนัก  แตยังคิดไมออก 
   3.  ขั้นของการมองเห็น  (The stage of Moment of Insight)  ความคิดเกิดแวบขึ้น
ในสมอง  คิดคําตอบออกทันที 
   4.  ขั้นพิสูจน  (The stage of Verification)  เปนการตรวจสอบประเมินผลโดยใช
เกณฑตาง ๆ  เพ่ือดูวาคําตอบที่คิดออกนั้นเปนจริงหรือไม 
  ทอแรนซ  (Torrance. 1964 : 47)  กลาววา  ความคิดสรางสรรคนี้ประกอบดวย 
   1.  กระบวนการของความรูสึกวามีปญหา  มีความยุงยากเกิดขึ้น  (Sensing 
problem) 
   2.  กระบวนการคาดคะเน หรือตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับปญหานี้  (Formulating  
hypothesis) 
   3.  กระบวนการทดสอบสมมติฐานนั้น  (Testing questes)  
   4.  การสื่อผลลัพธที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน  (Communicating the result) 
  นอกจากนี้ทอรแรนซยังไดรวบรวมความคิดเห็นของไทเลอร  ไววา  ผลของการคิด 
สรางสรรคนั้น  ไมจําเปนตองเปนขั้นสูงเสมอไป  ไมจําเปนตองคนพบหรือประดิษฐของใหมที่ยังไมเคย
มีผูใดคิดมากอน  แตอาจเปนขั้นใดขั้นหนึ่ง  ดังนี้ 
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   ขั้น  1  แสดงออกมาอยางอิสระในดานความคิดริเร่ิมโดยไมตองคํานึงถึงคุณภาพ
ของงาน 
   ขั้น  2  งานที่เปนผลผลิต  ที่ตองอาศัยทักษะบางอยาง 
   ขั้น  3  งานขั้นประดิษฐคิดคนสิ่งใหม  ๆ  โดยไมซ้ําแบบใคร 
   ขั้น  4  ปรับปรุงงานขั้นที่ 3 
   ขั้น  5  ความสามารถในการคิดสิ่งที่เปนนามธรรมขั้นสูงสุดคิดหลักการใหม  ๆ 
  ในทํานองเดียวกัน  ไวแกนด  (Weigand. 1971 : 208)  เสนอความคิดวาขบวนการ
คิดสรางสรรคไมจําเปนตองไปทีละขั้นตอน  แตโดยทั่วไปแลวจะเปนไปตามลําดับขั้น  และขบวนการ
คิดสรางสรรค  ประกอบดวยขั้นตางๆ  5  ขั้น  ดังนี้ 
   1.  ขั้นวิเคราะหปญหา 
   2.  ขั้นการปฏิบัติ 
   3.  ขั้นความคิดติดขัด 
   4.  ขั้นเกิดความกระจาง 
   5.  ขั้นพิสูจน  
  สวน  กิลฟอรด  (นฤมล ยุพาคม 2522 : 9 – 13  อางอิงมาจาก  Guilford. 1967)  ได
จัดพฤติกรรมความคิดสรางสรรคอยูในมิติหนึ่งของโครงสรางสติปญญาในดานวิธีการคิด  ซึ่งเปนการ
คิดแบบอเนกนัย  (Divergent Thinking)  และความคิดแบบเอกนัย  (Convergent Thinking) หมายถึง  
ความสามารถที่จะคิดคําตอบไดหลายแนวทางจากขอมูลที่กําหนดให  พบวา  องคประกอบของ
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยมีความสัมพันธโดยตรงกับความคิดสรางสรรคในแตละดาน  คือ 
   1.  ความคลองในความคิด  (Fluency)  หมายถึง  ความสามารถในการคิดได
จํานวนมาก ซึ่งเกี่ยวของกับผลของการคิดในเรื่องหนวย  ความสัมพันธระบบ 
   2.  ความคิดยืดหยุน  (Flexibility)  หมายถึง  ความพรอมที่จะเปลี่ยนแนวหรือ
ดัดแปลงขอมูล ซึ่งเกี่ยวของกับผลของการคิดเรื่องจําพวก  และการแปลงรูป 
   3.  ความคิดริเร่ิม  (Originality)  หมายถึง  ความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ไมเหมือนใคร  
หรือคิดสิ่งที่ดูเหมือนไมสัมพันธกันใหเขากันได  ซึ่งเกี่ยวของกับผลของการคิดในเรื่องการแปลงรูป 
   4.  ความคิดละเอียดรอบคอบ  (Elaboration)  หมายถึง  ความสามารถที่จะตอ
เติมความคิดใหสมบูรณ  ซึ่งเกี่ยวกับผลของการคิดเรื่องการแสดงความหมาย 
  หลักความคิดสรางสรรค  ของ  กิลฟอรด  (พเยาว  ทักษิณ. 2523 : 13  อางอิงมาจาก
Guilford. 1908)  มุงไปที่ความสามารถของบุคคลที่จะคิดไดรวดเร็วกวางขวาง  และมีความคิดริเริ่ม  
ถามีสิ่งเรามากระตุนใหเกิดความคิดนั้น  ๆ  สิ่งเราที่จะมากระตุนใหเกิดความคิดนั้นมีอยูดวยกัน  
4  ชนิด  คือ   
   1.  รูปภาพ 
   2.  สัญลักษณ 
   3.  ภาษา 
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   4.  พฤติกรรม 
  ผูวิจัยพอจะสรุปขั้นตอนของการคิดสรางสรรคตามที่ศึกษาคนความาไดวามีขั้นตอน 
ครั้งแรกเกิดจากการปะทะปญหา  แลวหาทางวิเคราะหปญหาเพื่อไปสูการพิสูจน   ซึ่งความคิด
สรางสรรคมีความสัมพันธอยางมากกับความคิดแบบอเนกนัย  และจุดกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
ได  ถามีสิ่งเรามากระตุน  จากหลักการนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  กลาวคือ  ควรจัดสิ่งเราตาง ๆ  มากระตุน  ใหผูเรียนไดเกิดปญหา  วิเคราะห  
พิสูจนปญหาดวยตนเอง  จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคไดรวดเร็วขึ้น 
 4.3 การสอนวิทยาศาสตรกับความคิดสรางสรรค 
  วอสตัน  และ  โรเมย  (นฤมล  ยุตาคม  2522 : 26  อางอิงมาจาก  Washton. 1968  
Romey.1968)  มีความเห็นตรงกัน  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  
ควรใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหรือการทดลองที่เปดกวาง  ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ  ซันด  และ
โทรวบริดจ  (Sund and Trowbridge. 1974 : 345 – 355)  กลาวเสริมวา  สิ่งแวดลอมมีบทบาท
สําคัญมากในการกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  นอกจากคารเตอร  (Carter. 1968 : 686 – 688)  
ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนในลักษณะที่ครูเปนใหญ  กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  จาก
การศึกษาไดพบขอสังเกตวาวิธีสอนที่ครูเปนใหญ  กิจกรรมการสอนมีโครงสรางตามตํารา  มีคําตอบ
ตายตัวงายตอการควบคุม  แตถาครูที่ยึดวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  จะไมมีการควบคุม
กิจกรรมตายตัว  มักจะละทิ้งบรรยายตามแบบแผน  แตครูจะทําหนาที่เสมือนผูดําเนินรายการ  หรือ
ผูจดบันทึกขอมูลบนกระดาน  เพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหวิจารณ  ครูผูสรางบรรยากาศสืบเสาะหา
ความรูจะสังเกตเห็นความเจริญงอกงามของความยืดหยุนในการคิดความคิดสรางสรรคและความอยากรู
อยากเห็นปรากฏขึ้นในตัวนักเรียน 
  สวน  ทอแรนซ  (Torrance. 1964 : 7 – 9)  ไดเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
พัฒนาความคิดสรางสรรค  ควรมีแนวทาง  ดังนี้ 
   1.  ยอมรับฟงคําถามที่แปลกใหม (Unusual) ของนักเรียน 
   2.  ยอมรับความคิดและวิธีการแกปญหาแปลกใหมที่นักเรียนคิด 
   3.  แสดงใหนักเรียนเห็นวาความคิดของเขามีคุณคา 
   4.  จัดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและคนพบโดยไมตองมีการประเมินผล 
   5. ในการประเมินผลจะตองใหนักเรียนไดทราบเหตุผล  และผลของการ
ประเมินผลน้ัน 
  ซึ่ง  ซันด  และโทรวบริดจ  (Sund and Trowbridge. 1974 : 209 – 210)  ไดพิจารณา 
หลักเกณฑในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในโรงเรียนมัธยมศึกษา  คือ 
   1.  ทุกคน   ทุกวัย   และทุกเชื้อชาติ  มีความคิดสรางสรรคทั้งน้ัน 
   2.   แตละบุคคลมีความคิดสรางสรรคแตกตางกันมาก  รวมทั้งการแสดงออกก็ตางกัน 
   3.  อิสรภาพที่จะสรางสรรคมีผลตอสุขภาพจิต 
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   4.  นักเรียนสามารถเรียนรูไดดีขึ้น  เม่ืออยูในสิ่งแวดลอมที่สรางสรรค 
   5.  มีโรงเรียนเพียงบางโรงเรียนเทานั้น      ที่ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค 
   6.  ผูที่มีความคิดสรางสรรคสูงมักจะไมไดคะแนนทางการเรียนสูง 
   7.  โรงเรียนเปนแหลงที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กได  จึงควรจัด
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดสรางสรรค 
   8.  การใช  Postive  reinforcement  มากเกินไปในชั้นเรียนอาจไปขัดขวางการ
ตอบสนองซึ่งสรางสรรคได 
   9.  การใหเวลานานพอจะสงเสริมความคิดสรางสรรคได   พบวา  ชนิดของคําถามที่
ใชถามนักเรียนสัมพันธกับการตอบสนองอยางสรางสรรคของเด็ก  นอกจากนี้ยังขึ้นกับการใหเวลาใน
การตอบคําถามและการใหรางวัลดวย 
  เดอ  เซ็คโก  (De Cecco. 1968 : 459)  กลาววา  ครูสามารถที่จะจัดสถานการณที่จะ 
สงเสริมความคิดยืดหยุน  ความคลองแคลวในการคิด  และความคิดริเร่ิมในการแกปญหาตาง  ๆ  ของ
นักเรียนได  เขามองวาความคิดสรางสรรคเปนการแกปญหาระดับสูงซึ่งสามารถจัดการเรียนการ
สอนใหพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคไดเขาไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนไว  
3  วิธีคือ 
   1.  การจําแนกชนิดของปญหาที่จะใหนักเรียนแก   เขาอางถึงขอเสนอของเกสเซลส 
(Getzel)  วา  ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดในสถานการณซึ่งครูไดเตรียมปญหาไวให  แตไมไดบอก
วิธีการแกปญหาแกนักเรียน   และจากสถานการณดังกลาวจะนําไปสูสถานการณทีไ่มบอกทัง้ปญหาแก
นักเรียน  และจากสถานการณดังกลาวจะนําไปสูสถานการณที่ไมบอกทั้งปญหาและวิธีการแกปญหา
แกนักเรียนถานักเรียนรูสถานการณของปญหานอยเทาไร  นักเรียนก็จะสามารถคิดสรางสรรคไดมาก
เทานั้น  อยางไรก็ตามสถานการณที่นักเรียนไมรูทั้งปญหา  ครูจะตองชวยเหลือแนะนํามากพอสมควร 
   2.  ใหนักเรียนแกปญหาโดยใชวิธ ีระดมพลังสมอง  การตั ้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐาน  การอาน 
   3.  การใหรางวัลเม่ือนักเรียนสามารถทํากิจกรรมที่สรางสรรค 
  ฟลทซ  และซันด  (ประทุม  ทองพูน 2522 : 15 อางอิงมาจาก  Piltz  and  Sund.   
1968)  ไดเสนอการสรางหลักสูตรวิทยาศาสตร  เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
   1.  ความสามารถในการสรางสรรคมีอยูแลวในตัวเด็กทุกคน  แตจะมีความแตกตาง
กัน  เด็กควรมีโอกาสไดแสดงถึงความแตกตางของแตละคนออกมาในรูปของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
ในหลายรูปแบบ  เพื่อจะเกิดผลตอบสนองในทางสรางสรรค 
   2.  การจัดกิจกรรมการสืบเสาะ  ซึ่งประกอบดวยจินตนาการ  การริเร่ิมการตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน  การคนพบปญหา  การตัดสินใจ  และการเลือกความหมายไวในหลักสูตร 
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   3.  อุปกรณการสอนในหลักสูตร  ยิ่งมีลักษณะในการสรางสรรคมากก็ยิ่งจะกระตุน
ใหครูและนักเรียนเกิดการสรางสรรคมากขึ้น 
   4.  ครูควรไดรับการสนับสนุนใหมีการดัดแปลง  และออกแบบอุปกรณการสอนใหม ๆ 
   5.  เราสามารถนําวิธีการทํางานเปนคณะมาใชกับการทดสอบการประเมินผล   และ
การออกแบบอุปกรณการสอนที่สรางสรรคได 
   6.  การเกิดความคิดสรางสรรคเกี่ยวของกับปริมาณ  และความแตกตางของ
ประสบการณในอดีต  ฉะนั้นจึงควรจัดประสบการณที่แตกตางกันมาก  ๆ  เทาที่จะเปนไปได  และก็
ควรจัดทําโอกาสที่จะสังเคราะหประสบการณเหลานี้  เพ่ือใหเกิดความคิดใหม  ๆ  ขึ้นดวย 
  วอสตัน  (Washton. 1967 : 220)  กลาววา  การสอนวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมการ
สรางสรรคนั้น  นักเรียนควรมีโอกาสกระทําในสิ่งตอไปน้ี 
   1.  ไดซักถาม  ทั้งในระหวางกอนและหลังการบรรยาย  การอภิปรายและการปฏิบัติ 
   2.  ไดอานตําราที่นอกเหนือไปจากบทเรียน และไมจําเปนตองไดรับคําตอบที่สมบูรณ
เสมอไป 
   3.  ไดเสนอความคิดหรือกระบวนการ  ถึงแมวาจะเปนเร่ืองที่ทุกคนตอบรับแลว  
ทั้งน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหไดพบสิ่งใหม  ๆ 
   4.  ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนไดยอมรับวา  วิธีการลองผิด – ลองถูก  
เปนวิธีวิทยาศาสตรที่ยอมรับไดอยางหนึ่ง 
   5.  ไดมีอิสระในการสรางสรรคงาน  นอกเหนือจากที่ครูมอบหมายให 
   6. ใหการยอมรับวาความคิดสรางสรรคมีความสําคัญเทาเทียมกับความสามารถใน
การจําเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
  จากผลงานที่ศึกษาคนความา  พอสรุปไดวา  การสอนวิทยาศาสตรดวยวิธีสอนแบบ
สืบเสาะนั้น  จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค  เพราะเปนวิธีสอนที่มีการกระตุนให
ผูเรียนรูจักคิด  ตัดสินใจ  คนพบปญหา  แกปญหาดวยตนเอง  เปดโอกาสใหซักถามอยางอิสระ  มี
อิสระในการสรางสรรคงาน 
 
 การสอนเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค 
  Davis  ไดเสนอแนวการสอนเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคพอสรุปไดดังนี้ 
   1.  สอนใหเกิดจินตนาการ  หรือใชเทคนคิการสอนแบบสรางสรรค  หมายถึง 
กระตุนและสงเสริมความคิดที่เปนการสรางจินตนาการของเด็ก  สงเสริมใหเด็กคิดสิ่งที่แปลกใหม 
   2.  สอนใหเรียนรูการสรางสรรคโดยการกระทํา  เนนการเรียนรูโดยการปฏิบตัิที่
ไดใชความคิดจริง  ๆ 
   3.  สอนใหเด็กเรยีนรูโดยวธิีระดมสมอง  (brainstorming)  คือสงเสริมใหคิดหลาย
ทิศทางจากหลาย  ๆ  คน  และคิดไดมากในเวลาที่จํากดั 
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   4.  การระดมความคิดและการปรุงแตงความคิด   หมายถึง  หลังจากระดมความคิด
ออกมาแลวนําความคิดทั้งหมดมาประมวลกัน  และพิจารณาตัดสนิรวมกันวาความคดิใดมีคาควรจะ
คงไวหรือนาํไปปฏบิัตไิด 
  การพัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวความคิดของ  Frank E. William 
   1.  การสอนความคิดเห็นที่ขัดแยงในตัวมันเอง  (Paradox)  หมายถึง  การสอน
เกี่ยวกับความคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่คานกับสามัญสํานึก  ความจริงที่ยากจะเชื่อถือ  หรือ
อธิบายไดยาก  ความเห็นหรือความเชื่อที่ฝงใจมานาน 
   2.  การพิจารณาลักษณะ  (Attribute)  หมายถึง  การสอนที่ใหนักเรียนคิด
พิจารณาถึงลักษณะตาง  ๆ  ที่ปรากฏอยู  ทั้งมนุษย  สัตว  สิ่งของ  ในลักษณะที่แปลกแตกตางไป
กวาที่เคยคิดรวมทั้งลักษณะที่คาดไมถึงดวยก็ได 
   3.  การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย  (Analogies)  หมายถึง  การเปรียบเทียบสิ่งของ
หรือสถานการณที่เหมือนกันคลายคลึงกัน  แตกตางกันหรือตรงกันขาม  อาจอยูในรูปของคํา
เปรียบเทียบ  คําพังเพย  สุภาษิต 
   4.  การบอกสิ่งคลาดเคลื่อนไปจากความจริง  (Discrepancies)  หมายถึง  การ
แสดงความคิดเห็นระบุบงชี้ถึงสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง  ขาดตกบกพรองผิดปกติหรือสิ่งที่ยัง
ไมสมบูรณ 
   5.  การใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ  (Provocative question)  หมายถึง  การ
ตั้งคําถามแบบปลายเปด  และเปนคําถามที่ยั่วยุและเราความรูสึกนึกคิดใหชวนคิดคนควาใหได
ความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
   6.  การเปลี่ยนแปลง (Example of change) หมายถึง การฝกใหคิดถึงการเปลี่ยนแปลง  
ดัดแปลง การปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ที่คงสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปอ่ืนและเปดโอกาสใหใช
วิธีการตางๆ อยางอิสระ 
   7.  การเปลี่ยนแปลงนิสัยความเชื่อ (Example of habit) หมายถึง การฝกให
นักเรียนเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คลายความยึดม่ันตาง ๆ เพ่ือปรับตนเขากับ
สถานการณใหม ๆ   
   8.  การสรางสิ่งใหม  ๆ  จากโครงสรางเดิม  (An organized Random Search)  
หมายถึง  การฝกใหนักเรียนรูจักสรางสิ่งใหม  กฎเกณฑที่ใหม  ความคิดใหม  โดยอาศัยโครงสราง
เดิมหรือกฎเกณฑเดิมที่เคยมี  แตพยายามพลิกแพลงใหตางจากเดิม 
   9.  ทักษะการคนควาหาขอมูล  (Skill of Search)  หมายถึง  การฝกใหนักเรียน
สํารวจคนควาเพื่อหาขอมูล 
     10.  การคนหาคําตอบจากคําถามที่กํากวมไมชัดเจน   (Tolerance for Ambiguity)  
เปนการฝกใหนักเรียนมีความอดทนและพยายามที่จะคนหาคําตอบตอปญหาที่คําถามไมชัดเจนหรือ
เปนสองนัย  ลึกลับหรือทาทายความนึกคิดตาง  ๆ   
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     11.  การแสดงออกจากการหยั่งรู  (Intuitive Expression)  เปนการฝกใหรูจักการ
อธิบายความคิดและความรูสึกที่เกิดขึ้นเองจากสิ่งมาเราอวัยวะสัมผัสทั้งหา 
     12.  การปรับตัวเพื่อพัฒนาตน  (Adjustment for Development)  หมายถึง  การ
ฝกใหนักเรียนรูจักพิจารณาศึกษาดูความพลาดลมเหลวท่ีเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามแลวหา
ประโยชนจากความผิดพลาด  หรือขอบกพรองของตนเอง  หรือผูอ่ืน  ใชความผิดพลาดเปนบทเรียน
นําไปสูความสําเร็จ 
     13.  ลักษณะของบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค  (Creative Person and 
Creative Process)  หมายถึง  การใหศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ  ทั้งในแงลักษณะพฤติกรรมและ
กระบวนการคิด  ตลอดจนวิธีการและประสบการณของเขาดวย 
     14.  การประเมินสถานการณ  (Evaluate Situation)  หมายถึง  การฝกใหหา
คําตอบโดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้น  และความหมายเกี่ยวเนื่องกัน  เชน  การตั้งคําถามวา  ถาสิ่งน้ี
เกิดขึ้นแลวจะเกิดผลอยางไร 
     15.  พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค  (Creative Reading Skill)  หมายถึง 
การฝกใหรูจักคิด  แสดงความคิดเห็น  แสดงความรูสึกนึกคิดตอเร่ืองที่อาน  ในการอานหนังสือ
ประกอบทุกวิชาควรสงเสริมและใหโอกาสเด็กไดแสดงความคิดเห็น  และความรูสึกตอเรื่องที่อาน
มากกวามุงทบทวนขอมูลตาง  ๆ  ที่ไดหรือเขาใจ 
     16.  พัฒนาการฟงอยางสรางสรรค  (Creative Listening Skill)  หมายถึง  การฝก
ใหเกิดความรูสึกนึกคิดในขณะที่ฟง  หลังจากฟงบทความ  เรื่องราว  ดนตรี  เพ่ือเปนการศึกษา
ขอมูลความรูซึ่งโยงไปหาสิ่งอ่ืน  ๆ  ตอไป 
     17.  พัฒนาการเขียนอยางสรางสรรค  (Creative Writing Skill)  หมายถึง  การฝก
ใหแสดงความคิดความรูสึก  และจินตนาการดานการเขียนบรรยาย  หรือ  พรรณนาใหเห็นภาพ
ชัดเจน 
     18.  ทักษะการใชสายตามองภาพในมิติตาง  ๆ  (Visualization Skill)  หมายถึง  
การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากการมองเห็นในแงมุมแปลก  ๆ  ใหม  ๆ   
 
 การพัฒนาสงเสริมความคิดสรางสรรค 
  ความคิดสรางสรรคไมสามารถบังคับใหเกิดขึ้นได  แตสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นไดใน
ตัวบุคคล  จากแนวคิดนี้การสอนใหเกิดความคิดสรางสรรคนั้นจะตองสอนอยางตอเน่ืองกันไปเปน
ลําดับในทางตรง  สวนในทางออมไดแก  การจัดกิจกรรมตาง  ๆ  และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
  บรรยากาศที่ชวยเพ่ิมพูนความคิดสรางสรรคนั้น  ควรเปนบรรยากาศที่เต็มไปดวยการ
ยอมรับ  และเปดโอกาสใหเกิดความคิดอยางอิสระ  ไมวาจะเปนการอภิปรายหรือกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรอ่ืน  ๆ  ผูเรียนตองมีอิสระทางความคิด   คืออยูในภาวะที่ปลอดภัยทางจิต  และเปน
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อิสระทางจิต  ตลอดจนมีการสงเสริมใหแตละคนไดรูจักสํารวจศึกษาคนควาดวยตนเอง  นักจิตวิทยา
เชื่อวา  การที่ถูกจํากัดเปนการสกัดกั้นความคิดสรางสรรคได  เชน 
   1.  การเอาอยางกันหรือตามเพื่อนไมวาจะเปนการกระทําหรือการแตงกาย 
   2.  การไมชอบใหเด็กซักถาม 
   3.  การเนนบทบาทและความแตกตางทางเพศ  เชน  สังคมกําหนดกิจกรรม
บางอยางใหเปนเฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายเทานั้น 
   4.  สังคมเนนความสําเร็จและประณามความลมเหลว  ทําใหเด็กไมกลาออกนอกลู
นอกทาง  ไมกลาลองทําสิ่งใหม  ๆ  กลัวความลมเหลว 
   5.  บรรยากาศที่เครงเครียดเกินไป  เชน  เลนก็ตองเลน  เรียนก็ตองเรียน  แทนที่
จะใหคิดวาการเลนคือการเรียน 
 
  อุปสรรคที่สกัดก้ันความคิดสรางสรรค 
   1.  การตองการคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  (One right answer)  บุคคล
ทั่ว  ๆ  ไป  หรือแมแตผูที่ชอบวิเคราะหจะพยายามหาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  และ
จะมีความพอใจเม่ือไดพบคําตอบแลว  แตผูที่มีความคิดสรางสรรค  เม่ือพบคําตอบแลว  เขาจะหา
คําตอบหรือผลเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากคําตอบที่ถูกตองนั้น  
   2.  การจํากัดความคิดตนเอง  (Self – imposed  barrier)  บุคคลทั่ว  ๆ  ไป  จะ
คิดในขอบเขตที่จํากัด  ซึ่งในบางปญหาก็จะไมสามารถหาคําตอบได  แตผูที่มีความคิดสรางสรรคจะ
คิดเกินขอบเขตไมอยูในวงจํากัด  และเขาจะพบวิธีแกปญหาในที่สุด 
   3.  ความเคยชิน  (Conformith)  บุคคลทั่ว  ๆ  ไป  จะคิดเทาที่เห็นปรากฏตาม
ความเคยชินหรือประสบการณที่ตนมี  แตผูที่ มีความคิดสรางสรรคจะคิดในแงมุมตาง  ๆ  
นอกเหนือจากที่เปนอยู  เชน  อาจจะมองสิ่ง  ๆ  หน่ึงในหลายมิติในขณะที่คนทั่ว  ๆ  ไปมองเห็น
เพียงมิติเดียว 
   4.  การไมสนใจในสิ่งที่ทาทายความคิด  (Failing to Challenge the Obvious)  มี
การกระทําบางอยางที่ทาทายความสนใจและความคิด  ซึ่งถาพิจารณาแลวก็ไมนาเปนไปได  แตก็
อาจเปนไปได  คนทั่วไปจะไมสนใจทําสิ่งเหลานี้  แตผูที่มีความคิดสรางสรรคจะพยายามทําสิ่งน้ันให
เปนจริงขึ้นมาใหได  
   5. การประเมินผลการคิดเร็วเกินไป  (Evaluating ideas too quickly) 
นักวิทยาศาสตรหรือคนทั่วไปมักจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบจะทันทีเมื่อเริ่มใชความคิด
เกี่ยวกับสิ่งนั้น  ๆ  เชน  อาจจะประเมินคาความคิดของตนเปนความคิดโง  ๆ  หรือไมอาจเปนไปได  
ซึ่งจะทําใหความคิดนั้น  ๆ  ไมถูกนํามาใชเลย  การประเมินผลยังไมควรมีบทบาทในขณะที่คนเราใช
ความคิดสรางสรรค 
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   6. ความกลัวจะถูกมองวาโง  (Fear of looking a fool)  บุคคลทั่วไปจะไม
พยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาดวยกลัวจะถูกมองวาโง  แตผูมีความคิดสรางสรรคจะ
ไมคิดเชนน้ัน  เขาจะกลาแสดงความคิดออกมาใหมากที่สุดเทาที่มากได  โดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
ของความคิดเหลานั้น  เพราะอาจจะมีความคิดใดความคิดหนึ่งที่เปนความคิดสรางสรรคที่ดีมากก็ได 
 4.4 บทบาทของครูวิทยาศาสตรในการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร  ตัวจักรสําคัญก็คือ  ครูนั่นเอง  ครูตองทําการศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับวิธีสอนและ
การจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  บทบาทของครูในการที่จะสงเสริมความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน  ไดแก  (สมจิต  สวธนไพบูลย. 2527 : 36 – 37)  
   1.  ตองขวนขวายหาความรู  เทคนิคการสอนใหม  ๆ  อยูเสมอ  เพื่อนํามาประกอบ
และปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
   2.  ครูตองตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ดังน้ันในการจัดกิจกรรมจึง
ควรจัดใหเหมาะสมกับนักเรียน 
   3.  สงเสริมการพัฒนาความคิด  การแสดงความคิด  ตลอดจนการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
   4.  สนใจตอคําถามของนักเรียน  กระตุนใหนักเรียนคิดตอไปเพ่ือหาคําตอบให
ไดมากที่สุดเทาที่จะมากได 
   5.  สงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระ  มีเหตุผล  มีวินัยในตนเองเห็น
คุณคาของเวลา  และสนุกตอการคนควาหาความรูตามแนวความคิดของนักเรียน 
   6.  สนับสนุนและยั่วยุใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ไดทํางานตาม
แนวความคิดใหม ๆ ใหนักเรียนเปนตัวของตัวเองบางในการทํางานสรางสรรค 
   7.  ยกยองชมเชยใหกําลังใจแกนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค  หรือมีผลงานที่
สรางสรรค 
   8.  เนนความสนใจและใหเปนคุณคาตอกระบวนการแกปญหา  การเปรยีบเทียบการ
วิเคราะห  การตั้งสมมตฐิานมากกวาการจดจําเนื้อหา 
   9.  จัดสิ่งแวดลอมและอุปกรณอยางเหมาะสม  เพ่ือใหนักเรียนไดสืบเสาะหาความรู 
     10.  ใหโอกาสนักเรียนไดอธิบาย  ลงความคิดเห็นจากขอมูล  ตั ้งสมมติฐาน  
ออกแบบการแกปญหาและพยากรณตามความเหมาะสม 
     11.  ไมเรงรัดคําตอบจากนักเรียน   เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวลาคิดแกปญหา
เพราะการสรางสรรคจําเปนตองใหเวลาแกนักเรียน 
     12.  ใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน  และใหนักเรียนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของคําถามของเพื่อนนักเรียน 
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     13.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดของตนเองอยางอิสระ  และการระดมพลัง
ทางสมอง 
     14.  แสดงผลงานทางสรางสรรคของนักเรียน  เพ่ือเปนตัวอยาง 
     15.  พัฒนาทักษะการใชคําถามของครู  เพ่ือเปนแนวทางในการคิดสรางสรรคของ
นักเรียน 
 4.5 งานวิจัยที่เก่ียวกับวิธีการสอนและความคิดสรางสรรค 
  บิล  (Bill. 1971 : 417 – 421)  ทําการทดลองสอนวิทยาศาสตรนักเรียนเกรด  8  โดยวิธี
สืบสอบของ  ซุคแมน  โดยคัดพฤติกรรมของครูใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทีส่งเสรมิใหมีความคดิ
แบบอเนกนัย  เชน  การตั้งสมมติฐานที่เหมาะสมกับการทดลองที่ครูสาธิตใหดู  ผลการวิจัยปรากฏวา  
ความคิดสรางสรรคโดยทั่วไปไมสูงขึ้น 
  เมคคอแมค  (McCormack. 1971 : 301 – 305)  ทําการสอนวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร
ในชั้นประถมศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยปที่ 3 – 4 ผลปรากฏวา กลุมที่สอนโดยที่ภาคปฏิบัติการมี
การฝกกิจกรรมสรางสรรคโดยเฉพาะ ไดแก brianstoming, inquiry development sessione, morphologioal  
analysis of problem invitation to creative thinking มีความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมที่สอนโดยมี
ภาคปฏิบัติการปกติอยางมีนัยสําคัญ  แตผลลัพธทางการเรียนไมแตกตางกัน 
  ฮิล  (Hill. 1976 : 71 – 77)  ทําการวิจัยพบวา  การสอนเคมีในระดับมหาวิทยาลัย  
โดยใชเทคนิคการทดลองซึ่งจัดขึ้น  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะ  เชน  การสอนปญหา
ระหวางทําการทดลอง  เพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงอุปกรณที่ใชทําการทดลอง  คิดคนวิธีการอื่น  ๆ  เพ่ือ
ทําการทดลองในเรื่องเดียวกัน  เปนตน  และการบอกคะแนนความคิดสรางสรรคแกนักเรียนทําให
ความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  และพบวา  การสอนอยางสรางสรรคเปน
องคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลในการปรับปรุงเทคนิคการทดลอง 
  ฟนิค  (Penick. 1976 : 307 – 314)  ทําการวิจัยเรื่องผลการสอน  2  แบบตอความคิด
สรางสรรค  ของนักเรียนเกรด  5  การสอน  2  แบบ  คือ  การสอนโดยใหนักเรียนเปนผูทํากิจกรรม
ตาง  ๆ  ดวยตนเอง  และการสอนโดยใหครูเปนผูกําหนดกิจกรรมแกนักเรียน  ผลปรากฏวา  กลุมที่
สอนโดยนักเรียนเปนผูทํากิจกรรมตาง  ๆ  ดวยตนเอง  และการสอนโดยใหครูเปนผูกําหนดกิจกรรม
แกนักเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 
 
  สําหรับงานวิจัยภายในประเทศ 
  นฤมล  ยุตาคม  (2522 : 57)  ทําการศึกษาอิทธิพลของการสอนวิทยาศาสตร  โดยใช
การทดลองแบบกําหนดแนวทาง  และการทดลองแบบไมกําหนดแนวทางตอความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
พบวา  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่สอนโดยใชการทดลองแบบกําหนด
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แนวทางกับนักเรียนกลุมที่สอนโดยใชการทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง  ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
  กอศักดิ์  ศรีนอย  (2526 : 76 – 78)  ทําการศึกษาการใชคําถามเนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและขั้นบูรณาการในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีผลตอความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3  พบวาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง
กอนเรียนและหลังเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือนักเรียน
ที่สอนโดยการใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและขั้นบูรณาการมี
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น  สวนความแตกตางของคะแนนเฉลี ่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือ  นักเรียนที่สอนโดยการใชถามเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐานและขั้นบูรณาการมีความสามารถในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐานและขั้นบูรณาการแตกตาง  และสูงกวาสอนโดยการใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  และการใชคําถามตามแผนการสอน  สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  แตความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยการใชคําถามเนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  และการใชคําถามตามแผนการสอน  สสวท.  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอน
โดยการใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและขั้นบูรณาการ  แตกตางและ
สูงกวาโดยการใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  และการสอนโดยใช
คําถามตามแผนการสอน สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  วรรณรักษ  ชัยชาญกุล  (2526 : 71 – 72)  เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนกัเรยีน
ที่ใชแบบฝกหัดที่ใหเสรีภาพในการหาคําตอบที่มีการประเมินผลและไมมีการประเมินผล  และ
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของกลุมที่ไดรับการฝกโดยมีการประเมินผลทุกครั้งและไมมีการ
ประเมินผลไมแตกตางกันและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชายและหญิงไม
แตกตาง  
  ยงยุทธ  สายดง  (2527 : 68)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร  และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยใชการจัดกิจกรรม
แบบกําหนดแนวทางและไมกําหนดแนวทาง  พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมแบบไม
กําหนดแนวทางและวิธีการจัดกิจกรรมแบบกําหนดแนวทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทางมี
ความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมแบบกําหนดแนวทางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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  ศิริอร  ใชภูพิรัตน (2527 : 50) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่  2  ดานการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยมีการฝกแบบระดมพลัง
สมองและแบบฝกแบบรายบุคคล พบวา  นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร ดวยการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู  โดยมีการฝกแบบระดมพลังสมองและแบบฝกรายบุคคล มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
รวมทั้งองคประกอบทั้ง 3 ดาน แตกตางจากกลุมที่มีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามปกติ  แตกลุม 
ที่มีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยมีการฝกแบบระดมพลังสมองและการฝกแบบรายบุคคล           
มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรรวมทั้งองคประกอบทั้ง 3 ดานไมแตกตางกัน 
  จากเอกสารและงานวิจัย จะเห็นวาความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิด
ในตัวผูเรียนได แตตองมีการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสภาพการเรียน         
การสอนแบบสืบเสาะจะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพราะมีการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเผชิญปญหาดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจในการสอนแบบสืบเสาะมาก จึงศึกษารูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ คือ การสอนสืบเสาะโดยการใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในดานที่เกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือทํา การวิจัยในครั้งนี้  
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 3.  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
 4.  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  4  
หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด  198  คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียน
ที่  1  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
1  หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด  50  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling)  โดยการจับฉลากมา  1  หองเรียน  จาก  4  หองเรียน 
   
2.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  เวลาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ใชเวลา  13  คาบเรียน  คาบเรียนละ  1  ชั่วโมง  
ของภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549 ตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2549 
 

3.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  เปนเนื้อหา  เร่ือง  โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต  
ของ  สสวท. 
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4.  เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู  วิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202)  
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 5.  แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1.  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร   เพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดลําดับขั้นตอนของเนื้อหา  และลําดับขั้นตอนของแบบฝก  ในชุดกิจกรรมแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมดและในแตละกิจกรรมยอย  
   2.  ศึกษาหลกัสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ในรายวชิาโครงงาน 
และสิ่งประดิษฐ (ว 30202) และเนื้อหาวชิาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดความคิดรวบยอด จุดมุงหมาย เน้ือหา และกิจกรรม ในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
   3.  ศึกษาขอบขายของความสามารถในการแกปญหา  และความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
   4.  ศึกษารายละเอียดในหลักการ   วิธีสรางแบบฝก  เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   5.  กําหนดรูปแบบของแบบฝก  โดยผูวิจัยทําการปรับปรุงมาจากสารนิพนธของ  
ชุติมา  ทองสุข  (2547 : 42 – 43)  ซึ่งภายในแบบฝกแตละแบบฝกประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้ 
    5.1  ชื่อเร่ืองที่จะศึกษา 
    5.2  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายการใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
    5.3  จุดประสงคของแบบฝก   เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองทําในแบบ 
ฝกโครงงานวิทยาศาสตร 
    5.4  เวลา  เปนสวนที่ระบุชวงเวลาในการทําแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
    5.5  สื่อ  เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    5.6  เน้ือหา   คือรายละเอียดที่ตองการใหนักเรียนทราบ 
    5.7  สถานการณที่กําหนดใหเปนรูปแบบการบรรยายหรือการทดลอง 
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    5.8  กิจกรรม  เปนสวนที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกโครงงาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   6.  นําแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหผูเชี่ยวชาญในการสอน
ดวยแบบฝก 3  ทาน ตรวจดูความเหมาะสมทางดานตาง ๆ แลวนําไปปรับปรุง ซึ่งมีรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    1. อาจารยทองสุข  แดงสังวาลย  
     หัวหนาวัดผลการศึกษา   โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง” 

2. อาจารยกิตติมา  บุญชม  
 อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห ๑) 
3. อาจารยลือศักดิ์   มาตรพรหม  
 ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ   โรงเรียนแสงอรุณ 

  7.  นําแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพโดยเกณฑที่ใชในการปรับปรุงแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  พิจารณาจากการตอบคําถามในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใชเกณฑ  80/80 
 80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามในแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรแตละแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดคะแนนไมต่ํากวา  80% 
 80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนไมต่ํากวา  80% 
 เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตวัแรกและ 80 ตวัหลังถาไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
ถือวาเปนแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สมบูรณ  แตถาไมถึงเกณฑ  80/80 ถือวา
เปนแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ไมสมบูรณตองไดรับการปรับปรุงแกไข  
ประสิทธิภาพของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพ 88.08/88.40 
   8. นําแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช
จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  50  คน 
  2.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว  30202)  ดําเนินการ
สรางดังนี้ 
   1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร  เพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดขั้นตอน  ลําดับเน้ือหา  และลําดับขั้นตอนของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู 
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   2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในรายวิชา  โครงงาน
และสิ่งประดิษฐ  (ว 30202) และเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนด ความคิดรวบยอด จุดมุงหมาย เน้ือหา และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู 
   3.  ศึกษาขอบขายของความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
   4.  ศึกษารายละเอียดในหลักการ  การสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู  เพ่ือเปน
แนวทางในการจัดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
   5.  สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    5.1  สาระการเรียนรู  
    5.2  จุดประสงคการเรียนรู 
    5.3  กระบวนการจัดการเรียนรู  ซึ่งประกอบดวย 
     -  ขั้นอภิปรายกอนทํากิจกรรม  เปนขั้นที่ครูกับนักเรียนรวมกันอภิปราย  
โดยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและใหความรูดานเนื้อหาดวยสื่อชนิดตาง ๆ  และใช
คําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด  อยากรูอยากเห็น  สงสัย  หรือเปนการชี้แนวทางใน
การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ   
     -  ขั ้นปฏิบัต ิก ิจกรรม เปนขั ้นที ่น ักเร ียนลงมือทําแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยครูเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา  และแนะนําขอสงสัยของนักเรียน 
     -  ขั้นอภิปรายหลังทํากิจกรรม  เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
โดยครูและนักเรียนใชขอมูลจากแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มาหาขอสรุปเพื่อ
เปนแนวทางใหนักเรียนสามารถคิดหัวขอการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  และสามารถจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  จนสําเร็จลุลวงในโอกาสตอไป  และใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียน 
   6.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น  ใหผูเชี่ยวชาญในการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร จํานวน  3  ทาน  เพ่ือพิจารณาและแกไขปรับปรุง ซึ่งมีรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    1. อาจารยทองสุข  แดงสังวาลย  
     หัวหนาวัดผลการศึกษา   โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง” 

3. อาจารยกิตติมา  บุญชม  
 อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห ๑) 
3. อาจารยลือศักดิ์   มาตรพรหม  
 ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ   โรงเรียนแสงอรุณ 

   7.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  50  คน 
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   8.  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงอีกครั้ง  กอนที่จะนําไปทดลองใชจริงกับ
กลุมตัวอยาง 
 
  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   แบบทดสอบว ัดความสามารถในการแก ป ญหาทางว ิทยาศาสตร ที ่ใช ใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
โดยปรับปรุงมาจาก ชุติมา วัฒนะคีรี (2535 : 164 – 168), ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร (2548 : 96 – 99) 
   ลักษณะแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จะกําหนด
สถานการณ โดยแตละสถานการณ จะมีคําถาม 4 ขอ ดังนี้ 
    1.  ขั้นระบุปญหา 
    2.  ขั้นวิเคราะหปญหา 
    3.  ขั้นกําหนดวิธีการ 
    4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ 
   การประเมิน ประเมินโดยอิงเกณฑ รูบริคส (Rubries Score) โดยแบงระดับการให
คะแนนแตละขอเปน 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง ดี พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ 
 
 1.  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  คือ 
  1.1  หาความตรงของแบบทดสอบ (Face Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face  Validity) เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
และกลุมตัวอยาง  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา  
  1.2  นําแบบทดสอบที ่ผ านการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  50  คน 
 2.  เมื่อนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  50  คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกโดยใชเทคนิค  25%  แบงนักเรียนเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา  
แลวหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแตละขอโดยใช t - test  ผลปรากฏวาขอทดสอบแตละขอ
สามารถจําแนกนักเรียนตามความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.001  
 3.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบดังกลาว  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  นําแบบทดสอบไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน  50  คน  แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตรของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.94  
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  4.  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
   ผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ 
สุมาลี  กาญจนชาตรี  (2525 : 31 – 38)  ซึ่งใชแนวคิดพ้ืนฐานจากขั้นพัฒนาการของ  Piaget  และ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของ  Torrance  
   1.  ลักษณะของแบบทดสอบ    เปนแบบที่ใหนักเรียนตอบไดอยางอิสระในเวลา
ที่กําหนด  มีจํานวน  3  ขอ  ดังนี้ 
   “…การใชประโยชน…’’ กําหนดสถานการณที่เปนภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ  ให
บอกประโยชนของสิ่งที่กําหนดให 
   “…นักประดิษฐ…’’  กําหนดอุปกรณมาให  ใหเลือกอุปกรณที่กําหนดใหนั้นมา
ประกอบเปนเครื่องมือเพ่ือใหเกิดประโยชนในดานตาง  ๆ 
   “…นักคนควา…’’  กําหนดปญหาและอุปกรณให  ใหวางแผนและออกแบบการ
ทดลองเพื่อแกปญหานั้น 
   การตรวจใหคะแนน  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรทั้ง  3  ขอ  
แตละขอตรวจใหคะแนน  3  ดาน  คือ  ดานความคลองในการคิด  ดานความคิดยืดหยุน  และดาน
ความคิดริเริ่ม 
   ความคลองในการคิด  พิจารณาจากคําตอบที่เปนไปไดตามเงื่อนไขของแบบทดสอบ  
โดยใหคะแนนคําตอบที่เปนไปไดคําตอบละ  1  คะแนน  ไมวาคําตอบนั้นจะซํ้ากับผูอ่ืนหรือไม 
   ความคิดยืดหยุน  พิจารณาจากการจัดกลุมคําตอบของนักเรียนแตละคนตามวิธีที่
แตกตางกันแลวใหคะแนนคําตอบละ  1  คะแนน  ไมวาคําตอบนั้นจะซํ้ากับผูอ่ืนหรือไม 
   ความคิดริเร่ิม  พิจารณาโดยการหาความถี่จากคําตอบของนักเรียนทั้งหมด 
    คําตอบที่มีความถี่เกิน  5  ขึ้นไป  ใหคะแนน  0  คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน  5   ใหคะแนน  1  คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน  4   ใหคะแนน  2  คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน  3   ใหคะแนน  3  คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน  2   ใหคะแนน  4  คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน  1   ใหคะแนน  5  คะแนน 
   คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในแตละขอไดจากผลรวม
ของคะแนนความคลองในการคิด  ความคิดยืดหยุน  และความคิดริเร่ิม 
   คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรทั้งหมดของนักเรียน  หาไดจากผลรวม
ของคะแนนความความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ทั้ง  3  ขอ 
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   2.  คุณภาพของแบบทดสอบ 
    สุมาลี  กาญจนชาตรี  (2525 : 31 – 38)  ไดวิเคราะหแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรไว  3  ดานดวยกันคือ 
 1.  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
คือ 
  1.1  หาความตรงของแบบทดสอบ (Face  Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face  Validity) เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
และกลุมตัวอยาง  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา  
  1.2  นําแบบทดสอบที ่ผ านการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  50  คน 
 2.  เมื่อนําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  จํานวน  50  คน 
เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกโดยใชเทคนิค  25%  แบงนักเรียนเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา  แลวหาคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบแตละขอโดยใช  t - test  ผลปรากฏวาขอทดสอบแตละขอสามารถจําแนก
นักเรียนตามความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001 
 3.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบดังกลาว  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  นําแบบทดสอบไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน  50  คน  แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตรของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.86 
 
  5.   แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   การสรางแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีขั้นตอนการสราง
ดังตอไปน้ี 
    1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง วิธีการสราง
แบบทดสอบ และการสรางขอสอบวิชาวทิยาศาสตร 
    2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  ในรายวชิา  
โครงงานและสิง่ประดษิฐ  (ว 30202)  และเนื้อหาวชิาวทิยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เพ่ือ
เปนแนวทางในการกาํหนด  ความคดิรวบยอด  จุดมุงหมาย  เน้ือหา  และกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู 
    3.  สรางแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาศัยหลักการ
ตามขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงานประกอบดวย การกําหนดปญหา  การตั้งจุดประสงคหรือ
สมมุติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การดําเนินการทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การแปรผลและ
การสรุป 
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    4.  แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ ในแตละขอจะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว การตรวจใหคะแนน ถาตอบถูกในแต
ละขอใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดในแตละขอให  0 คะแนน 
   ตัวอยางแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับขั้นตอน
การดําเนินงานของโครงงานประกอบดวย การกําหนดปญหา  การตั้งจุดประสงคหรือสมมุติฐาน  
การออกแบบการทดลอง  การดําเนินการทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การแปรผลและการสรุป 
  (0)  ขอใด  ไมจัด  เปนโครงงานวิทยาศาสตร (การกําหนดปญหา) 

ก. การทําการทดลองเรื่อง  การสกัดสารกําจัดศัตรูพืชจากสะเดา  ซึ่งซํ้ากับการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร 

ข. การประกอบอาหารแปลก ๆ ตามสูตรอาหารที่คิดขึ้น 
ค. การสํารวจปรมิาณการใชน้ําประปาในเขตดอนเมือง  โดยแยกตามอาชีพของ

ประชาชน 
ง. การทํายาหมองจากสูตรทีค่ิดขึ้นเอง 

  (00)  ในการตัง้สมมติฐานของการศึกษาคนควานั้น  มีประโยชนอยางไร (การตั้งจุดประสงค
หรือสมมุติฐาน) 

    ก. เพ่ือเปนการบอกผลสรุปจากการทําโครงงานลวงหนา 
    ข. เพ่ือเปนการคาดคะเนคําตอบชั่วคราวของปญหาที่ตั้งไว 
    ค.  เพ่ือเปนการพสิูจนผลของปญหาที่ตั้งไว 
    ง. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการโครงงานนั้น ๆ 
  (000) โครงงานประเภทใดที่มีการกําหนดตัวแปรคอนขางเดนชัด (การออกแบบการทดลอง) 

ก.  สํารวจรวบรวม – ทดลอง   
ข.  ทฤษฎี – สํารวจรวบรวม 
ค.  ทฤษฎี – สิ่งประดิษฐ    
ง.   สิ่งประดิษฐ – ทดลอง 

  (0000) โครงงานวิทยาศาสตรในขอใดตอไปน้ี  ไมจัด  เปนโครงงานประเภททดลอง (การ
ดําเนินการทดลอง) 
ก. พิสูจนวาไขและเหรียญเงินถอนพิษไขไดจริงหรือไม 
ข. การทํากระดาษจากสับปะรด และฟางขาวแลวทดสอบคุณสมบัตขิองกระดาษที่ใช 
ค. การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟาดวยการใชไฟฟากระตุน 
ง. เลี้ยงผึ้งเพ่ือการศึกษาวงจรชีวติ 

  (00000)  ในการศึกษาการทําเนื้อนุมโดยการใชยางมะละกอ  ซึ่งมีเอนไซมปาเปน  
เปรียบเทียบกับผงเนื้อนุมที่ทําจากเอนไซมโดยการชิม  พบวา  ปริมาณยางมะละกอ
ดิบที่เหมาะสมกับการทําใหเน้ือนุม  คือ  0.20  ลูกบาศกเซนติเมตรตอปริมาณเนื้อวัว  
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10.0  กรัม  ซึ่งคลุกเคลาเปนเวลา  5  นาที  เม่ือเปรียบเทียบกับผงเนื้อนุมที่ผลิตจาก
เอนไซม  โดยการชิม  พบวา  ผูชิมใหคะแนนความนุมใกลเคียงกัน  ในการทดลอง
ดังกลาวมีความไมเหมาะสมในเรื่องใด (การแปรผลและการสรุป) 
ก. ไมมีกลุมควบคุม 
ข. ไมไดระบุปริมาณของผงเนื้อนุม 
ค. ผลการทดลองผิดพลาดไมสามารถระบุได 
ง. การวัดความนุมโดยการชิมเปนวธิีการทีไ่มเหมาะสม 

 
วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   1.  นําแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใหอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธตรวจสอบหาความถกูตอง ความชดัเจน ความเหมาะสม ขอผิดพลาดตางๆ 
   2.  นําแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดปรับปรุง แกไข ตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    1. อาจารยทองสุข  แดงสังวาลย  
     หัวหนาวัดผลการศึกษา   โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง” 

2. อาจารยกิตติมา  บุญชม  
 อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห ๑) 
3. อาจารยลือศักดิ์   มาตรพรหม  
 ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ   โรงเรียนแสงอรุณ 

   3.  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงค และความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด เลือก
แบบทดสอบขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.66 – 1.00 
   4.  นําแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คัดเลือกแลวไปทดสอบ
กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 50 คน 
   5.  ตรวจขอสอบ และนําคะแนนที่ไดโดยแบงกลุมนักเรียนที่เขาสอบออกเปนกลุม
เกงและกลุมออน แลวใชเทคนิค 27% วิธีของ จุง เตห ฟาน ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด มา
วิเคราะหหาดัชนีความยากงาย ( P ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) เลือกขอสอบที่มีความยากงาย อยู
ระหวาง 0.20 - 0.80 และอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 20 ขอ ซึ่งแบบทดสอบโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคาความยากงาย ( P ) ระหวาง 0.38 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก ( r ) 
ระหวาง 0.39 - 0.75 
 
 

78



 79 

   6.  นําแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คัดเลือกแลวไปหาความ
เชื่อม่ัน โดยนําไปทดสอบกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 50 คน แลว
วิเคราะหหาคณุภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน ไดคาความเชือ่ม่ันเทากับ 0.81 
   7.  นําแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชกับกลุมตวัอยางจริง
ตอไป 
 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                               1.  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research)  มีกลุม
ทดลองจํานวน 1 กลุม โดยผูวิจัยใชแบบแผนการพัฒนาการทดลองแบบ  One – Group ,  Pretest – 
Posttest  Design  (ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ.  2538.  248 : 249)  ซึ่งมีแบบแผนการ
วิจัยตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E  T1  X  T2
 

    
     สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
         T 1           แทน         การทดสอบกอนการทดลอง 
         T2

           แทน         การทดสอบหลังการทดลอง 
         X          แทน         การทดลองโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร  
     Ε          แทน         กลุมทดลองที่ไดมาดวยการสุม 
   2.  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
    1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจับฉลากมาจํานวน 1 หองเรียน  
จาก  4  หองเรียน  จํานวน  50  คน 
    2.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
    3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชเวลาในการสอน  13  ชั่วโมง 
    4.  เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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    5.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบว ัดความสามารถในการ
แกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานตอไป 
 

6.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  หาคาเฉลี่ยคํานวณจากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540 : 137)  

                n
X

X ∑=  

      
    เม่ือ   X      แทน   คะแนนเฉลี่ย 
                      แทน        ผลรวมคะแนนทั้งหมด ∑ X

                                            แทน        จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง n
  1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S)  ของคะแนน  คํานวณจากสูตร   
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540 : 143)  

      s   =       n ∑X 2    – ( )∑X 2  

                                                                                   n ( )1−n  
      
    เม่ือ               แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน S

                  ∑X     แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                      ∑X 2        แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
                                             n        แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
    
 2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยใชดัชนีวัดความสอดคลอง (IOC) (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2539: 248 - 249)  
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    IOC   = ΣR  
   N 

   
เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอจุดประสงคการเรียนรู 

    ΣR  แทน ผลรวมการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเชีย่วชาญ 
 2.2 วิเคราะหหาความยาก (P) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชเทคนิค 27 % แลวเปดตารางสาํเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน 
(ลวน สายยศและอังคณา  สายยศ. 2543 : 334 - 360) 

n
L

2
Ρ+Ρ

=Ρ Η  

    
n

LΡ−Ρ
= Ηr  

   
  เม่ือ p แทน คาความยากงาย 
   r แทน คาอํานาจจําแนก 

  PH แทน จํานวนคนทีต่อบถูกในกลุมสูง 
   PL แทน จํานวนคนทีต่อบถูกในกลุมต่ํา 
   n แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 

2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดย
คํานวณจากสตูร  KR – 20  คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder Richardson)  (ลวน  สายยศ และ อังคณา  
สายยศ. 2538 : 197 - 199) 

    r tt   =  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n    ,       df   =   n - 1   

   

เม่ือ r tt  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ 
q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ  1 - p 
S  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 2

t
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  2.4  สถิติใชในการวิเคราะหหาประสิทธภิาพของแบบฝกโครงงานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2526 : 491) 
 80 จํานวนแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการเรียน โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    1001 ×=Ε ∑

a
n
χ

 

 
เม่ือ  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากแบบฝกโครงงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1Ε

   แทน คะแนนรวมของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี∑χ

  n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 a แทน คะแนนเต็มของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุก

แบบฝกรวมกนั 
 
 80 จํานวนหลงั หมายถึง คาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบโครงงานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

    1002 ×
ƒ

=Ε ∑

b
n

 

 
เม่ือ  แทน ประสิทธิภาพของแบบทดสอบโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี2Ε

   แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี∑ƒ

  n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
  b แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
     2.5  หาคาอํานาจจําแนก  (t)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิค  
25%  ของกลุมสูง – กลุมต่ํา  และใชวิธีแจกแจง  t – distribution  จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  
2540 : 132)  
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             X
__

สูง – X
__

ต่ํา       

                   t      =           s2
สูง +  s2

ต่ํา 

                                                      n สูง     n ต่ํา

     
    เม่ือ    t        แทน        คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
                         X

__

สูง   แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
                                      X

__

ต่ํา   แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
                                     s2

สูง    แทน        ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 
               s2

ต่ํา   แทน        ความแปรปรวนของคะแนนกลุมต่ํา 
                                          แทน        จํานวนนักเรียนในแตละกลุมซ่ึงเทากัน n
 

2.6  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร  โดยคํานวณจากคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ( α - Coefficient)  (พวงรัตน   ทวีรตัน. 2540 : 125 – 126) 
 

 α       =    
 

 

เม่ือ       α  =  สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  n = จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ   
          = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 

 

 3.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน  คํานวณจากสูตร  t – test  แบบ  Dependent  
Sample  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540 : 165 - 166)  
 

                                        ∑D                                          

              t       =     N∑D2 – (∑D)2            ,   df   =       n-1 

                                                  N - 1 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S
Sn

n

2S
2S
i

t

 
  เม่ือ           t         แทน       คาที่พิจารณาใน t – distribution 
                      D       แทน   ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
                                N    แทน       จํานวนคู 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังน้ี 
 n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
S  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจง t- test แบบ Dependent Samples 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับดังน้ี 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนกับหลังเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอน

เรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบกันโดยใชวิธีการทางสถิติ t- test แบบ Dependent Samples ไดผล
ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

การแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

 

กลุมทดลอง  

n X  S 
 

t 
 

1.  ระบุปญหา กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

21.20 
 

27.64 

2.01 
 

1.95 
16.093** 

2.  วิเคราะหปญหา กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

22.26 
 

27.80 

2.45 
 

2.15 
14.248** 

3.  กําหนดวิธกีาร กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

21.96 
 

27.82 

2.47 
 

2.10 
13.796** 

4.  การตรวจสอบ
ผลลัพธ 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

22.44 
 

27.86 

2.21 
 

1.95 
12.093** 

รวมทั้ง 4 ดาน 
กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

87.86 
 

111.12 

7.89 
 

7.20 
15.648** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 
 
 



 86 

จากตาราง 2 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูงขึ้นกวากอน
เรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 

2.  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนกับหลังเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและ

หลังเรียน เปรียบเทียบกันโดยใชวิธีการทางสถิติ t- test แบบ Dependent Samples ไดผลดัง  
ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

ความคิดสรางสรรค 
 

กลุมทดลอง 
 

n X  S 
 

t 
 

 

1. ความคิดริเริ่ม 
 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

19.32 
 

22.08 

2.91 
 

2.85 
7.440** 

2.  ความยืดคลองแคลว 
กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

17.04 
 

20.90 

3.85 
 

3.52 
8.132** 

3.  ความคิดยดืหยุน 
กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

9.14 
 

12.56 

2.54 
 

2.26 
11.110** 

รวมทั้ง 3 ดาน 
กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

50 
 

50 

45.50 
 

55.54 

8.27 
 

8.07 
10.644** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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จากตาราง 3 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูงขึ้นกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถในการ

แกปญหา และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะได
ดังตอไปน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
2. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักเรียนที ่ไดร ับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิด

สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1          

ปการศึกษา  2549  โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1  
หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด  50  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random  
Sampling)  โดยการจับฉลากมา  1  หองเรียน  จาก  4  หองเรียน 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1  แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.2  แผนการจัดการเรียนรู  วิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202)  
 2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2.4  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 2.5  แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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          3. วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
3.1 สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยการจับฉลากมาจํานวน 1 หองเรียน จาก    

4 หองเรียน เปนกลุมตวัอยางจํานวน 50 คน 
3.2  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest)  ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา

และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
3.3  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชเวลาในการสอน 13  ชั่วโมง 
3.4  เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด  จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
3.5  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ

ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการดังตอไปน้ี 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
2. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใช t – test   แบบ  Dependent Samples 

3. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช t – test   แบบ Dependent Samples 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยใช

แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถสรุปผลได
ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดย

ใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปรายผล  
ไดดังนี้ 

1.  จากการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช แบบฝกโครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ ้นกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ 

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 4 ขั้น ไดแก ขั้นระบุปญหา ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา และ
ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ ทั้งน้ีเพราะแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเนนให
นักเรียนไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง การมีสวนรวมในการสรางความรู การมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการแลกเปลี่ยนความรู การไดเคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรูกระบวนการ
ตางๆ เชน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ เปนตน และการนําความรู
ไปใชประโยชน แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังกลาว เปนวิธีการเรียนรูที่แปลก
ใหม ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูเต็มไปดวยความกระตือรือรน ตื่นเตน ไมเบื่อหนาย นักเรียนได
ใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ ใน
การตอบคําถามและการสรางความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนในกลุม การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดในการแกปญหา และเปนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกขอเท็จจริงของปญหาจากสถานการณที่กําหนดให  สาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ และมีความสามารถในการวางแผน 
เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริงหรือเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูวิธีการ
แกปญหาที่ระบุไว และความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อ
แกปญหานั้นสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไมและผลที่ไดจะเปนอยางไร ตามหลัก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่นักเรียนไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรู จากการทําแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือสรางองคความรูใหม และสามารถ
เชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ หรือความรูเดิมไดอยางเหมาะสม  มีเหตุผล ซึ่งจะมีครูเปน
ผูใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก แนะนําวิธีการใชสารหรือเครื่องมือบางอยาง ซึ่งในการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
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นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการเรียนการ
สอนและการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนนั้น นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น โดยสังเกตจากการตอบคําถามในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การเขียนตอบ
คําถามในแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับการประดิษฐผลงาน พบวานักเรียน
มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในการระบุปญหา ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นกําหนด
วิธีการเพื่อแกปญหา และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จอนส (Johns. 1956 : 994 – 995A) ไดศึกษาผลการ
เรียนของนักเรียนวิทยาศาสตรทั่วไปเกรด  8  จากการใชวิธีการสอนสองวิธี  โดยแบงเปนสองกลุม  
กลุมละ  46  คน ชาย 17 คน หญิง 29  คน ทั้งสองกลุมมีความถนัดทางการเรียนและความสามารถ
ในการอานพอ  ๆ  กัน  กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบบรรยาย  แบบสาธิตใหมีสวนรวมในการ
ทดลอง  และทําการบานตามที่กําหนดให  กลุมทดลองใหเรียนโดยวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  มีแต
เพียงเอกสารแนะนําที่ครูแจกให  ซึ่งจะแนะนํากิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกนําไปปฏิบัติอันจะกอใหเกิด
ความรูขอเท็จจริง  และมีมโนภาพดวยตนเอง  ผลปรากฏวา  กลุมทดลองมีความสามารถในการคิดหา
เหตุผลการแกปญหา  ทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตร  ทักษะในการเรียนดีกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ เมอริดิท  (Meridith. 1962 : 3550 – A)  ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรสองแบบ  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน  42  คน  แบงนักเรียนออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ซึ่ง
ทั้งสองกลุมตางก็มีเพศ  อายุ  คะแนนความสามารถในการเรียนและคะแนนสอบครั้งแรกของการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูในเกณฑเดียวกัน  นักเรียนกลุมทดลองเรียนเน้ือหาที่จัดโดย
คํานึงถึงสังกัปของนักเรียนและกลุมมีควบคุมเรียนเน้ือหาตามปกติ ผลจากการศึกษาพบวา กลุม
ทดลองมีความสามารถในการแกปญหามากกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตรมีสหสัมพันธอยางสูงกับความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง  
และหลักการทางวิทยาศาสตร และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพงษ  ตระกูลหุนวัฒน  (2527 : 48 – 
52) ไดวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวนกับแบบ
บรรยาย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 คน จากโรงเรียน พิชัยยาราม  
จังหวัดชุมพร กลุมทดลองไดรับการเรียนจากบทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวนสอบสวน  กลุม
ควบคุมเรียนจากบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบบรรยาย  ผลการวิ จัยปรากฏวา  
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบสืบสวน
สอบสวนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หอมหวน ใจซ่ือ (2529 : 63 – 64) ไดศึกษา
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนรูดวยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิคการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียน และระหวางครู
กับนักเรียนพบวา  กลุมนักเรียนที่สอนโดยใชเทคนิคการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียนมี
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ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวากลุมนักเรียนที่สอนโดยใชเทคนิคการ
อภิปรายระหวางครูกับนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 

 
2.  จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ 
 กิจกรรมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คําตอบของปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานความ
คลองแคลวในการคิดทางวิทยาศาสตร  ดานความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตร และดานความคิดริเร่ิม
ทางวิทยาศาสตร  เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบในทางวิทยาศาสตรไดมากในเวลาที่จํากัด 
ความสามารถที่จะคิดหาคําตอบใน ทางวิทยาศาสตรไดหลายแนวทาง และความคิดแปลกใหมทาง
วิทยาศาสตรที่ไมซ้ํากับคนสวนใหญ โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนไดมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเพ่ิมมากขึ้นได ทั้งน้ีเพราะ 
ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหนักเรียนไดฝกคิด
พิจารณาสิ่งตางๆ และหาประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนไดคิดคนหรือริเร่ิมสิ่งใหมๆ มี
การเชื่อมโยงความคิดของตนจากสิ่งที่คุนเคยไปหาสิ่งที่แปลกใหม และสิ่งที่แปลกใหมไปหาสิ่งที่
คุนเคยโดยใชจินตนาการของตนไดอิสระไมจํากัดความคิด ในบรรยากาศการทํากิจกรรมที่อบอุนเปน
กันเองจนเกิดความคิดแปลกใหม และแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสื่อหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชการสืบเสาะหาความรู ไดแก การสราง
ความสนใจ การสํารวจและคนหา การอธิบายและลงขอสรุป การขยายความรู และการประเมินผล 
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา และใชสถานการณในขั้นขยายความรู 
เปนสิ่งกระตุนใหเกิดปญหา และเปดโอกาสใหผูเรียนคิดแกปญหาตามที่วางแผนปฏิบัติไว เปนการ
สรางความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด อยางมีเหตุผล เกิดความอยากรูอยากทดลอง 
กระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบของปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการคิด 
ไตรตรองพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรอบคอบและมีเหตุผล สงผลใหเกิดกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ภายหลังจากการทดลอง
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากขึ้น กลาวคือนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกโครงงาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ดานความคิด
คลองแคลวไดปริมาณมาก รวดเร็ว ดานความคิดยืดหยุนไดหลายประเภท หลายทิศทาง ความคิด
ริเร่ิมไดแปลกใหม ไมซ้ําใคร เม่ือผูวิจัยอธิบายวิธีฝกตามขั้นตอนที่กําหนดไวคือ มีขั้นนํา ขั้นสอน ขั้น
สรุป นักเรียนสามารถฝกไดอยางถูกตอง  นักเรียนสนุกสนานและยิ้มแยมแจมใสในการฝก อันเปน
ผลมาจาก นักเรียนมีอิสระในการคิด ไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ไดแสดงผล
งานของกลุมตัวอยางภาคภูมิใจ นับวาการสอนโดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฮิล (Hill. 1976 : 71 
– 77) ทําการวิจัยพบวา การสอนเคมีในระดับมหาวิทยาลัย โดยใชเทคนิคการทดลองซึ่งจัดขึ้น  เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะ เชน การสอนปญหาระหวางทําการทดลอง เพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงอุปกรณที่ใชทําการทดลอง  คิดคนวิธีการอื่น ๆ  เพ่ือทําการทดลองในเรื่องเดียวกัน เปนตน 
และการบอกคะแนนความคิดสรางสรรคแกนักเรียนทําใหความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ  .05  และพบวา  การสอนอยางสรางสรรคเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลในการปรับปรุง
เทคนิคการทดลอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ อุษณีย  โพธิสุข (2537: 90-100) กลาววา แนวการสอนที่
ทําใหเด็กเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก การไดรับประสบการณตรง การศึกษาหาความรู
ความจริงดวยตนเอง การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด การใชสถานการณสมมติ การให
นักเรียนไดเสนอผลงานและการทํากิจกรรมกลุมระดมสมอง สิ่งเหลานี้จะกระตุนใหเกิดความคิดอยาง
มีวิจารณญาณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ  ปยปกรณ (2535: 84) พบวา
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการทดลอง เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณทางวิทยาศาสตรดีขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดีคาโล (Decaroli . 1973: 67-69) 
กลาววาผูที่เกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถ ดังน้ี คือ การนิยามปญหา การ
แสวงหาสมมติฐาน การประมวลขาวสาร การตีความหมาย การใชเหตุผล และการประเมินผล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 112) พบวาความสามารถในการคิดระดับสูง 
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบ
ปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคดิวิซึมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

 ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเปนการสนับสนุนวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝก
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา           
กอนเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

และการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ควรนําโครงงานวิทยาศาสตรไปใชใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกเนื้อหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเปนกิจกรรมการทดลองใหม 
เพ่ือชวยพัฒนาผู เรียนทางดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร 

1.2 ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมดานการแกปญหา และความคิดสรางสรรค
ใหกับนักเรียน เพ่ือใหคุนเคยกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร และเกิดความเขาใจ
ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

1.3  ครูผูสอนควรมีการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดแสดง      
ความสามารถของตนเองออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู ความคิด และการลงมือปฏิบัติ  เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  

1.4   ในการศึกษาคนควาสําหรับผูวิจัยที่สนใจ ควรใหนักเรียนไดกําหนดหนาที่ภายใน
กลุมอยางชัดเจน และเนนเร่ืองความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม รวมทั้งการตรงตอเวลา ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและการสงงาน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรมีการวิจัยการจัดโครงงานวิทยาศาสตรการทดลองเปนชุด ในเน้ือหาอ่ืนๆ  เพ่ือ

สะดวกในการจัดการเรียนรูและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2  ควรศึกษาการใชโครงงานวิทยาศาสตรกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน   การคิดอยางมีเหตุผล 

การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน 
2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรรูปแบบตางๆ ที่จะ

กอใหเกิดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร เชน รูปแบบการสอนแบบ
โครงงาน รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบการสอนแบบรวมมือ รูปแบบการสอนแบบวิจัย 
เปนตน 
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- ประเภทการสํารวจ 
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 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 
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วิทยาศาสตร 

 

 
   

    ชุดที่  1 
  ประเภทการทดลอง 
 

กลุม………….. 
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แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง 

 
 ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้  คือ  เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของ
ตัวแปรหนึ่งที่มีตอตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา  โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจมีผลตอตัวแปรที่

ตองการศึกษาไว  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  โครงงานที่จะจัดเปนโครงงานประเภททดลองไดจะตองเปน
โครงงานที่มีการจัดกระทํากับตัวแปรตน  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ตัวแปรอิสระ  มีการวัดตัวแปร
ตามและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไมตองการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป  ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงาน
ประเภทนี้จะประกอบดวยการกําหนดปญหา  การตั้งจุดประสงคหรือสมมุติฐาน  การออกแบบการ
ทดลอง  การดําเนินการทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การแปลผลและการสรุป 
                    
                  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี  แลวรวมกันพิจารณาเลือกปญหาหรือขอ คําสั่ง 

     สงสัยที่คิดวาเปนสาเหตุที่ทําใหเมล็ดพืชงอก  โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท   
         ( X )  หนาขอที่เลือก 
 
สิ่งแวดลอมมีผลตอพืชอยางไร 
 
  ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ  ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอยูรวมกันเสมอ  สิ่งไมมีชีวิตใน
ระบบนิเวศโดยทั่วไปประกอบดวยอากาศ  น้ํา  ดิน  ความรอน  แสงสวาง  เปนตน  สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิตทั้งหลายที่อยูในระบบนิเวศเดียวกันยอมจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน   
  เด็กชายอาณัฐเคยสังเกตพบวา  เมล็ดพืชชนิดเดียวกันเม่ืออยูในที่บางแหง  จะมีรากและลําตน
งอกออกมาแตเม่ืออยูในที่อีกแหงหนึ่งกลับไมมีรากหรือลําตนงอก  อาณัฐสงสัยวาอะไรเปนสาเหตุที่
ทําใหเมล็ดพืชงอก 
 
จากขอความดังกลาว  เด็กชายอาณัฐไดตั้งปญหาไวดังนี้ 
 ……… 1. ดินมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
 ……… 2. น้ํามีผลตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
 ……… 3.  แสงมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
 ……… 4. สถานที่มีผลตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
 ……… 5. จํานวนเมล็ดพืชมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
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1. เม่ือนักเรียนเลือกปญหาหรือขอสงสัยที่อาณัฐตั้งไวแลวใหนักเรียน 
คําชี้แจง 

ศึกษาเอกสารอานประกอบเกี่ยวกับ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร  การทดลองเพื่อเขียนเคาโครงงานวิทยาศาสตรตามแบบ
ฝก 

      2. เม่ือนักเรียนเขียนเคาโครงโครงงานเสร็จแลวใหสงใหครูตรวจพิจารณา   
 
 เอกสารอานประกอบ 

  
การตั้งสมมติฐาน – การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

 
การตั้งสมมติฐาน 
  สมมติฐาน  คือแนวทางหรือคําตอบที่อาจเปนไปไดของปญหา 
  การตั้งสมมติฐาน  หมายถึงการคาดคะเนหรือเดาคําตอบของปญหาอยางมีหลักการและ
เหตุผล  หรือขอความที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  
  ในการเขียนสมมติฐาน  นิยมใชคําวา  ถา……………………ดังนั้น…………………… 
ตัวอยางการฝกตั้งสมมติฐาน 
ปญหา  “  ปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม  ‘’ 
สมมติฐาน    ถาปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นพืชที่ไดรับปุยจะเจริญเติบโตได 
      ดีกวาพืชที่ไมไดรับปุย 
 
การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
  การทดลองเพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร  ซึ่ง
มี  3  ประเภทคือ  ตัวแปรตน  (ตัวแปรอิสระ)  ตัวแปรตาม  และตัวแปรควบคุม 
  ตัวแปรตน  หมายถึง  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
  ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน  เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป  ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
  ตัวแปรควบคุม  หมายถึง  สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน  ถาหากไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน 
ตัวอยางการฝกการกําหนดตัวแปร  (จากปญหาและสมมติฐานขางตน) 
ตัวแปรตน  ไดแก พืชที่ใสปุย  กับ  พืชที่ไมไดใสปุย 
ตัวแปรตาม  ไดแก การเจริญเติบโตของพืช 
ตัวแปรควบคุม ไดแก ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาดของกระปอง ขนาดของพืช  ชนิด 
      ของพืช  ปริมาณแสง  ปริมาณน้ํา  และจํานวนพืชที่ปลูก 
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การทดลอง 
 

  การทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไวในการ
ทดลอง  จะประกอบดวยกิจกรรม  3  ขั้นตอนคือ 

1. การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนการทดลองกอนการปฏิบัติจริง ๆ 
2. การปฏิบัติการทดลอง     หมายถึง  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง  ใชอุปกรณได 

               เหมาะสมถูกตอง 
    3.  การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกขอมูลซ่ึงอาจจะเปนผลจากการ 
               สังเกตการวัดและอื่น ๆ  ไดอยางคลองแคลว   
               ชํานาญและถูกตอง 
 
จากปญหา          “  ปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม ‘’ 
สมมติฐาน คือ    ถาปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  ดังนั้นพืชที่ไดรับปุยจะ 
       เจริญเติบโตไดดีกวาพืชที่ไมไดรับปุย  
ตัวแปรตน   ไดแก การปลูกพืชโดยใสปุย  กับ  ไมใสปุย 
ตัวแปรตาม   ไดแก การเจริญเติบโตของพืช 
ตัวแปรที่ตองควบคุม ไดแก ชนิด  ขนาด  ความแข็งแรงของพืช  2  ตนที่จะนํามาปลูก,   
       ชนิดและปริมาณของดิน,  ชนิด  ขนาดและรูปรางของภาชนะที่ 
       ใส, ปริมาณน้ําและเวลาที่ใหน้ํา,  สิ่งแวดลอมที่วางพืชทั้ง  2  ตน 
นิยามเชิงปฏิบัติการของการเจริญเติบโตของพืช  คือการที่พืชมีจํานวนใบเพิ่มขึ้น  มีความสูง 
       เพ่ิมขึ้น  โดยการวัดมีหนวยเปนเซนติเมตร 
 
  ในการออกแบบการทดลองจะตองใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ดังนี้ 
 
ในการทดลองสิ่งที่ตองจัดใหแตกตางกัน  (ตัวแปรตน)  คือ  ปลูกพืชโดยใสปุยกับปลูกพืชโดยไมใสปุย  
สวนสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  คือ  ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาดของกระปอง  ปริมาณน้ําที่รดและจํานวน
พืชที่ปลูกเปนสิ่งที่ตองจัดหรือควบคุมใหเหมือนกัน  (ตัวแปรที่ตองควบคุม)  จากนั้นนักเรียนจะตอง
สังเกตการเจริญเติบโตของพืช  (ตัวแปรตาม)  โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ใสปุยและไม
ใสปุย 
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ใหนักเรียนเขียนเคาโครงโครงงานตอไปนี้  ภายในเวลา  15  นาที 
 
จากปญหา…._______________________________________________________________ 
สมมติฐาน  คือ  ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ตัวแปรตน ไดแก  _________________________________________________________ 
ตัวแปรตาม ไดแก  _________________________________________________________ 
ตัวแปรที่ตองควบคุม  ไดแก  ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1. ใหนักเรียนแตละกลุมเลือก  วัสดุอุปกรณจากรายการตอไปน้ี  เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่กลุม 
 ตั้งไว  โดยเขียนเครื่องหมาย  (  )  หนารายการอุปกรณที่ตองการ 
 

รายการ จํานวนตอกลุม 
………  กระปองนม 2  ใบ 
………  กลองทึบ    1  กลอง 
………  ไมบรรทัด 1  อัน 
………  หลอดฉีดยา 1  อัน 
………  บีกเกอร 1  ใบ 
………  ตาชั่ง 1  อัน 
………  เชือกยาว 1 เมตร  1  เสน 
………  เมล็ดถั่วเขียว ตามที่กลุมกําหนด 
………  น้ํา ‘’ 
………  ดินแหง “ 
………  สําลี “ 

 
2. ใหนักเรียนเขียนวิธีดําเนินการทดลองเปนขอ ๆ แลวสงใหครูตรวจพิจารณา 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

117



 118 

3. นักเรียนดําเนินการทดลองตามที่วางแผน  ติดตามและบันทึกผลการทดลอง  7  วัน 
4. ถาภายหลังจากที่ทําการทดลองครบ  7  วันแลว  ไดผลการทดลองดังนี้ 

กระปองที ่ จํานวนเมล็ด สิ่งแวดลอม จํานวนตนทีง่อก 
1 20 น้ํา   แสง   ดิน 18 
2 20 น้ํา     -     ดิน 12 
3 20 -     แสง   ดิน - 
4 80 น้ํา   แสง   ดิน 50 

 ถากระปองหมายเลข  1  ทําหนาที่เปรียบเทียบนักเรียนคิดวากระปองหมายเลข 2,  3  และ  4  
ตองการศึกษาเรื่องอะไร 
  กระปองหมายเลข  2  ศึกษาเรื่อง_____________________________________ 
  กระปองหมายเลข  3  ศึกษาเรื่อง_____________________________________ 
  กระปองหมายเลข  4  ศึกษาเรื่อง_____________________________________ 
  จากปญหาและสมมตฐิานทีน่ักเรยีนนํามาทําการทดลองนักเรยีนคิดวาจะตรงกบักระปอง 
  หมายเลข___________________________________________________________ 
 
5. นักเรยีนจะสรปุผลการทดลองนี้อยางไร 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
  จากแบบฝกทีก่ลุมของนักเรยีนลงมือปฏิบตัิ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 
 

ชื่อโครงงาน_______________________________  
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แบบฝกทําโครงงาน 
วิทยาศาสตร 

 

   
 
             
         ชุดที่  2 
    
    
       ประเภทการทดลอง 
 
 
 
 

กลุม…………….. 
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แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทการทดลอง 

 
การทดสอบกาซคารบอนไดออกไซด 

 
  จากที่ครูสาธิตผานกาซคารบอนไดออกไซดลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซดนักเรียน
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ถานักเรียนตองการทราบวา…..กาซที่ไดจากการหายใจของคนเปนกาซ 
    คารบอนไดออกไซดหรือไม  นักเรียนจะทําอยางไร 

คําถาม 

 
 แจ็ครูไหมเราทดสอบ

กาซที่หายใจออก
อยางไร? 
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เอกสารอานประกอบ 

การตั้งสมมติฐาน – การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
 
การตั้งสมมติฐาน 
  สมมติฐาน  คอืแนวทางหรอืคําตอบที่อาจเปนไปไดของปญหา 
  การตั้งสมมตฐิาน  หมายถึงการคาดคะเนหรือเดาคําตอบของปญหาอยางมีหลักการและ
เหตุผล  หรือขอความที่แสดงความสัมพันธระหวางตวัแปรตาง ๆ  
  ในการเขียนสมมติฐาน  นิยมใชคําวา  ถา……………………ดังนั้น…………………… 
ตัวอยางการฝกตั้งสมมติฐาน 
ปญหา  “  กาซคารบอนไดออกไซดมีความสําคัญตอการสังเคราะหดวยแสงของพืชหรือไม  ‘’ 
สมมติฐาน    ถากาซคารบอนไดออกไซดมีความสําคัญตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช  ดังน้ัน

พืชที่ไดรับกาซคารบอนไดออกไซดจะมีการสังเคราะหดวยแสง  สวนพืชที่ไมไดรับ
กาซคารบอนไดออกไซดจะไมมีการสังเคราะหดวยแสง 

 
การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
  การทดลองเพื่อแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร  ซึ่ง
มี  3  ประเภทคือ  ตัวแปรตน  (ตัวแปรอิสระ)  ตัวแปรตาม  และตัวแปรควบคุม 
  ตัวแปรตน  หมายถึง  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
  ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน  เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป  ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
  ตัวแปรควบคุม  หมายถึง  สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน  ถาหากไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน 
ตัวอยางการฝกการกําหนดตัวแปร  (จากปญหาและสมมติฐานขางตน) 
ตัวแปรตน  ไดแก พืชที่ไดรับกาซคารบอนไดออกไซด  กับ  พืชที่ไมไดรับกาซ

คารบอนไดออกไซด 
ตัวแปรตาม  ไดแก การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
ตัวแปรควบคุม ไดแก ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาดของกระถาง ขนาดของพืช   
      ชนิดของพืช  ปริมาณแสง  ปริมาณน้ํา  และจํานวนพืชที่ปลูก 
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การทดลอง 
 

  การทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไวในการ
ทดลอง  จะประกอบดวยกิจกรรม  3  ขั้นตอนคือ 

1. การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนการทดลองกอนการปฏิบัติจริง  
2. การปฏิบัติการทดลอง     หมายถึง  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง  ใชอุปกรณได 

               เหมาะสมถูกตอง 
    3.  การบันทึกผลการทดลอง   หมายถึง   การจดบันทึกขอมูลซ่ึงอาจจะเปนผลจากการ 
               สังเกตการวัดและอื่น ๆ  ไดอยางคลองแคลว   
               ชํานาญและถูกตอง 
 
  ในการออกแบบการทดลองจะตองใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ดังนี้ 
 
ในการทดลองสิ่งที่ตองจัดใหแตกตางกัน  (ตัวแปรตน)  คือ  พืชที่ไดรับกาซคารบอนไดออกไซด  กับ  
พืชที่ไมไดรับกาซคารบอนไดออกไซด  สวนสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  คือ  ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาด
ของกระถาง  ขนาดของพืช  ชนิด ของพืช  ปริมาณแสง  ปริมาณน้ํา  และจํานวนพืชที่ปลูก เปนสิ่งที่
ตองจัดหรือควบคุมใหเหมือนกัน  (ตัวแปรที่ตองควบคุม)  จากนั้นนักเรียนจะตองสังเกตการสังเคราะห
ดวยแสงของพืช  (ตัวแปรตาม)  โดยเปรียบเทียบพืชที่ไดรับกาซคารบอนไดออกไซด  กบั  พืชทีไ่มได
รับกาซคารบอนไดออกไซด   
 
 
       ใหนักเรียนชวยกันทํากิจกรรมตอไปนี้  ภายในเวลา  15  นาที คําสั่ง 

 
จากปญหา….”  กาซที่ไดจากการหายใจออกของคนเปนกาซคารบอนไดออกไซดหรือไม  “ 
สมมติฐาน  คือ  ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ตัวแปรตน ไดแก  _________________________________________________________ 
ตัวแปรตาม ไดแก  _________________________________________________________ 
ตัวแปรที่ตองควบคุม  ไดแก  ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

122



 123 

1. ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกอุปกรณและสารเคมีจากรายการตอไปน้ี  ไมเกิน  5  รายการ   
 เพ่ือทําการทดลองทดสอบสมมติฐานที่กลุมกําหนด  โดยเขียนเครื่องหมาย (  )  หนา 
 รายการอุปกรณที่ตองการ 
 

รายการอุปกรณและสารเคม ี จํานวนตอกลุม 
………  หลอดทดลองขนาดกลาง 2  หลอด 
………  สายยาง                        1  เสน 
………  หลอดกาแฟ 1  หลอด 
………  ที่วางหลอดทดลอง                        1  อัน 
………  บีกเกอร                        1  ใบ 
………  หลอดฉีดยา                        1  อัน 
………  น้ํา                  10  ลูกบาศกเซนตเิมตร 
………  สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด                 10  ลกูบาศกเซนตเิมตร 

 
2. เม่ือนักเรียนทําการทดลองตามที่กลุมวางแผนเรียบรอยแลว  ใหนักเรียนบันทึกผลการ 
 ทดลองที่ได  (จะเขียนหรือบันทึกเปนตารางก็ได) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้วาอยางไร 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
 จากแบบฝกที่กลุมของนักเรียนลงมือปฏิบัติ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 ชื่อโครงงาน______________________________ 
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แบบฝกทําโครงงาน 
 

วิทยาศาสตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ชุดที่  3 
    

       
ประเภทการสํารวจ 

 
 
 
 
 
 

กลุม…………….. 
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แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทการสํารวจ 

 
 

   โครงงานประเภทนี้  เปนโครงงานที่ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่ตองการ
ศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูลนี้ผูทําโครงงานเพียง
ตองการสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  

เพ่ือใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

นักเรียนอานขอความตอไปน้ี  พรอมทั้งรวมกันพิจารณาตอบคําถามในตอนทายของขอความ 
 

สิ่งแวดลอม 
 
  โดยทั่วไปเม่ือกลาวถึงคําวา  “ สิ่งแวดลอม “  ก็มักมีผูเขาใจไปถึงเรื่องของน้ําเนา  ควัน
และไอเสียจากรถยนตหรือขยะมูลฝอย  ฯลฯ  แตโดยความจริงแลว  สิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มี
ความหมายและขอบเขตกวางกวานั้นมาก  เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนปญหาในเรื่องของความสมดุล
ของธรรมชาติ  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการใชทรัพยากรที่ไมถูกตองนั่นเอง 
  นักวิชาการสิ่งแวดลอมหลายทาน  ไดพยายามใหคําจํากัดความของคําวา  สิ่งแวดลอม วา
หมายถึง… ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา  แบงออกเปน  2  อยางคือ  สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต  ไดแก  
น้ํา อุณหภูมิ  แสงสวาง  และอ่ืน ๆ กับสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต  ไดแกพืชและสัตวตาง ๆ 
  เม่ือนักเรียนมองไปรอบตัว  สิ่งที่นักเรียนพบเห็นก็เปนสิ่งแวดลอมของนักเรียน  ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนก็เปนสิ่งแวดลอมของสิ่งตาง ๆ  เหลานั้น 
 
 
    ถานักเรียนไปอยูในบริเวณที่แตกตางกัน  นักเรียนคิดวาสิ่งแวดลอมของ 
    นักเรียนจะแตกตางไปจากเดิมหรือไม  อยางไร  

คําถาม 

    ___________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________ 
    ______________________________________ 
 
    

ไปสํารวจโรงเรียน
จะไปไหน 
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         ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้  ภายในเวลา  15  นาท ี
คําสั่ง 

 
  1. สํารวจสิ่งตาง ๆ จากบริเวณที่ไดรับมอบหมายจากแผนผังของโรงเรียนวา  มีสิ่งใดอยู
บางและมีปรมิาณมากนอยเพียงใด 
  2. บันทึกชื่อ  สิ่งของและปริมาณของสิ่งที่พบ  พรอมทั้งระบุแหลงที่พบลงในตารางที่
กําหนด 
 

สิ่งมีชีวติ สิ่งไมมีชีวิต บริเวณที่สํารวจ 
ชื่อ ปริมาณ ที่อยู ชื่อ ปริมาณ ที่อยู 

       
       
       
       
       

 
ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปน้ี 
1. นักเรียนไดพบสิ่งมีชีวติในบริเวณที่สํารวจหรือไม  ถาพบเปนพืชหรือสัตว 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
2. หลังจากที่นักเรียนไดออกสํารวจบริเวณโรงเรียน  นักเรียนพบวาในบริเวณที่ตางกันน้ัน 
 สิ่งแวดลอมของนักเรียนไดแตกตางไปจากเดิมหรือไม  อยางไร 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
3. จากการที่นักเรียนออกไปสํารวจสิ่งแวดลอม  นักเรียนไดพบอะไรมากที่สุดในบรเิวณที่สํารวจ  

นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหพบสิ่งนั้นเปนจํานวนมาก 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. ถาเกิดฝนตกในบริเวณที่นักเรียนสํารวจ  นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึน้ในบริเวณทีส่ํารวจ 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5. ใหนักเรียนเขยีนแผนผังแสดงตําแหนงสิ่งตาง ๆ  ที่อยูในบริเวณที่นกัเรียนสํารวจโดยใช
สัญลักษณตอไปนี้แทนสิ่งมีชีวติ 

       แทน……………………... แทน………………………..  r   แทน…………………… X 

  ∆  แทน………………………  X แทน………………………..  Υ  แทน…………………… 

  แทน………………………. ∗ แทน…………………………   แทน…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแบบฝกทีก่ลุมของนักเรยีนลงมือปฏิบตัิ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 
 

ชื่อโครงงาน________________________________  
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แบบฝกทําโครงงาน 
 

วิทยาศาสตร 
 
 

 
 
 
 

ชุดที่  4 
 
 
 

ประเภทการสํารวจ 
 
 

กลุม………….. 
 

129



 130 

 
แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทการสํารวจ 

 
 

ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี พรอมทั้งรวมกนัพิจารณาตอบคาํถามในตอนทายของขอความ 
 

สิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ 
 
  พืชสีเขียวสามารถสรางอาหารไดเองจากน้าํ  กาซคารบอนไดออกไซด  โดยใชพลังงานจาก
แสงแดด  นอกจากพชืจะสรางอาหารไดเองแลว  พืชยังเปนอาหารใหแกสิ่งมีชีวติอ่ืน ๆ ทั้งในทางตรง
และทางออม  ดังนั้นพืชสเีขยีวจึงไดชื่อวาเปนผูผลติอาหารของโลก  ในขณะที่สตัวทุกชนิดไมสามารถ
สรางอาหารไดเอง  ตองอาศัยอาหารจากแหลงอ่ืน ๆ จึงถือวาสตัวเปนผูบรโิภค 
 
 
    ถาเราจะแบงสตัวโดยใชอาหารที่สตัวกินเปนเกณฑในการแบง  เราจะสามารถ 
    แบงสตัวไดกีป่ระเภท  อะไรบาง 

คําถาม 

    ___________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________ 
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     1. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปน้ี  ภายในเวลา  10  นาท ีคําสั่ง 
2. ใหนักเรียนบันทึกชื่อสัตว  อาหารที่สัตวนั้นกิน  จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน

พิจารณาวาอาหารนั้นมาจากพืชหรือสัตว  โดยใสเครื่องหมาย         (  )  
ลงในชองที่มาของอาหาร 

ที่มาของอาหาร ชื่อสัตว อาหารทีก่ิน 
พืช สัตว 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 จากตารางนักเรียนสามารถจาํแนกสตัวตามชนิดของอาหารที่สตัวกิน ตกลงจะใช
อะไรเปน
หลักเกณฑ 

ออกไดเปนกีป่ระเภท  อะไรบาง 
___________________________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
  
 จากแบบฝกทีก่ลุมของนักเรยีนลงมือปฏิบตัิ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 ชื่อโครงงาน____________________________ 
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แบบฝกทําโครงงาน 
 

วิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ชุดที่  5 
 
 
 

ประเภทการประดิษฐ / การพฒันา 
 

 
กลุม………….. 
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แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทการประดิษฐ

หรือพัฒนา  
  
 
   โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานที่ เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทาง

วิทยาศาสตรมาประดิษฐเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณเพ่ือประโยชนใชสอยตาง ๆ ซึ่งอาจเปนการคิด

ประดิษฐของใหม ๆ  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได  โครงงาน

ประเภทนี้รวมไปถึงการสรางแบบจําลอง  เพ่ืออธิบายแนวความคิดตาง ๆ ดวย  ตัวอยางโครงงานประเภท
นี้  ไดแก  โครงงานเรื่อง  เครื่องโรยปุยยางพารา  ลิฟตพลังงานโนมถวง  เครื่องจักรกล  พลังงาน
แมเหล็ก  เครื่องอบมันสําปะหลัง  แบบจําลองบาน  พลังงานแสงอาทิตย  หุนยนตใชงานในบาน  
แบบจําลองการใชพลังงานความรอนใตพิภพ  ฯลฯ 
 
  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี  แลวรวมกันพิจารณาปญหาและสาเหตุ  ตลอดจนชวยกัน
หาแนวทางแกไข 

“ ขยะมากเกินไป “ 
  ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเราไดตกอยูในสภาพของความเสื่อมโทรมจนเห็นไดชัด  ซึ่งตัวการ
สําคัญที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ  มนุษย  สาเหตุประการสําคัญคือ
การเพิ่มของประชากรซึ่งนําไปสูการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจทางดานอุตสาหกรรม  ตลอดจน
การคิดคนนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชโดยขาดการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผลที่
เกิดขึ้น  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหมไมได  เชน  แรธาตุ  น้ํามัน  และที่เกิดใหมได  เชน  
ตนไม  และสัตว  เกิดไมทันกับการบริโภคของคนและโรงงานอุตสาหกรรม  ขณะเดียวกันทั้งคนและ
โรงงานอุตสาหกรรมไดบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  ทําใหปลอยทิ้งของเสียออกมาสู
สภาพแวดลอมกลายเปนขยะ  ในปพ.ศ. 2533  มีขยะในจังหวัดสมุทรปราการประมาณวันละ  12,000  
ลูกบาศกเมตร  ในขณะที่เก็บขยะไดเพียงวันละ  9,000  ลูกบาศกเมตร    จึงเหลือขยะตกคางอยูเปน
จํานวนมาก สวนขยะที่เก็บไปเทในที่หางจากชุมชน ก็เปนปญหาตอภาวะแวดลอมเชนกัน ขยะเหลานีมี้
ทั้งขยะสดขยะแหงและกอนที่เราจะหาวิธีกําจัดขยะ เราควรจะคิดกอนวา “ เราไดใชประโยชนจากส่ิงที่เรา
กําลังทิ้งอยางคุมคาหรือยัง ” 
 
    
    ใหนักเรียนเลือกปญหาที่สนใจและคิดวาเม่ือไดประดิษฐอุปกรณเครื่องใชจาก 
    วัสดุดังกลาวแลว  จะเปนการใชประโยชนจากสิ่งที่เรากําลังจะทิ้งอยางคุมคา   

คําสั่ง 

    โดยทําเครื่องหมายกากบาท  ( X )  หนาขอที่นักเรียนเลือก 
    ………….  1.  เราไดประดิษฐอะไรจากกระปองน้ําอัดลม 
    ………….  2.  เราไดประดิษฐอะไรจากถวยกระดาษ 
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    ………….  3.  เราไดประดิษฐอะไรจากขวดน้ําพลาสติก 
    ………….  4.  เราไดประดิษฐอะไรจากเศษริบบิ้น 
    ………….  5.  เราไดประดิษฐอะไรจากเศษกระดาษ 
 
ใหนักเรียนรวมกันวางแผนเขียนเคาโครงโครงงานตามขั้นตอนตอไปน้ี  ภายในเวลา 15  นาที 
1. จากปญหาที่เลือก    คือ __________________________________________________ 
 สมมติฐาน   คือ __________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
2. ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกวัสดุอุปกรณจากรายการตอไปน้ี  เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามที่กลุมตั้ง

ไว  โดยเขียนเครื่องหมาย  (  )  หนารายการที่ตองการ 
 

รายการ จํานวนตอกลุม 
_______  1.  กระปองน้ําอัดลม 1  ใบ 
_______  2.  ถวยกระดาษ 1  ใบ 
_______  3.  ขวดน้ําพลาสติก 1  ใบ 
_______  4.  เศษริบบิ้นสีตาง ๆ ตามที่กลุมกําหนด 
_______  5.  เศษกระดาษ “ 
_______  6.  กรรไกร 1  อัน 
_______  7.  คัทเตอร /  มีดโกน 1  อัน 
_______  8.  กาวหรือแปงเปยก ตามที่กลุมกําหนด 
_______  9.  อุปกรณอ่ืน ๆ  ที่กลุมสามารถหาไดเอง “ 

 

3. ใหนักเรียนเขียนขั้นตอนการประดิษฐจากอุปกรณ/หรือเครื่องใชที่กลุมของนักเรียนเลือกและ
ตัดสินใจ มาเปนขอ ๆ  

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
4. ใหนักเรียนชวยกันประดิษฐอุปกรณหรือเครื่องใชที่ไดวางแผนไวใหเสร็จภายในเวลา 20 นาที   
 จากแบบฝกทีก่ลุมของนักเรยีนลงมือปฏิบตัิ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 ชื่อโครงงาน__________________________________ 
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แบบฝกทําโครงงาน 
 

วิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุดที่  6 

 

การประดิษฐ / การพัฒนา 
 
 
 
 
 

กลุม………….. 
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แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทการประดิษฐ

หรือพัฒนา 
 
 
  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ี  แลวรวมกันพิจารณาปญหาและสาเหตุ  ตลอดจนเสนอ
แบบจําลองความคิดเพื่อเปนแนวทางแกไข 
 

“  เมืองใหญ  “ 
   
  เมืองหน่ึงมีอาณาเขตคลายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีถนนใหญรอบเมืองเพียงสายเดียว  แตมีถนน
เล็ก ๆ เขาสูใจกลางเมืองหลายสาย  มีประชากร  4  ลานคน  ประมาณ  70% ของประชากรทั้งหมด
ตองเดินทางเขาไปทํางานในสถานที่ราชการ  รานคา  และบริษัทธุรกิจ  ซึ่งรวมความแออัดกัน  อยูใน
บริเวณกลางเมือง ยานพาหนะตางๆ ที่ตองผานเขาออกบริเวณกลางเมืองนี้ ไดแก รถยนต รถมอเตอรไซด  
และรถประจําทาง  ตลอดจนรถบรรทุกอีกเปนจํานวนมาก  รวมความยาวของรถทกุคนัจะมากกวาความ
ยาวของถนนประมาณ  2  เทา 
 

1. นักเรียนคิดวาในเมืองแหงนี้จะเกิดปญหาที่เกี่ยวกับภาวะแวดลอมอะไรบาง 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

2. จากขอ  1  ใหนักเรียนเลือกปญหาที่สนใจที่สุดเพียงปญหาเดียวแลวชวยกัน 
ออกแบบวิธีการปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมของเมืองเพ่ือลดปญหาดังกลาว โดยเลือกใชชุดอุปกรณตาม
ความเหมาะสม  แลวสรางแบบจําลองตามที่ออกแบบไวภายในเวลา  20  นาที 
  จากแบบฝกทีก่ลุมของนักเรยีนลงมือปฏิบตัิ  ลองคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 
 

ชื่อโครงงาน_______________________________  
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ภาคผนวก  ค 
แผนการจัดการเรียนรู  วิชาโครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137



 138 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   รายวิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ (ว30202) 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  3  ชั่วโมง 
เรื่อง ความรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร ผูเขียนแผน  อาจารย กิติภูมิ   เลิศกิตติกลุโยธิน 
 

 

สาระการเรียนรู 
 โครงงานวิทยาศาสตร เปนงานวิจัยเล็กๆ ของนักเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ซึ่งนักเรียนแกปญหาหรือขอสงสัยโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และมีอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูควบคุมอยางใกลชิด 
 องคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตรที่สําคัญน้ัน  นักเรียนเปนผูริเริ่มและเลือกเร่ืองที่จะ
ศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสนใจ และระดับความรูความสามารถ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของโครงงาน 
วิทยาศาสตร 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ตัวอยางรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
3. ตัวอยางแผงโครงงาน 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนํา 

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต  และเกณฑการ
วัดผลประเมินผลใหนักเรียนทราบ 

2. นักเรียนทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาและ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

3. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร 
 
 
 

138



 139 

ข้ันทบทวนความคิด 
4. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แนวทางแกไขเพ่ือ

โยงเขาสูโครงงานวิทยาศาสตร 
5. ครูเลาตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรใหนักเรียนฟง 2 – 3 เร่ือง  พรอมทั้งแสดงแผง

โครงงานของนักเรียนรุนกอนมาตั้งหนาชั้นเรียน 
ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
6. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 - 6 คน ใหแตละกลุมศึกษาประเด็นสําคัญตอไปน้ี 

6.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
6.2 องคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร 
การศึกษาคนควานั้นใหเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตอไปน้ี 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. แผงโครงงานวิทยาศาสตร 

7. นักเรียนแตละกลุมเขียนผลการศึกษา โดยใหนําเสนอขอมูลดวยผังกราฟก (Graphic 
Organizers) 

ข้ันสรางความรู 
8. ผูแทนกลุมเสนอผลการศึกษา จากนั้นครูนําอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปตามจุดประสงค 
ข้ันนําความรูไปใช 
9. ครูกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนไปวิเคราะหปญหาที่นักเรียนเคยศึกษาคนควา 
10. ครูใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียนเพ่ือสะทอนความคิด 

 
การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผล ดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน คือ 
1.1 พฤติกรรมความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาหาความรู 
1.2 พฤติกรรมการตอบคําถาม 
1.3 พฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ 
1.4 พฤติกรรมการนําเสนอความรู 
1.5 พฤติกรรมการทํางานกลุม 

2. ตรวจผลงานที่มอบหมายให 
3. การทดสอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน 
4. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรียนดวยการเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   รายวิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ (ว30202) 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  2  ชั่วโมง 
เรื่อง คุณคาของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ผูเขียนแผน  อาจารย กิติภูมิ   เลิศกิตติกลุโยธิน 
 

 

สาระการเรียนรู 
 การทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  นอกจากมีคุณคาทางดานการฝกใหนักเรียนมีความรู  
ความชํานาญ และมีความมั่นใจในการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา  ประดิษฐ  
คิดคน  หรือคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเองแลว  ยังชวยกระตุน สงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจ
ในวิทยาศาสตร เห็นประโยชนคุณคาตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของโครงงาน 
วิทยาศาสตร ที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ตัวอยางบทคัดยอ โครงงานวิทยาศาสตร 
3. แบบฝกวิเคราะหบทคัดยอ โครงงานวิทยาศาสตร 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนํา 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามวา “วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรา
อยางไร” 

ข้ันทบทวนความคิด 
2. ครูใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม ในประเด็นตอไปน้ี “ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

การทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายอะไร  มีคุณคาอยางไร” 
ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
3. ครูจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน แบงเปน 3 ศูนย คือ 

3.1 ศูนยวิเคราะหคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร  
3.2 ศูนยวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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3.3 ศูนยวิเคราะหบทคัดยอโครงงานวิทยาศาสตร 
ในแตละศูนยมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน พรอมดวยเอกสาร วารสาร หลักสูตร 

ประกอบการศึกษาคนควา 
ครูดําเนินการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. แบงนักเรียนเปน 6 กลุม ให 2 กลุม ศึกษาคนควาเรื่องเดียวกัน โดยทํากิจกรรม

ตอไปน้ี 
- อภิปรายและรวมกันตอบคําถามกอนการศึกษาคนควา 
- ลงมือปฏิบตัิกจิกรรม รวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลความรูดวยผังกราฟก ศูนยที่ 1 

วิเคราะหคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร  ศูนยที่ 2 วิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และศูนยที่ 3 ใชแบบ
วิเคราะหบทคดัยอแบบ 1 หรือแบบ 2 ก็ได 

- อภิปราย วิเคราะห สรุปผล (ใหใชเวลาศนูยละ 20 นาที) 
2. เม่ือศึกษาครบตามเวลาที่กําหนดแลว ใหนักเรียนเวียนศึกษาศูนยอ่ืนๆ จนครบ 

ข้ันสรางความรู 
4. ครูใหผูแทนกลุมนําเสนอผลการวิเคราะห จากนั้นครูนําอภิปรายสูการสรุปผล 
ข้ันนําความรูไปใช 
5. ครูสรางสถานการณ ตอไปน้ี 

5.1 กรณีถานักเรียนอยากทราบวา ไกที่เลี้ยงไวตายโดยไมทราบสาเหตุ  นักเรียนจะมี
วิธีการวิเคราะหอยางไร 

5.2 จะทราบไดอยางไรวา โครงงานวิทยาศาสตรแตละเรื่องมีประโยชน และมีคุณคา
อยางไร 

6. นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน เพ่ือสะทอนความคิด 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนขณะปฏิบัติงาน 
2. สังเกตการอภิปรายรวมกัน ขณะทํางานกลุมและการตอบคําถาม 
3. ประเมินจากการรายงานการทํากิจกรรมวิเคราะหบทคัดยอ 
4. ประเมินจากผังกราฟกที่นักเรียนแตละกลุมสรางขึ้นและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรียนดวยการเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   รายวิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ (ว30202) 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  3  ชั่วโมง 
เรื่อง ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  ผูเขียนแผน  อาจารย กิติภูมิ   เลิศกิตติกลุโยธิน 
 

 

สาระการเรียนรู 
 โครงงานวิทยาศาสตรแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  เปนโครงงานที่ไมมีการกําหนดตัวแปร  แตเม่ือ
ไดขอมูลมาแลว  ตองมีการจัดกระทํากับขอมูล 

2. โครงงานประเภททดลอง เปนโครงงานที่มีการกําหนดตัวแปรตน  ตวัแปรตาม และ         
ตัวแปรควบคมุ 

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  เปนโครงงานที่มีการกําหนดตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุม  เหมือนกับโครงงานประเภททดลอง  แตผลที่ไดออกมาเปนสิ่งประดิษฐ  ตองผาน
การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานมาแลว 

4. โครงงานประเภททฤษฎี  เปนโครงงานที่อธิบายปรากฏการณ  หรือแนวคิดใหม ๆ 
อยางมีเหตุผล และมีหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของโครงงาน 
วิทยาศาสตรแตละประเภท 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ตัวอยางรายงานโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ 
3. แบบฝกวิเคราะหประเภทของโครงงาน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนํา 

1. ครูนําเขาสูบทเรียน  โดยใหนักเรียนดูตัวอยางรายงานโครงงานวิทยาศาสตรประเภท
ตางๆ ครอบคลุมทั้งโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล ทดลอง สิ่งประดิษฐ และทฤษฎี แลว
รวมกันอภิปรายขอมูลความรูเกี่ยวกับโครงงานนั้นๆ 
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ข้ันทบทวนความคิด 
2. ใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม ในประเด็นตอไปนี้ “เราจะจําแนกประเภทของโครงงาน

วิทยาศาสตร  ตามการไดมาซึ่งความรู ไดกี่ประเภท แตละประเภทมีลักษณะสําคัญอยางไร” 
ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
3. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 – 6 คน ใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายประเด็นตางๆ ตอไปน้ี 

3.1 ความหมาย ลักษณะเดน ลักษณะสําคัญ ของโครงงานวิทยาศาสตรแตละประเภท 
ผลการศึกษานําเสนอดวยผังกราฟก 

3.2 การจําแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  จากเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ผลการศึกษานําเสนอดวยแบบวิเคราะหประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

ในการศึกษาคนควาใชแหลงขอมูล ดังนี้ 
1. หนังสือ วารสาร เอกสาร บทคัดยอ ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร 
2. แผงโครงงานวิทยาศาสตร 

ข้ันสรางความรู 
4. ผูแทนกลุมเสนอผลการศึกษา  จากนั้นครูนําอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปตามแนว

ประเด็นที่ศึกษาทั้ง 2 ขอที่กําหนดไว 
ข้ันนําความรูไปใช 
5. ครูกําหนดชื่อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร  ใหนักเรียนวิเคราะหประเภทของโครงงาน 
6. นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน เพ่ือสะทอนความคิด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนขณะปฏิบัติงาน 
2. สังเกตการรวมอภิปรายขณะทํางานกลุม 
3. ประเมินจากผังกราฟกที่นักเรียนแตละกลุมสรางขึ้นและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
4. ประเมินจากการรายงานการทํากิจกรรมวิเคราะหประเภทของโครงงาน 
5. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรียนดวยการเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   รายวิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ (ว30202) 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  2  ชั่วโมง 
เรื่อง ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผูเขียนแผน  อาจารย กิติภูมิ   เลิศกิตติกลุโยธิน 
 

 

สาระการเรียนรู 
 การทําโครงงานวิทยาศาสตรใหประสบผลสําเร็จ  นักเรียนจะตองทํางานอยางมีระบบ  ดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตรใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน  ซึ่งจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อกําหนด
กิจกรรม  ซึ่งขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  เริ่มตั้งแตการเลือกหัวขอ  หรือปญหาที่จะ
ศึกษาการวางแผนในการทําโครงงาน  การลงมือทําโครงงาน  การเขียนรายงาน และขั้นตอนสุดทาย 
คือ การนําเสนอจัดแสดงผลงาน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ตัวอยางรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
3. ตัวอยางแผงโครงงานวิทยาศาสตร 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนํา 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนาเรื่อง การทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบกับ
การทํางานที่ไมมีการวางแผน  นักเรียนรวมกันอภิปรายประโยชนของการทํางานที่มีการวางแผน
อยางเปนระบบ 

ข้ันทบทวนความคิด 
2. ใหนักเรียนทบทวนความรูเดิมในประเด็นตอไปน้ี “การทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

มีลําดับขั้นตอนการดําเนินการอยางไร” 
ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
3. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 – 6 คน ใหแตละกลุมศึกษาคนควาประเด็น ตอไปน้ี 

3.1 ลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
3.2 หัวขอการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 
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การศึกษาคนควานั้นใหเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตอไปน้ี 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. เอกสารความรูเรื่อง หัวขอการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 
3. ตัวอยางรายงานโครงงานและแผงโครงงาน 
4. ตัวอยางเคาโครงของโครงงาน 
ผลการศึกษาคนควาใหนําเสนอขอมูลดวยผังกราฟก 

ข้ันสรางความรู 
4. ผูแทนกลุมเสนอผลการศึกษา  จากนั้นครูนําอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปตามจุดประสงค 
ข้ันนําความรูไปใช 
5. ครูกําหนดเรื่องโครงงานวิทยาศาสตรหน่ึงเรื่อง จากหนังสือโครงงานวิทยาศาสตรหรือ

แหลงขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหนักเรียนวิเคราะหขั้นตอนการทําโครงงาน  ตามแบบวิเคราะหขั้นตอน
การทําโครงงาน   

6. นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู เพ่ือสะทอนความคิด 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน คือ 
1.1  พฤติกรรมความตั้งใจ ความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาหาความรู 
1.2  พฤติกรรมการตอบคําถาม 
1.3  พฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ 
1.4  พฤติกรรมการนําเสนอความรู 
1.5  พฤติกรรมการทํางานกลุม 

2. ตรวจผลงานที่มอบหมายให 
3. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรียน  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   รายวิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ (ว30202) 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน  3  ชั่วโมง 
เรื่อง การสํารวจและเลือกหวัขอเร่ืองที่จะทํา ผูเขียนแผน  อาจารย กิติภูมิ   เลิศกิตติกลุโยธิน 
       โครงงานวิทยาศาสตร 
 

 

สาระการเรียนรู 
 การสํารวจและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร  เปนขั้นที่สําคัญที่สุดของการ
ทําโครงงาน  ซึ่งนักเรียนจะตองคิดและเลือกดวยตนเอง  โดยทั่วไปหัวขอเร่ืองของโครงงานมักจะ
ไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของนักเรียนเอง  หัวขอ
เรื่องของโครงงาน  ควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  บงชัดวาจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และถาเปน
เรื่องแปลกใหม  หรือมีแนวการศึกษาทดลองที่แปลกใหม  ซึ่งแสดงถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคดวยก็
จะดียิ่งขึ้น 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพ่ือใหนักเรียนสามารถสํารวจ วิเคราะหสภาพของปญหา เลือกและคิดหัวขอเรื่องที่จะทํา
การทําโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนํา 

1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางหัวขอ หรือปญหาที่จะทํา
โครงงานวิทยาศาสตรใหไดมากที่สุด แลวอภิปรายวา หัวขอหรือปญหาเหลานั้นไดมาจากแหลงใด 
เชน จากความสนใจสวนตัว จากการสังเกต จากปญหาในทองถิ่น เปนตน 

ข้ันทบทวนความคิด 
2. ครูใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม ในประเด็นตอไปน้ี  

2.1 การเลือกปญหาที่จะโครงงานควรมีเกณฑอยางไร 
2.2 แหลงขอมูลมาจากที่ใดบาง 
2.3 ขอควรคํานึงในการเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงานมีอะไรบาง 
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ข้ันปรับเปลี่ยนแนวคิด 
3. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5 – 6 คน ใหแตละกลุมศึกษาแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร 
ข้ันสรางความรู 
4. ผูแทนกลุมเสนอผลการศึกษา  จากนั้นครูนําอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปตามจุดประสงค 
ข้ันนําความรูไปใช 
5. ครูใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียนเพ่ือสะทอนความคิด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน คือ 
1.1 พฤติกรรมความตั้งใจ ความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาหาความรู 
1.2 พฤติกรรมการตอบคําถาม 
1.3 พฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ 
1.4 พฤติกรรมการนําเสนอความรู 
1.5 พฤติกรรมการทํางานกลุม 

2. ตรวจผลงานที่มอบหมายให 
3. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรียน ดวยการเขียนบันทึกการเรียนรูหลังเรียน 
4. ประเมินจากแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร 
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ใบความรู 

Information 
  

  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร   

  องคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร   

  คุณคาของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   

  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร   

  ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร   

  การสํารวจและเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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ความรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร 

 
  
                 มีดังนี้ 
  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร  หรือการแกปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมอยางใกลชิด 

1.  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 

  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  กิจกรรมหนึ่งของชุมนุมวิทยาศาสตร  สามารถ
นํามาใชในหองเรียนได  กิจกรรมน้ีมุงใหนักเรียนฝกหัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  เพ่ือเสริมความรู
และทักษะในการอานหนังสือ  และเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งเปนการหาความรูโดยอิสระ 
  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีหลักเกณฑและ
ตองสําเร็จรูปในตัว  ผูศึกษาจะตองมีความละเอียด  รอบคอบ  มีการสังเกต  และบันทึกผลที่ไดจาก
การศึกษาไวตามลําดับทุกขั้นตอน  การวางรูปโครงงานควรจะตองดําเนินการลวงหนาใหรัดกุม 
  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวดานวิทยาศาสตรในหัวขอใด
หัวขอหน่ึงที่นักเรียนสนใจ  โดยมีการวางแผนที่จะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรู  
ระยะเวลาและอุปกรณที่มีอยู  ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรจะตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปน
แนวทางในการแกปญหา  เพ่ือใหไดผลงานที่มีความสมบูรณในตัวเอง 
  สรุปไดวา  โครงงานวิทยาศาสตร  หมายถึง  กิจกรรมทางวิทยาศาสตรในการศึกษา
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ืองที่ศึกษานั้นเปนเรื่องที่ผูทําโครงงาน
สนใจ  และมีครูหรือผูทรงคุณวุฒิคอยใหคําปรึกษาแนะนํา 
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หลากหลายความหมาย 
โครงงานวิทยาศาสตร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษาเรื่องราวดาน
วิทยาศาสตรที่นักเรียน
สนใจอยากรู อยากศึกษา

กิจกรรมวิทยาศาสตรที่ใช
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรมีครูคอยให
คําปรึกษา

งานวิจัยเล็ก ๆ  ของ
นักเรียนที่มีเนื้อหา

วิทยาศาสตร 

โครงงานวิทยาศาสตร 

กิจกรรมทาง 
วิทยาศาสตรที่ศึกษาโดย
ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

เปนกิจกรรมหนึ่งของ
ชุมนุมวิทยาศาสตร 

การศึกษาเรื่องใด เร่ือง
หนึ่ง  อยางมีหลักเกณฑ

และสําเร็จรูปในตัว

 
ผังกราฟก  เร่ือง  ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
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               จะตองประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ีคือ 

  2.1  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.  องคประกอบของโครงงาน

  2.2  นักเรียนเปนผูริเร่ิมและเลือกเร่ืองที่จะศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสนใจ
ตามระดับความรูความสามารถ 
  2.3  เปนกิจกรรมที่มีการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควา
เพ่ือตอบปญหาที่สงสัย 
  2.4  นักเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา  ตลอดจนดําเนินการปฏิบัติทดลอง
เก็บรวบรวมขอมูล  หรือประดิษฐคิดคน  รวมทั้งการแปรผล  สรุปผล  และเสนอผลการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
 

องคประกอบ 
ของ 

โครงงานวิทยาศาสตร 
 
 

องคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร 
 

 

นักเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา
ดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูลหรือประดิษฐ  
คิดคน  แปรผล  สรุปผล  เสนอผลดวย 

เปนเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
หรือความจริงและการ
นําไปใชประโยชน 

เปนการเสาะแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

ตนเอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกราฟก เรือ่ง องคประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร 
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3.  คุณคาของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

  จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา  ปจจุบันมิไดเนนใหผูเรียน
ไดรับแตความรู  ความเขาใจในเนื้อหาน้ัน  แตยังตองการที่จะปลูกฝงและพัฒนาทักษะที่สําคัญใน
การศึกษาคนควา  และจิตวิทยาศาสตรดวย  ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 
  คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ชั้นป 
  1. เขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
  2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร  แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน 
  3. เขาใจโครงสรางและองคประกอบของโลก  ความสําคัญของทรัพยากรทางธรณี  
ดาราศาสตร  และอวกาศ 
  4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการแกปญหา  ในการเรียนรู
วิทยาศาสตรดวยการลงมือปฏิบัติ  ศึกษาคนควา  สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย  และจาก
เครือขายอินเตอรเน็ต  และสื่อสารความรูในรูปแบบตาง ๆ ใหผูอ่ืนรับรู 
  5. เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําไปใชในชีวิตประจําวัน  และ
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  ทําโครงงานวิทยาศาสตร  หรือสรางชิ้นงาน 
  6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
   - ความสนใจ  ใฝรู      -    ความมุงม่ัน  อดทน  รอบคอบ 
   - ความซื่อสัตย  ประหยัด    -    การรวมแสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟง 
   - ความมีเหตุผล          ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   - การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 
  7. มีเจตคติ  คุณธรรม  คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
   - มีความพอใจ  ความซาบซึ้ง  ความสุขในการสืบเสาะหาความรูและรักที่จะ 
    เรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 

- ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชใน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ   

- ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

- แสดงความชื่นชม  ยกยองและเคารพในสิทธิของผลงานที่ผูอ่ืนและตนเอง
คิดคนขึ้น 
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- แสดงความซาบซึ้งในความงามและตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอม  เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการอนุรักษ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในทองถิน่ 

- ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและการ
ทํางานตาง ๆ    

  การทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยสงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ที่จะทําใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคขางตน  เพราะเปดโอกาสให
นักเรียนไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการสืบเสาะหาความรู  แกปญหาหรือประดิษฐ
คิดคนดวยตนเอง  นับตั้งแตการกําหนดปญหาหรือเลือกปญหาที่จะศึกษา  การวางแผนศึกษา
คนควาแนวทางในการแกปญหาตั้งแตการสมมุติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การควบคุมตัวแปร  
การดําเนินการทดลอง  ตรวจสอบสมมุติฐาน  จนถึงการสรุปผลการศึกษาคนควา 
  การทําโครงงานและการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน  
นอกจากจะมีคุณคาทางดานการฝกใหนักเรียนมีความรูความชํานาญ  และมีความมั่นใจในการนําเอา
วิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา  ประดิษฐคิดคน  หรือคนควาหาความรูตาง ๆ  ดวย
ตนเอง  ดังที่ไดกลาวมาแลวยังมีคุณคาดานอ่ืน ๆ อีกมากซึ่งสรุปไดดังนี้ 
  1. สรางความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ ดวยตนเอง
ใหกับนักเรียน 
  2. เปดโอกาสใหกับนักเรียนทุกคนไดพัฒนา  และแสดงความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง 
  3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งไป
กวาการเรียนในหลักสูตรปกติ 
  4. ทําใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง 
  5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร  และมีความสนใจที่
จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตรมากขึ้น  เปนการสรางกําลังคนที่มีความสามารถในทาง
วิทยาศาสตรใหกับประเทศชาติตอไปในอนาคต 
  6. ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 
  7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกบันักเรียน  ใหมีโอกาสทํางานใกลชิดกันมากขึ้น 
  8. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้นและชวยกระตุนใหชุมชน
ไดสนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 
  9. ใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  รูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรูจักแสดงออก 
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คุณคาของกิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร 

 

  
สงเสริมการศึกษาคนควา    
วิจัยทางวิทยาศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
ผังกราฟก  เร่ือง  คุณคาของกิจกรรมโครงงานวิยาศาสตร 

 
 
 
 

สงเสริมใหเกิดความรัก ความ
เขาใจ ความสนใจ และเจตคติที่

ดีตอวิทยาศาสตร 

นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

รูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 

พัฒนาความคิด
สรางสรรค 

คุณคาของกิจกรรม
โครงงาน

วิทยาศาสตร 

พัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน 

รูจักการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ 

พัฒนาความรับผิดชอบและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
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4.  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

 
  โครงงานวิทยาศาสตร  แบงออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 

1. โครงงานประเภททดลอง 
2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
4. โครงงานประเภททฤษฎี 

 
  1. โครงงานประเภททดลอง 
   ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้  คือ  เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง
เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งที่มีตอตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ตองการศึกษา  โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจมีผล

ตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  โครงงานที่จะจัดเปนโครงงานประเภททดลองได
จะตองเปนโครงงานที่มีการจัดกระทํากับตัวแปรตน  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ตัวแปรอิสระ  มีการ
วัดตัวแปรตามและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไมตองการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป  ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงงานประเภทนี้จะประกอบดวยการกําหนดปญหา  การตั้งจุดประสงคหรือสมมุติฐาน  การ
ออกแบบการทดลอง  การดําเนินการทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การแปรผลและการสรุปผล 
   โครงงานประเภททดลองนี้สามารถศึกษาคนควาไดอยางกวาง  เพราะสามารถ
เลือกตัวแปรอิสระที่จะศึกษาไดอยางมากมาย  เชน  ในเรื่องเกี่ยวกับการงอกของรากของกิ่งชํา
กุหลาบที่ไดยกตัวอยางมาแลวนี้  อาจกําหนดหรือศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ไดอีกมาก  เชน  ชนิด
ของฮอรโมน  ชนิดของพืช  ชนิดของวัสดุที่ใชชํา  ลักษณะของการตัดกิ่งชํา  เชน  ตัดตรง  ปาดโคน
กิ่งเอียง 45  องศาดานเดียว  ปาดโคนกิ่งเอียง  45  องศาเขาหากันสองดาน ฯลฯ 
 
  2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
   โครงงานประเภทนี้  เปนโครงงานที่ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่ตองการ
ศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูลนี้ผูทําโครงงานเพียง
ตองการสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  

เพ่ือใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
   การสํารวจและรวบรวมขอมูลน้ีอาจทําไดในหลายรูปแบบ  เชน  การออกไปเก็บ
รวบรวมขอมูลในภาคสนาม  ซึ่งบางเรื่องก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่ตองการในทองถิ่น
หรือในสถานที่ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาคนควาไดทันทีในขณะที่ออกไปปฏิบัติการนั้น  โดยไมตองนํา
วัสดุตัวอยางกลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีก  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  ไดแก 
   - การสํารวจประชากรและชนิดของสิ่งตาง ๆ  เชน  สัตว  พืช  หิน  แร  ฯลฯ  
ในทองถิ่น  หรือบริเวณที่ตองการศึกษา 
   - การสํารวจพฤติกรรมดานตาง ๆ  ของสัตวในธรรมชาติ 
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   - การสํารวจทิศทางและอัตราเร็วลมในทองถิ่นตาง ๆ 
   - การสํารวจปริมาณความเขมของแสงอาทิตยเฉลี่ยตอเดือนในแตละทองถิ่น 
   - การศึกษาสเปกตรัมของกาซชนิดหนึ่ง 
   - การศึกษาสภาพนําความรอนของวัสดุชนิดหนึ่ง 
   - การสํารวจการผุกรอนของสิ่งกอสรางที่ทําดวยหินออนในแหลงตาง ๆ  
   - การศึกษาสํารวจมลพิษของอากาศในแหลงตาง ๆ 
   ในบางครั้ งการออกภาคสนามก็ เ พ่ือไปเก็บวัสดุตัวอยางมาวิ เคราะหใน
หองปฏิบัติการเพราะไมสามารถที่จะวิเคราะหและรวบรวมขอมูลไดทันทีในขณะออกไปปฏิบัติการ
ภาคสนามนั้น  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  ไดแก 
   - การสํารวจคุณภาพน้ํา เชน ปริมาณสารในน้ํา คา BOD ปริมาณแบคทเีรีย ฯลฯ  
จากแหลงน้ําตาง ๆ ทีต่องการศึกษา เชน บริเวณใกล ๆ โรงงานทอผา โรงงานแบตเตอรี่ ฯลฯ 
   - การศึกษาสมบัติ เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแนน ฯลฯ ของสาร
ตาง ๆ ที่สกัดไดจากวัสดุหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตองการศึกษา 
   - การสํารวจคุณภาพของดิน เชน ความชื้น ปริมาณสารอินทรีย ความเปนกรด
เบส ฯลฯ จากแหลงตาง ๆ ที่ตองการศึกษา 
   ในการสํารวจรวบรวมขอมูลบางอยางแทนที่จะตองออกไปศึกษาสํารวจในทองถิ่น
ตามธรรมชาติ  ซึ่งจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลามาก  นอกจากนั้นยังไมสะดวกใน
การปฏิบัติ  บางครั้งก็อาจจําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการ  แลวสังเกตและศึกษารวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ในธรรมชาติจําลองนั้น  เชน 

- การศึกษาวงจรชีวิตของตัวไหมที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการ 
- การศึกษาพฤติกรรมของสัตวบางชนิดที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการ 

 

  3. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ 
   โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานที่ เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทาง

วิทยาศาสตรมาประดิษฐเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณเพ่ือประโยชนใชสอยตาง ๆ ซึ่งอาจเปนการคิด

ประดิษฐของใหม ๆ  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได  โครงงาน

ประเภทนี้รวมไปถึงการสรางแบบจําลอง  เพ่ืออธิบายแนวความคิดตาง ๆ ดวย ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  
ไดแก  โครงงานเรื่อง  เครื่องโรยปุยยางพารา ลิฟตพลังงานโนมถวง เครื่องจักรกล พลังงานแมเหล็ก  
เครื่องอบมันสําปะหลัง  แบบจําลองบาน  พลังงานแสงอาทิตย  หุนยนตใชงานในบาน  แบบจําลอง
การใชพลังงานความรอนใตพิภพ  ฯลฯ 
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  4. โครงงานประเภททฤษฎี 
   เปนโครงงานที่ผูทําโครงงานไดเสนอทฤษฎี  หลักการหรือแนวความคิดใหม ๆ ซึ่งอาจอยู

ในรูปของสูตร  สมการ  หรือคําอธิบายก็ได  โดยผูเสนอไดตั้งกติกาหรือขอตกลงขึ้นมาเองแลวเสนอทฤษฎี  

หลักการ  แนวความคิด  หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือขอตกลงนั้น  หรืออาจใชกติกาหรือขอตกลง
เดิมมาอธิบายสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม  ทฤษฎี  หลักการ  แนวความคิด  หรือจินตนาการที่

เสนอขึ้นอาจจะใหม  ยังไมมีใครคิดมากอนหรืออาจยังขัดแยงกับทฤษฎีเดิมหรือเปนการขยายทฤษฎี  หรือ

แนวความคิดเดิมก็ได  การทําโครงงานประเภทนี้จุดสําคัญอยูที่ผูทําตองมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องนั้น ๆ 
อยางดี  จึงจะสามารถเสนอโครงงานประเภทนี้ไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ  โดยทั่ว ๆ ไปโครงงาน
ประเภทนี้มักเปนโครงงานทางคณิตศาสตร  หรือวิทยาศาสตรบริสุทธิ์  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  
ไดแก  โครงงานเรื่องการอธิบายอวกาศแนวใหม  หรือโครงงานเรื่องทฤษฎีของจํานวนเฉพาะ  เปนตน 
 

ทดลอง 

ตรวจสอบ
สมมุติฐานแปรผล

สรุปผล 

ทฤษฎี 

เสนอ
แนวคิด
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผังกราฟก  เร่ือง  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

รวบรวมขอมูลจาก
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

สํารวจ
รวบรวม
ขอมูล 

ขอมูลมี
อยูแลว

นําขอมูลมา
จัดกระทํา

ใชวิธีการ
สํารวจ

ตองการหาคําตอบ
ของปญหาโดยตัง้

สมมุติฐาน 

ประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร 

ออกแบบ
การทดลอง 

ดําเนินการ
ทดลอง

ปรับปรุงส่ิงที่
มีอยูแลวให
ดีกวาเดิม ส่ิงประดิษฐ 

ประดิษฐ
ส่ิงใหม 

ทดสอบ
ประสิทธิภาพ
ของช้ินงาน

สรางแบบ 
จําลอง 

(Models) 
ใชหลักการ
และทฤษฎีมา
สนับสนุน 

อธิบาย
อยางมี
เหตุผล 

เสนอสูตรใหม
สมการใหมหรือ
ปรากฏการณ
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5.  ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

  ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีการดําเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. การคิดหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
3. การลงมือทําโครงงาน 
4. การเขียนรายงาน 
5. การแสดงผลงาน 

 
  1. การคิดหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
   เปนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุด  หัวขอเ ร่ืองของโครงงานควรมีความ
เฉพาะเจาะจง  และควรเปนเรื่องแปลกใหม  ซึ่งแสดงถึงความคิดสรางสรรคดวย  หัวเรื่องควรไดมา
จากความสนใจ  ความสงสัย  และความอยากรูอยากเห็นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
   ขอควรคํานึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 

1. เหมาะสมกับระดับความรู 
2. เหมาะสมกับระดับความสามารถ 
3. วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
4. งบประมาณเพียงพอ  
5. ระยะเวลาที่ใชทําโครงงาน 
6. มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
7. มีความปลอดภัย 
8. มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะคนควา 

 
  2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
   ขั้นตอนนี้เปนการวางแผนในการทําโครงงาน  รวมถึงการเขียนเคาโครงของ
โครงงานเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางรัดกุมและรอบคอบ 
   เคาโครงของโครงงานโดยทั่วไป ๆ  ไป  เขียนขึ้นเพ่ือแสดงความคิด  แผนงาน
และขั้นตอนของการทําโครงงาน  ซึ่งประกอบดวย 

1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผูทําโครงงาน 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
5. จุดมุงหมายของการศึกษาของโครงงาน 
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6. สมมุติฐานของการศึกษาคนควา  (ถามี) 
7. วิธีดําเนินการ 

7.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช 
7.2   แนวการศึกษาคนควา 

8. แผนปฏิบัติงาน 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
10. เอกสารอางอิง 

 
  3. การลงมือทําโครงงาน     

   เม่ือเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงงานแลว  เริ่มลง
มือทําโครงงานโดยปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน  อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไว
ในตอนแรกบางก็ได  เม่ือดําเนินโครงงานครบถวนตามขั้นตอนไดขอมูลแลว  ควรมีการตรวจสอบผล
การทดลองซ้ํา  หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล  แปรผล  และสรุปผลการศึกษาคนควา  พรอมทั้ง
อภิปรายผลการศึกษา 
 

4. การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานควรใชภาษาที่อานเขาใจงาย  ชัดเจน  สั้น ๆ และตรงไปตรงมา   

โดยใหครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผูทําโครงงาน 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
4. บทคัดยอ 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
7. จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
8. สมมุติฐานของการศึกษาคนควา  (ถามี) 
9. วิธีดําเนินการ  แยกเปน  2  หัวขอยอย 

9.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช 
    9.2  แนวการศึกษาคนควา 

10. ผลการศึกษาคนควา 
11. สรุปและขอเสนอแนะ 
12. เอกสารอางอิง 
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  5. การแสดงผลงาน 
   การแสดงผลงาน  เปนขั้นตอนสุดทายและสําคัญอีกประการหนึ่งของการทํา
โครงงาน  การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสําคัญเทา ๆ กับการทําโครงงาน  
การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดในรูปแบบปากเปลา  การแสดงผลงานควรจัดใหครอบคลุมประเด็น
สําคัญ  ดังตอไปน้ี 

1. ชื่อโครงงาน  ชื่อผูทําโครงงาน  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
2. คําอธิบายยอ ๆ  ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 
3. วิธีดําเนินการ 
4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 
5. ผลการสังเกตหรือขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 

   การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานวิทยาศาสตรนั้นใหคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 
1. ความปลอดภัยของการจัดการแสดง 
2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง 
3. คําอธิบายที่เขียนแสดงใหเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและนาสนใจ 
4. จัดรูปที่ดึงดูดความสนใจ 
5. ใชตารางและรูปภาพประกอบ 
6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง 
7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ  สิ่งนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 

   การแสดงผลงานผูนําเสนอผลงานจะตองอธิบาย  หรือรายงานปากเปลาถึงขอมูล
เกี่ยวกับโครงงานที่จัดทําขึ้น  โดยในการอธิบายนั้นใหคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี 
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟง  ชัดเจน  เขาใจงาย 
3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา  ไมวกวน 
4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงานใหผูชมฟง 
5. อยาทองจํารายงาน  เพราะจะทําใหไมนาสนใจและไมเปนธรรมชาติ 
6. ขณะที่รายงานนั้นควรมองผูฟง 
7. เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  
8. เวลาตอบคําถามใหตอบอยางตรงไปตรงมาในสิ่งที่ถาม 
9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี  อยากลบเกลื่อนหรือหลีกเลี่ยง 

     10.  ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     11.  ควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณประกอบการรายงาน 
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ผังกราฟก  เร่ือง  ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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   การสํารวจและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีหัวขอดังนี้ 

6.  การสํารวจและเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร 

1. องคประกอบของปญหาที่จะศึกษาคนควา  และเกณฑการเลือกปญหา 
2. แหลงขอมูลและรายละเอียดของแหลงขอมูล 
3. ขอควรคํานึงในการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน 

   การไดหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงานนั้นมีแหลงกําเนิด  แนวความคิด  และกระตุน
ความสนใจตางกันหลายแหลงดวยกัน  ดังนี้ 

1. จากปญหาใกลตัว 
2. ความสงสัย  อยากรูอยากเห็น 
3. ปญหาทองถิ่น 
4. การสังเกต 
5. คําบอกเลา 
6. การทดลองเลน 
7. ความสนใจสวนตัว 
8. ความรูในวิชาวิทยาศาสตร 
9. รวมบทคัดยอ  หรือโครงงานอื่นที่เคยมีผูทําไว 
10. การตั้งคําถามของครู 
11. การฝกตั้งปญหา 
12. การทํา  Web  โครงงาน 

   นอกจากจะทราบแหลงที่จะทําใหไดปญหาในการทําโครงงานแลว  ผูทําโครงงาน
ควรทราบหลักเกณฑในการเลือกหัวขอปญหาประกอบดวย  จึงจะทําใหไดหัวขอปญหาที่ดีและ
เหมาะสมในการทําโครงงาน 
    
   หลักเกณฑในการเลือกหัวขอปญหา 
   1. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงความสนใจของตนเองเปนที่ตั้ง  เพราะความสนใจจะ
เปนแรงจูงใจใหผูทําทําโครงงานไดสําเร็จ 
   2. เลือกปญหาที่ตรงกับความสามารถและระดับความรูของตนเอง  กลาวคือ  
ควรจะเลือกปญหาที่ตนเองมีพ้ืนฐานความรู  เพราะการมีพ้ืนฐานความรูจะทําใหมีแนวทางที่จะเสาะ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม  เพ่ือใหการทําโครงงานนั้นสําเร็จลุลวงไดอยางดี  และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   3. เลือกปญหาที่มีคุณคาและเปนปญหาใหม ๆ  เพ่ือผลการทําโครงงานที่ไดจะ
เปนการเพิ่มพูนความรูใหม ๆ  อันจะนําไปเสริมสรางทฤษฎี  อีกทั้งนําไปใชใหเปนประโยชนในทาง
ปฏิบัติได 
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   4. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา  งบประมาณและ
กําลังแรงงานของตน  ผูทําโครงงานจะตองวิเคราะหสถานะของตนวา  ควรทําโครงงานที่มีขนาด
ใหญประมาณเทาไรจึงจะเหมาะสม  เพราะการทําโครงงานเปนงานที่ตองใชเวลา  เงินทอง  และ
แรงงาน 
   5. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่จะเอ้ืออํานวยตอการทําโครงงาน  
อันไดแก 
    5.1  ปญหานั้นจะไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของมากนอยแคไหน 
    5.2  ปญหานั้นมีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะคนควาหรือไม 
 
   ลักษณะของหัวขอเรื่องโครงงานที่ดี 

   1. เปนเรื่องที่มีความสําคัญ  มีประโยชน  คือ  ทําใหเกิดความรูใหม  ๆ  และ
นําไปใชปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ได พรอมทั้งเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย 
   2. เปนปญหาที่สามารถวางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ  ไวลวงหนา
ได  และเห็นลูทางที่จะทําไดสําเร็จ 
   3. เปนปญหาที่ไมเกินกําลังความสามารถของผูทําโครงงานที่จะทําใหสําเร็จ  แม
จะมีอุปสรรคบางอยางก็สามารถแกไขได 
   4. เปนปญหาที่สามารถหาคําตอบไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
   5. เปนปญหาที่สามารถหาขอมูลมาตรวจสอบสมมุติฐานเพื่อหาขอสรุปหรือยุติ
ปญหาได 
   6. เปนปญหาที่สามารถหาเครื่องมือหรือสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อรวบรวม
ขอมูลได 
 
   ขอควรคํานึงในการเลือกหัวขอปญหา 
   ในการทําโครงงาน  ไมควรเลือกปญหาที่ใหญโตเกินไป  หรือปญหาที่กวางขวาง
ไมมีขอบเขต  ใชระยะเวลายาวนานกวาจะสําเร็จ  ปญหาที่ยังหาขอยุติไมได  ปญหาที่ไมสามารถหา
ขอมูลมาทดสอบได  และปญหาที่ไมมีสาระสําคัญ 
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ปญหา 
• การศึกษา
ชวงเวลาที่
เหมาะสมในการ
กรีดยางพารา 

ความสนใจ

สวนตัว 
• การใชน้ํามัน
ปาลมแทน
น้ํามันเตา 

ปญหาทองถิ่น 
• การใชสาร
ปองกันการ
รวงของลูก
ปาลม 

การสังเกต 
• สารสกัดจาก
ฟาทลายโจร
ปองกันการ
เปนหนอนของ
ปลาเค็ม 

โครงงานอื่นที่เคย

มีผูทําไวแลว 
• การคายดิน
ของหอยแครง 

เนื้อหาในหนังสือ 
• การปกชํากิ่งพืช  
โดยการปกเอน
ในระดับตาง ๆ  

 

คําบอกเลา 
• การทํายากัน
ยุงจากดอก
ปาลม 

การทําบท

ปฏิบัติการ 
• เซลลไฟฟาจาก
พืชที่มีรสเปรี้ยว 

ทดลองเลน 
• เครื่องตีไข
สําหรับเด็ก 

 

การไดมาซึ่งปญหาที่จะ  
ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกราฟก  เรือ่ง  การไดมาซึ่งปญหาที่จะทําโครงงานวทิยาศาสตร 
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ภาคผนวก  ง 
1. แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี(กอนเรียน) 
วิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549 
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 

 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบกอนเรียนชุดนี้มี  1  ตอน 
  ตอนที่  1  แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรมี  20  ขอ 

2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดในแตละขอ  แลวเขยีนเครื่องหมาย  X  ทับตวัอักษรหนาคําตอบ ก  
ข  ค  หรือ  ง  ในกระดาษคําตอบ 

3. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหทําเครื่องหมาย  =  ทับคําตอบเดิม  ดังนี้  X  แลวจึงเขียน
เครื่องหมาย  X  ทับตวัอักษรที่เปนคําตอบใหม 

4. เวลาที่ใชในการทดสอบ  20  นาที  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ตอนที่  1   
1.  โครงงานวิทยาศาสตรกบัวิทยาศาสตรมีความคลายคลึงกันใน  2  ลักษณะใหญ ๆ ตามขอใด 

ก. เรื่องที่จะศึกษากับเครื่องมือที่ใช 
ข. วิธีการที่ใชศึกษากับเคร่ืองมือที่ใช 
ค. เรื่องที่จะศึกษากับวธิีการที่ใชศึกษา 
ง. การทดลองกับการแปรผลขอมูล 

2.  ขอใดคือความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
     ก. การทําบทปฏบิัติการทางวทิยาศาสตร 
 ข.  การทํากิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ค. การทดลองทีมี่การบันทึกขอมูล 
 ง. การสรางเคาโครงเพื่อทําการทดลอง 
3. ขอใด  ไมจัด  เปนโครงงานวิทยาศาสตร 
 ก. การทําการทดลองเรื่อง  การสกัดสารกําจัดศัตรูพืชจากสะเดา  ซึ่งซํ้ากับการทดลองของ 
  นักวิทยาศาสตร 
 ข. การประกอบอาหารแปลก ๆ ตามสูตรอาหารที่คิดขึ้น 
 ค. การสํารวจปรมิาณการใชน้ําประปาในเขตดอนเมือง  โดยแยกตามอาชีพของประชาชน 
 ง. การทํายาหมองจากสูตรทีค่ิดขึ้นเอง 
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4. นักเรียนคิดวาจะไดรับประโยชนอะไรจากการทําโครงงานมากที่สุด 
 ก.  ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ข. ไดคนพบผลงานทางวิทยาศาสตรใหม ๆ  
 ค. ไดประสบการณจากการทดลอง 
 ง. ไดฝกการนําเอาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรมาใชแกปญหา 
5. โครงงานวิทยาศาสตรในขอใดตอไปน้ี  ไมจัด  เปนโครงงานประเภททดลอง 
 ก. พิสูจนวาไขและเหรียญเงินถอนพิษไขไดจริงหรือไม 
 ข. การทํากระดาษจากสับปะรด  และฟางขาวแลวทดสอบคุณสมบตัิของกระดาษที่ใช 
 ค. การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟาดวยการใชไฟฟากระตุน 
 ง. เลี้ยงผึ้งเพ่ือการศึกษาวงจรชีวติ 
6. โครงงานประเภทใดที่มีการกําหนดตัวแปรคอนขางเดนชัด 
 ก. สํารวจรวบรวม – ทดลอง   ข.    ทฤษฎี – สํารวจรวบรวม 
 ค. ทฤษฎี – สิ่งประดิษฐ    ง.     สิ่งประดิษฐ – ทดลอง 
7. ในการตั้งสมมติฐานของการศึกษาคนควานั้น  มีประโยชนอยางไร 
 ก. เพ่ือเปนการบอกผลสรุปจากการทําโครงงานลวงหนา 
 ข. เพ่ือเปนการคาดคะเนคําตอบชั่วคราวของปญหาที่ตั้งไว 
 ค.  เพ่ือเปนการพสิูจนผลของปญหาที่ตั้งไว 
 ง. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการโครงงานนั้น ๆ  
8. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตองที่สุด  ถา 
  1 = การคนควาขอมูลและเอกสาร 
  2 = การวางแผนการทดลองเขียนเคาโครง 
  3 = การสํารวจและเลือกเร่ืองทีจ่ะทํา 
  4 = การเสนอผลงานและการจัดแสดงผลงาน 
  5 = การลงมือศึกษาทดลองวเิคราะหขอมูลและสรุปผล 
  6 = การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
 ก. 2  -  1  -  3  -  5  -  4  -  6   ข.    1  -  2  -  3  -  5  -  6  -  4 
 ค. 3  -  1  -  2  -  5  -  6  -  4   ง.     1  -  2  -  3  -  5  -  4  -  6 
9. ขอใดคือแนวทางการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
 ก.  เรื่องที่จะทําตองมีประโยชนและลึกซึ้ง 
 ข. เรื่องตองแปลกและยาก 
 ค. เรื่องที่เราสนใจและมีความเปนไปไดวาจะทําไดสําเร็จ 
 ง. เรื่องที่คนสวนใหญกําลังใหความสนใจ 
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10. การทดลองเบือ้งตนจําเปนกบัโครงงานในขอใด 
 ก. การทดลองในเรื่องที่ทําตอเนื่องจากการทดลองของคนอื่น 
 ข. การทดลองที่ไมเคยทราบขอมูลใด ๆ มากอน 
 ค. การทดลองทีน่ําไปสูการสํารวจ 
 ง.  การทดลองทีน่ําไปสูการประดิษฐ 
11. ชื่อโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังขอใด 
 ก. เปนขอความที่มีความสละสลวยสะดุดตากับผูพบเห็น 
 ข. เปนขอความที่เปนปญหาที่นาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนได 
 ค. เปนขอความที่มีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ 
 ง. เปนขอความที่มีการใชศัพทเทคนคิทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย 
12. ขั้นตอนใดเปนขั้นตอนทีส่ําคัญที่สุดและยากที่สุดในการทําโครงงานวทิยาศาสตร 
 ก. การวางแผนในการทําโครงงาน 
 ข. การลงมือทําโครงงาน 
 ค. การคิดจะเลือกหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
 ง. การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน 
13. ในการจําแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  จําแนกไว  4  ประเภทโดยพิจารณาจากอะไร 
 ก. ตําแหนงของอาจารยที่ปรึกษา 
 ข. ลักษณะของกิจกรรมที่ทํา 
 ค. ระดับการศึกษาของผูทําโครงงาน 
 ง. จากการไดมาซึ่งความรู 
14. ในการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ สวนยอดของวานเสนหจันทรขาว โดยอาหารเพาะเลีย้ง 3 สตูร ปรากฏวา   
  สูตรที่  1  เน้ือเยื่อเริ่มตายเมื่อเพาะเลี้ยงได  5  วัน 
  สูตรที่  2  เน้ือเยื่อไมมีการเจริญเตบิโตแตไมตาย 
  สูตรที่  3  เน้ือเยื่อเจริญอยางรวดเร็ว 
 วัตถุประสงคของการทดลองนี้คือขอใด 
 ก. หาวิธีขยายพนัธุวานเสนหจันทรขาว 
 ข. หาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงเน้ือเย่ือวานเสนหจันทรขาว 
 ค. หาชนิดของเนื้อเยื่อที่เหมาะสมสําหรับใชเพาะเลีย้งวานเสนหจันทรขาว 
 ง. หาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานเสนหจันทรขาว 
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15. ในการสกัดใบสาบแรงดวยน้ําและเอทานอล  เพ่ือนําสารที่สกัดได ไปกําจัดหนอนและแมลง
ศัตรูพืช  โดยใหความเขมขนของสารที่สกัดได  25%  50%  และ  75%  ไดผลการทดลองดังนี้ 

 ตาราง  แสดงผลการทดลองการใหสารสกัดในการกําจัดแมลงศัตรพืูช  (ขอมูลโดยเฉลี่ย) 
จํานวนศตัรพูืชที่ตายโดยเฉลี่ย  

(ตัว) ชุดการทดลอง 

หนอน ตัวเต็มวัย 
1. ไมพนสารใดเลย 0 0 
2. พนน้ํา 1 0 
3. พนเอทานอล 2.33 1.33 
4. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  25% 4.70 3.16 
5. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  25% 6.66 3.91 
6. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  50% 8.41 5.41 
7. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  50% 6.66 3.91 
8. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  75% 8.41 5.41 
9. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  75% 6.66 3.91 

 ชุดควบคุมในการทดลองนี้คือขอใด 
 ก. 1        ข.    2 
 ค. 3       ง.    1, 2, 3 
16. ในการศึกษาการทําเนื้อนุมโดยการใชยางมะละกอ  ซึ่งมีเอนไซมปาเปน  เปรียบเทียบกับผงเนื้อ

นุมที่ทําจากเอนไซมโดยการชิม  พบวา  ปริมาณยางมะละกอดิบทีเ่หมาะสมกับการทําใหเน้ือนุม  
คือ  0.20  ลูกบาศกเซนติเมตรตอปริมาณเนื้อวัว  10.0  กรัม  ซึ่งคลุกเคลาเปนเวลา  5  นาท ี 
เม่ือเปรียบเทยีบกับผงเนื้อนุมที่ผลติจากเอนไซม  โดยการชิม  พบวา  ผูชิมใหคะแนนความนุม
ใกลเคยีงกัน  ในการทดลองดังกลาวมีความไมเหมาะสมในเรื่องใด 

 ก. ไมมีกลุมควบคุม 
 ข. ไมไดระบุปริมาณของผงเนื้อนุม 
 ค. ผลการทดลองผิดพลาดไมสามารถระบุได 
 ง. การวัดความนุมโดยการชิมเปนวธิีการทีไ่มเหมาะสม 
17. สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการเสนอผลงานคือขอใด 
 ก. จุดประสงค  ทฤษฎี  วิธีดําเนินการ  สรุปผล 
 ข. แนวคิด  วธิีการทดลอง  ทฤษฎี  สรุปผล 
 ค. แนวคิด  วธิีดําเนินการ  ผลการทดลอง  สรุปผล 
 ง. แนวคิด  ภาพกิจกรรม  ผลการทดลอง  กราฟ 
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18. จงศึกษาขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
  นักเรียนคนหนึ่งไดทาํการเก็บแมลงที่มาตอมหลอดไฟที่เปดไวตอนกลางคืนที่บานของเขา  

โดยมีถาดใสน้ําวางดักไวใตหลอดไฟเปนเวลา  1  คืน  พบวามีแมลงมาตกในถาดน้ําแยกเปน
ประเภทไดดังน้ีคือ  แมลงปกแข็ง  51  ตัว  แมลงผีเสื้อ  45  ตัว  ยุง  30  ตัว  และแมลงปกครึ่ง
ออนครึ่งแข็ง  46  ตัว 

 กิจกรรมของนักเรียนคนนีจั้ดเปนโครงงานประเภทใด 
 ก. การทดลอง  เพราะมีการแยกชนิดของแมลง 
 ข. การสํารวจ  เพราะมีการเก็บรวบรวมและจําแนกแมลง 
 ค. สิ่งประดิษฐ  เพราะใชอุปกรณดักจับแมลง 
 ง. ทฤษฎี  เพราะไดความรูประเภทแมลงในหมูบานนี้ 
19. การเขียนรายงานแตกตางจากการเขียนเคาโครงอยางไร 
 ก. การเขียนรายงานตองมีการเขียนขอบคุณ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานไมตองเขียน

ขอบคุณ 
 ข. การเขียนรายงานไมตองมีบทคัดยอ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานตองมีการเขียน

บทคัดยอ 
 ค. การเขียนรายงานไมตองมีขอสรุป  ขอเสนอแนะ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานตองมี

ขอสรุป   
 ง. การเขียนรายงานไมตองอางถึงเอกสารอางอิง  แตตองมีการอางในตอนเขียนเคาโครงของ

โครงงาน 
20. ขอใดคือการเรียงลําดับหัวขอที่จะเขยีนรายงานที่ถูกตอง 
 ก. ชื่อเร่ือง  วัตถปุระสงค  สมมุติฐาน  วธิีดําเนินการ 
 ข. ชื่อเรื่อง  ที่มาของโครงงาน  วัตถุประสงค  สมมุติฐาน   
 ค. ที่มาของโครงงาน    สมมุติฐาน  วตัถุประสงค  วิธีดําเนินการ 
 ง. ชื่อผูทําโครงงาน  ที่มาของโครงงาน  วิธดํีาเนินการ  วัตถุประสงค 
 
 
เฉลย 
1.  ค 2.  ข 3.  ค 4.  ง 5.  ง 6.  ง 7.  ข 8.  ค 9.  ค 10. ข 
11. ข 12. ค 13. ง 14. ข 15. ง 16. ง 17. ค 18. ข 19. ก 20. ข 
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โครงงานวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี(หลังเรียน) 
วิชา  โครงงานและสิ่งประดิษฐ  (ว 30202)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549 
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 

 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบหลังเรียนชุดนี้มี  1  ตอน 
  ตอนที่  1  แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรมี  20  ขอ 

2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดในแตละขอ  แลวเขยีนเครื่องหมาย  X  ทับตวัอักษรหนาคําตอบ ก  
ข  ค  หรือ  ง  ในกระดาษคําตอบ 

3. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหทําเครื่องหมาย  =  ทับคําตอบเดิม  ดังนี้  X  แลวจึงเขียน
เครื่องหมาย  X  ทับตวัอักษรที่เปนคําตอบใหม 

4. เวลาที่ใชในการทดสอบ  20  นาที  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 
ตอนที่1 
1.  โครงงานวิทยาศาสตรกบัวิทยาศาสตรมีความคลายคลึงกันใน  2  ลักษณะใหญ ๆ ตามขอใด 

ก. เรื่องที่จะศึกษากับเครื่องมือที่ใช 
ข. วิธีการที่ใชศึกษากับเคร่ืองมือที่ใช 
ค. เรื่องที่จะศึกษากับวธิีการที่ใชศึกษา 
ง. การทดลองกับการแปรผลขอมูล 

2.  ขอใดคือความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
     ก. การทําบทปฏบิัติการทางวทิยาศาสตร 
 ข.  การทํากิจกรรมวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ค. การทดลองทีมี่การบันทึกขอมูล 
 ง. การสรางเคาโครงเพื่อทําการทดลอง 
3. ในการตั้งสมมติฐานของการศึกษาคนควานั้น  มีประโยชนอยางไร 
 ก. เพ่ือเปนการบอกผลสรุปจากการทําโครงงานลวงหนา 
 ข. เพ่ือเปนการคาดคะเนคําตอบชั่วคราวของปญหาที่ตั้งไว 
 ค.  เพ่ือเปนการพสิูจนผลของปญหาที่ตั้งไว 
 ง. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการโครงงานนั้น ๆ 
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4. โครงงานวิทยาศาสตรในขอใดตอไปน้ี  ไมจัด เปนโครงงานประเภททดลอง 
 ก. พิสูจนวาไขและเหรียญเงินถอนพิษไขไดจริงหรือไม 
 ข. การทํากระดาษจากสับปะรด  และฟางขาวแลวทดสอบคุณสมบตัิของกระดาษที่ใช 
 ค. การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟาดวยการใชไฟฟากระตุน 
 ง. เลี้ยงผึ้งเพ่ือการศึกษาวงจรชีวติ 
5. โครงงานประเภทใดที่มีการกําหนดตัวแปรคอนขางเดนชัด 
 ก. สํารวจรวบรวม – ทดลอง  ข.    ทฤษฎี – สํารวจรวบรวม 
 ค. ทฤษฎี – สิ่งประดิษฐ   ง.    สิ่งประดิษฐ – ทดลอง 
6. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตองที่สุด  ถา 
  1 = การคนควาขอมูลและเอกสาร 
  2 = การวางแผนการทดลองเขียนเคาโครง 
  3 = การสํารวจและเลือกเร่ืองทีจ่ะทํา 
  4 = การเสนอผลงานและการจัดแสดงผลงาน 
  5 = การลงมือศึกษาทดลองวเิคราะหขอมูลและสรุปผล 
  6 = การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
 ก. 2  -  1  -  3  -  5  -  4  -  6  ข.    1  -  2  -  3  -  5  -  6  -  4 
 ค. 3  -  1  -  2  -  5  -  6  -  4   ง.     1  -  2  -  3  -  5  -  4  -  6 
7. ขั้นตอนใดเปนขั้นตอนทีส่ําคัญที่สุด  และยากที่สุดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 ก. การวางแผนในการทําโครงงาน 
 ข. การลงมือทําโครงงาน 
 ค. การคิดจะเลือกหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
 ง. การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน 
8. ในการจําแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  จําแนกไว  4  ประเภทโดยพิจารณาจากอะไร 
 ก. ตําแหนงของอาจารยที่ปรึกษา 
 ข. ลักษณะของกิจกรรมที่ทํา 
 ค. ระดับการศึกษาของผูทําโครงงาน 
 ง. จากการไดมาซึ่งความรู 
9. ขอใด  ไมจัด  เปนโครงงานวิทยาศาสตร 
 ก. การทําการทดลองเรื่อง  การสกัดสารกําจัดศัตรูพืชจากสะเดา  ซึ่งซํ้ากับการทดลองของ 
  นักวิทยาศาสตร 
 ข. การประกอบอาหารแปลก ๆ ตามสูตรอาหารที่คิดขึ้น 
 ค. การสํารวจปรมิาณการใชน้ําประปาในเขตดอนเมือง  โดยแยกตามอาชีพของประชาชน 
 ง. การทํายาหมองจากสูตรทีค่ิดขึ้นเอง 
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10. นักเรียนคิดวาจะไดรับประโยชนอะไรจากการทําโครงงานมากที่สุด 
 ก.  ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ข. ไดคนพบผลงานทางวิทยาศาสตรใหม ๆ  
 ค. ไดประสบการณจากการทดลอง 
 ง. ไดฝกการนําเอาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรมาใชแกปญหา 
11. ชื่อโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังขอใด 
 ก. เปนขอความที่มีความสละสลวยสะดุดตากับผูพบเห็น 
 ข. เปนขอความที่เปนปญหาที่นาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนได 
 ค. เปนขอความที่มีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ 
 ง. เปนขอความที่มีการใชศัพทเทคนคิทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย 
12. ขอใดคือแนวทางการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
 ก.  เรื่องที่จะทําตองมีประโยชนและลึกซึ้ง 
 ข. เรื่องตองแปลกและยาก 
 ค. เรื่องที่เราสนใจและมีความเปนไปไดวาจะทําไดสําเร็จ 
 ง. เรื่องที่คนสวนใหญกําลังใหความสนใจ 
13. การทดลองเบือ้งตนจําเปนกบัโครงงานในขอใด 
 ก. การทดลองในเรื่องที่ทําตอเน่ืองจากการทดลองของคนอื่น 
 ข. การทดลองที่ไมเคยทราบขอมูลใด ๆ มากอน 
 ค. การทดลองทีน่ําไปสูการสํารวจ 
 ง.  การทดลองทีน่ําไปสูการประดิษฐ 
14. สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการเสนอผลงานคือขอใด 
 ก. จุดประสงค  ทฤษฎี  วิธีดําเนินการ  สรุปผล 
 ข. แนวคิด  วธิีการทดลอง  ทฤษฎี  สรุปผล 
 ค. แนวคิด  วธิีดําเนินการ  ผลการทดลอง  สรุปผล 
 ง. แนวคิด  ภาพกิจกรรม  ผลการทดลอง  กราฟ 
15. ในการศึกษาการทําเนื้อนุมโดยการใชยางมะละกอ  ซึ่งมีเอนไซมปาเปน  เปรียบเทียบกับผงเนื้อ

นุมที่ทําจากเอนไซมโดยการชิม  พบวา  ปริมาณยางมะละกอดิบทีเ่หมาะสมกับการทําใหเน้ือนุม  
คือ  0.20  ลูกบาศกเซนติเมตรตอปริมาณเนื้อวัว  10.0  กรัม  ซึ่งคลุกเคลาเปนเวลา  5  นาท ี 
เม่ือเปรียบเทยีบกับผงเนื้อนุมที่ผลติจากเอนไซม  โดยการชิม  พบวา  ผูชิมใหคะแนนความนุม
ใกลเคยีงกัน  ในการทดลองดังกลาวมีความไมเหมาะสมในเรื่องใด 

 ก. ไมมีกลุมควบคุม 
 ข. ไมไดระบุปริมาณของผงเนื้อนุม 
 ค. ผลการทดลองผิดพลาดไมสามารถระบุได 
 ง. การวัดความนุมโดยการชิมเปนวธิีการทีไ่มเหมาะสม 
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16. ในการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ สวนยอดของวานเสนหจันทรขาว โดยอาหารเพาะเลีย้ง 3 สตูร ปรากฏวา   
  สูตรที่  1  เน้ือเยื่อเริ่มตายเมื่อเพาะเลี้ยงได  5  วัน 
  สูตรที่  2  เน้ือเยื่อไมมีการเจริญเตบิโตแตไมตาย 
  สูตรที่  3  เน้ือเยื่อเจริญอยางรวดเร็ว 
 วัตถุประสงคของการทดลองนี้คือขอใด 
 ก. หาวิธีขยายพนัธุวานเสนหจันทรขาว 
 ข. หาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงเน้ือเย่ือวานเสนหจันทรขาว 
 ค. หาชนิดของเนื้อเยื่อที่เหมาะสมสําหรับใชเพาะเลีย้งวานเสนหจันทรขาว 
 ง. หาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานเสนหจันทรขาว 
17. จงศึกษาขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม 
  นักเรียนคนหนึ่งไดทาํการเก็บแมลงที่มาตอมหลอดไฟที่เปดไวตอนกลางคืนที่บานของเขา  

โดยมีถาดใสน้ําวางดักไวใตหลอดไฟเปนเวลา  1  คืน  พบวามีแมลงมาตกในถาดน้ําแยกเปน
ประเภทไดดังน้ีคือ  แมลงปกแข็ง  51  ตัว  แมลงผีเสื้อ  45  ตัว  ยุง  30  ตัว  และแมลงปกครึ่ง
ออนครึ่งแข็ง  46  ตัว 

 กิจกรรมของนักเรียนคนนีจั้ดเปนโครงงานประเภทใด 
 ก. การทดลอง  เพราะมีการแยกชนิดของแมลง 
 ข. การสํารวจ  เพราะมีการเก็บรวบรวมและจําแนกแมลง 
 ค. สิ่งประดิษฐ  เพราะใชอุปกรณดักจับแมลง 
 ง. ทฤษฎี  เพราะไดความรูประเภทแมลงในหมูบานนี้ 
18. การเขียนรายงานแตกตางจากการเขียนเคาโครงอยางไร 
 ก. การเขียนรายงานตองมีการเขียนขอบคุณ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานไมตองเขียน

ขอบคุณ 
 ข. การเขียนรายงานไมตองมีบทคัดยอ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานตองมีการเขียน

บทคัดยอ 
 ค. การเขียนรายงานไมตองมีขอสรุป  ขอเสนอแนะ  แตการเขียนเคาโครงของโครงงานตองมี

ขอสรุป   
 ง. การเขียนรายงานไมตองอางถึงเอกสารอางอิง  แตตองมีการอางในตอนเขียนเคาโครงของ

โครงงาน 
19. ขอใดคือการเรียงลําดับหัวขอที่จะเขยีนรายงานที่ถูกตอง 
 ก. ชื่อเร่ือง  วัตถปุระสงค  สมมุติฐาน  วธิีดําเนินการ 
 ข. ชื่อเร่ือง  ที่มาของโครงงาน  วัตถุประสงค  สมมุติฐาน   
 ค. ที่มาของโครงงาน    สมมุติฐาน  วตัถุประสงค  วิธีดําเนินการ 
 ง. ชื่อผูทําโครงงาน  ที่มาของโครงงาน  วิธดํีาเนินการ  วัตถุประสงค 
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20. ในการสกัดใบสาบแรงดวยน้ําและเอทานอล  เพ่ือนําสารที่สกัดได ไปกําจัดหนอนและแมลง
ศัตรูพืช  โดยใหความเขมขนของสารที่สกัดได  25%  50%  และ  75%  ไดผลการทดลองดังนี้ 

 ตาราง  แสดงผลการทดลองการใหสารสกัดในการกําจัดแมลงศัตรพืูช  (ขอมูลโดยเฉลี่ย) 
จํานวนศตัรพูืชที่ตายโดยเฉลี่ย  (ตวั) 

ชุดการทดลอง 
หนอน ตัวเต็มวัย 

1. ไมพนสารใดเลย 0 0 
2. พนน้ํา 1 0 
3. พนเอทานอล 2.33 1.33 
4. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  25% 4.70 3.16 
5. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  25% 6.66 3.91 
6. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  50% 8.41 5.41 
7. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  50% 6.66 3.91 
8. สารสกัดดวยเอทานอลความเขมขน  75% 8.41 5.41 
9. สารสกัดดวยน้ําความเขมขน  75% 6.66 3.91 

 ชุดควบคุมในการทดลองนี้คือขอใด 
 ก. 1 
 ข. 2 
 ค. 3 
 ง. 1, 2, 3 
 
 
เฉลย 
1.  ค 2.  ข 3.  ข 4.  ง 5.  ง 6.  ค 7.  ค 8.  ง 9.  ค 10. ง 
11. ข 12. ค 13. ข 14. ค 15. ง 16. ข 17. ข 18. ก 19. ข 20. ค 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

 
คําชี้แจง 
 
  แบบทดสอบฉบับนี้ตองการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ประกอบดวย  สถานการณที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
จํานวน  10  สถานการณ  โดยแตละสถานการณมีคําถาม  4  ขอ  เปนการประเมินโดยอิงเกณฑ
รูบริคส  (Rubrics  Score)  โดยแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน  3  ระดับ  คือ  3,  2  และ  1  
ซึ่งหมายถึง  ดี,  พอใชและ  ควรปรับปรุงตามลําดับ  โดยใชเวลาในการทําแบบทดสอบ  120  นาที 
 
สถานการณ  1 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร  เปนเมืองใหญที่เปนตัวอยางที่เสื่อมโทรม  มีการใชสารพิษตาง ๆ 
มากมายเปนอันตรายตอคนในเมือง  อากาศเปนพิษทอไอเสียจากเครื่องยนต  โรงงานตาง ๆ 
แมจะมีการรณรงค  เพ่ือแกปญหาใหดีขึ้น  แตก็ไมมีผลเปนที่นาพอใจจากสภาพดังกลาวนี้
อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัดของไทยก็เปนได  ถาประชาชนไมเห็นความสําคัญตอ
สวนรวมและไมรับผิดชอบตอบานเมืองของตน 

1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
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สถานการณ  2 
 
 
 
 
 
 

มาลัยปลูกบานอยูใกลกับโรงงานถลุงถานหิน  ครอบครัวของมาลัยรับจางทํางานใน
โรงงานนี้เขาและคนในบานดื่มนํ้าจากน้ําฝนที่รองใสแทงคเก็บน้ําเอาไวใชตลอดทั้งป  อยูมาไม
นานมาลัยและคนในบานก็มีอาการออนเพลีย  ปวดศีรษะเปนไขบอย ๆ และในที่สุดตองไป
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
สถานการณ  3 
 

ทุกวันนี้มีคนมากขึ้น   ผูคนเหลานี้ตองการที่อยูอาศัย  ดังน้ันพวกเขาจึงเคลื่อนยายไปใน
สถานที่ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของพืชและสัตว  ปาไมถูกโคนลงบริเวณปาถูกทดแทนดวยบานและ
รานคา  เม่ือผูอพยพเขามาอยูในดินแดนใหม  พืชและสัตวที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวจะเปน
อันตราย  พวกมันเริ่มสูญหาย  บางชนิดถึงกับสูญพันธุ 

 
 
 
 
 
1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
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2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
สถานการณ  4 
 

         ขณะนีบ้รรยากาศชัน้โอโซนกําลังถกูทําลายโดยกาซที่มนุษยสรางขึ้น  ที่มีชื่อวา  ซเีอฟซี  
(CFC)  และฮาลอน  (Halon)  กาซเหลานี้ใชสําหรับระบบทําความเย็น  เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องมือดับเพลิง  โฟมพลาสติก  เปนตน  เม่ือกาซซีเอฟซี  ลอยขึ้นสูอากาศซึ่งเปนชั้นที่มี
โอโซนขวางอยูและจะทําลายโอโซนไปเรื่อย ๆ  

 
 
 
 
1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
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สถานการณ  5 
 

ขณะที่โลกเรารอนมาก  มนุษยมิใชหรือที่ตัดปาไมจนหมดปาแลว  และมนุษยก็
คํานึงถึงแตความสุขสบายของตนเอง  ติดแอรเย็นฉ่ํา  ฉีดสเปรยทําใหผมอยูทรง  ฉีดลงในผา
ทําใหผาอยูตัว  ใชกลองโฟมใสอาหาร  สิ่งเหลานี้แหละที่มนุษยไดใชอยางสะดวกสบาย  แตหา
ร

 
 
 

ูไมวาองคประกอบของโฟม  น้ํายาสเปรย  มีสาร CFC  เม่ือนําสิ่งเหลานี้ไปเผาจะทําใหแปร
สภาพไปเปนกาซ CFC  ที่ไปทําลายชั้นบรรยากาศใหเปนรูโหวอยูในขณะน้ีและมีผลทําใหชั้น
บรรยากาศบางมาก  เวลาแสงอาทิตยสองมายังโลกเราจะมีความเขมขนของแสงมากเกินไปทํา
ใหโลกเรารอนมาก  อากาศบนพื้นโลกซึ่งรอน  เน่ืองจากมนุษยเรานี้มิใชหรือจะทําอยางไรกันดี

 
 
 
 
 
 
1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
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สถานการณ  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุญธรรมเปนชาวไร  กอนปลูกพืชแตละครั้งเขาจะทําการไถที่ดินโดยใชรถขนาดใหญ 
ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว  เม่ือปลูกพืชแลว  เขาจะบํารุงดูแลรักษาพืชไรโดยใชรถไถและอุปกรณ
ที่ทันสมัยเม่ือเขาไปฉีดพนสารฆาแมลง  รดน้ําและพรวนดิน  นอกจากนี้ยังใชปุยวิทยาศาสตร
เพ่ือผลผลิตทําใหไดผลผลิตจํานวนมากและมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด  ตอมาปรากฏ
วา  คุณภาพดินในที่นั้นเสื่อมลง  โดยดินมีลักษณะแข็งและแนน  เขาทดลองไถพรวนใหลึก
กวาเดิม  แตเม่ือปลูกพืชรดน้ําและใสปุยวิทยาศาสตรตามปกติแลว  1 – 2  เดือน  ตอมาดินก็
จะแข็งและแนนเชนเดิม  เขาไดสังเกตพบวาปญหาเชนน้ีจะไมเกิดกับชาวไรที่ใชรถไถขนาด
เล็กและใชปุยอินทรียในการบํารุงดินเลย 

1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
สถานการณ  7 
 
 
 
 
 
 

ดาวเคราะหโลกเกือบเปนน้ําทั้งหมด  มหาสมุทรครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของโลก 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองพ่ึงพาอาศัยน้ํา  แตเราไดละเลยไมชวยกันดูแลรักษาน้ําใหสะอาด  ทิ้ง
เศษอาหาร  ซากพืชซากสัตวและสิ่งปฏิกูลตาง  ๆ  ทําใหสัตวน้ําบริเวณนั้นตายหรือมีปริมาณ
นอยลง   
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1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
สถานการณ  8 
 

ปญญาจอดรถทิ้งไวหนาบริษัท  กอนลงจากรถเขาไดไขกระจกขึ้นทั้งหมดหลังจากขึ้น
ไปทํางานนาน  4  ชั่วโมง  ชวงพักกลางวันกลบัมาที่รถพบวากระจกดานขางแตกเปนรอยราว  
จากการสอบถามยามรักษาความปลอดภัยบริเวณดังกลาว  ทราบวาไมมีใครขวางกระจกหรือ
เลนตรงบริเวณดังกลาวเลย  เม่ือเปดเขาไปในรถเขาสังเกตเห็น  ดินนํ้ามันที่วางอยูเยิ้มเหลว 

 
 
 
 
 
1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
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4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
สถานการณ  9 
 
 
 
 
 

สภาพการทํางานของแผนกทอผา  เปนแผนกที่มีเสียงดังมาก  พนักงานไมนอยที่เปน
โรคประสาท  โรคหัวใจ  การคุยกันระหวางทํางานก็ตองคุยกันเสียงดัง  มักพบวา  ผูหญิงที่
ทํางานในแผนกนี้เม่ืออายุมาก ๆ  จะหูตึงและคุยเสียงดัง 

1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
  
สถานการณ  10 
 
 
 
 
 
 

การจราจรในกรุงเทพมหานครในวันทํางานของชวงเชาและเย็น การจราจรมักจะติดขดั
เปนประจําทางกรมตํารวจไดหาทางชวยใหการจราจรคลองตัว โดยใหเจาหนาที่ปรับเปลี่ยน
ระบบการเดินรถในชวงชั่วโมงเรงดวนและใหตํารวจจราจรประจําจุดการจราจรที่คับคั่ง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหประชาชน  เม่ือเวลาผานไป  2  เดือน  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจจราจร
ที่ยืนประจําจุดอํานวยความสะดวก  ปวยตองรักษาตัวในโรงพยาบาลอยูเปนประจํา 
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1. ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
………………. .............................................................................................................................. 
…………………. ........................................................................................................................... 
2. ขั้นวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
…………………………………………………. ............................................................................... 
………........................... ............................................................................................................... 
3. ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน 
 สถานการณนี้ไดอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
………………………..................................................................................................................... 
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณดังกลาว 
 แลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
…………………............................................................................................................................ 
…………………............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183



 184 

เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 

1. ข้ันระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
 3 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาที่สําคัญที่สุด  ภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก 
  สถานการณที่กําหนดให 

2 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่
กําหนดใหได 

1 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงไดแตไมสอดคลอง
กับสถานการณ 

 

2. ข้ันวิเคราะหปญหา  (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวา
อยางไร) 
 3 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่แทจริงของปญหาในสถานการณไดและ

 สอดคลองกับสถานการณ 
 2 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่เปนไปไดในสถานการณและสอดคลองกับ

 สถานการณ 
 1 คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาใน

 สถานการณได แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
 

3. ข้ันกําหนดวิธีการ  (เพื่อการแกปญหาจากสถานการณดังกลาว นักเรียนคิดวาจะ
แกปญหาใน สถานการณน้ีไดอยางไร) 
 3 คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริง หรือ

 ขอมูลเพ่ิมเติมไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 2 คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริง หรือ

 ขอมูลเพ่ิมเติมไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 1 คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริง หรือ

 ขอมูลเพ่ิมเติม  แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและไมนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 

 

 

184



 185 

4. ข้ันการตรวจสอบผลลัพธ  (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาว  นักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 

 3 คะแนน  หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาได
 สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว 

  2 คะแนน  หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาที่ระบุ
 ไว  แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว 

 1 คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาให
 สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุได 
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แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
ชื่อ – สกุล  ………………………………………  เพศ  ………………..  ชั้น  ……………………… 
อายุ  ……………………..  ป  ………………...  เดือน 
 
 
คําแนะนําในการทําแบบทดสอบ 
 

1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  3  ขอ 
 

2. แบบทดสอบชุดนี้สรางขึ้นเพื่อวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนซ่ึง 
ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนในระดับน้ี   ขอมูลที่ไดจาก
แบบทดสอบชุดนี้จะนําไปใชในการวิจัยเทานั้น  จะไมมีผลเสียตอนักเรียนและโรงเรียนของนักเรียน
แตประการใด 
 
 3. นักเรียนจะไดคะแนนสูงถาตอบไดมากวิธี  มีเหตุผลและเปนแนวคิดใหมที่เปนของ
นักเรียนเองหรือตอบเรื่องที่คนอ่ืนคิดไมถึง 
 
 4. แบบทดสอบแตละขอใหเวลานักเรียนทําขอละ  15  นาที  ถานักเรียนไดยินสัญญาณ
หมดเวลาใหหยุดทําทันทีแลวเตรียมทําขอตอไป 
 
 5. เขียนชื่อ – สกุล  เพศ  ชั้น  อายุ  ใหเรียบรอยกอนลงมือทําแบบทดสอบ 
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 ขอที่  1  “ การใชประโยชน “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเลข  1   ภูเขาที่มีตนไม 
 หมายเลข  2   ภูเขาที่ไมมีตนไม  (อาจจะมีหญาหรือพืชขนาดเล็ก) 
 หมายเลข  3   ที่ราบ 
 หมายเลข  4   หนองน้ํา  (น้ําจืด) 
 หมายเลข  5   ที่เนิน 
 หมายเลข  6   หาดทราย 
 หมายเลข  7   ทะเล 
 
 ถานักเรียนมีที่ดินเปนของตนเองและมีลักษณะดังปรากฏในภาพขางบนนี้  นักเรียนคิดวา
จะใชประโยชนจากที่ดินผืนน้ีไดอยางไรบาง 
 
 นักเรียนอาจจะคิดการใชประโยชนจากที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่งซ้ํา ๆ กันก็ได 
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 พยายามคิดเรื่องการใชประโยชนที่เปนไปได  แปลก ๆ  ใหม ๆ  ใหมากวิธีที่สุดเทาที่จะ
คิดได  เขียนการใชประโยชนของที่ดินบริเวณตาง ๆ  ที่กําหนดใหในตารางขางลางนี้ 
  

หมายเลข การใชประโยชน 
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 ขอ  2  “ นักประดิษฐ “ 
 
 ใหนักเรียนเลือกวัสดุใชแลวที่กําหนดใหนี้มาประกอบเปนเครื่องมือหรือของใชที่จะนําไปใช
ดานตาง ๆ  เชน 
  
 - การทดลองทางวิทยาศาสตร 
 - การใชสอยในชีวิตประจําวัน 
 - อ่ืน ๆ 
 
 นักเรียนจะเลือกใชอุปกรณที่กําหนดใหนี้กี่ชนิดก็ได  เปลี่ยนขนาดหรือใชวัสดุซ้ํา ๆ  กันก็ได 
 
 นักเรียนจะใชวัสดุ อ่ืน ๆ  เชน  มีด  กรรไกร  ฆอน  กาว  เทปติดกระดาษ  ฯลฯ  
ประกอบดวยก็ได 
 
 พยายามคิดเครื่องมือหรือของใชที่เปนไปไดและแปลก ๆ ใหม ๆ  ใหมากวิธีที่สุดเทาที่จะ
คิดได  บอกการนําไปใชและวาดรูป  หรือบรรยายวิธีทําเครื่องมือหรือของใชแตละชุดที่นักเรียนคิด
ไดอยางยอ ๆ  ในชองวางขางลางนี้  (ดูตัวอยางประกอบ) 
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อุปกรณที่กําหนดให 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  :  การบรรยายวิธีทําเครื่องมือหรือของใชอยางยอ ๆ 
 เครื่องมือชุดที่  1 1.  เหลาไมไผใหกลมมีขนาดสม่ําเสมอยาวประมาณ  1  ฟุต 
      2.  ใชเชือกผูกฝากระปองตรงรูที่เจาะทั้ง  3  รู  (ฝากระปองขนาด
เทากัน  2  ฝา  เจาะรูระยะหางเทากัน  ฝาละ  3  รู)  เชือกแตละเสนมีความยาวเทากัน 
      3.  รวบปลายเชือกมาขมวดแลวผูกกับปลายทั้ง  2  ขางของไมไผ 
      4.  นําไมไผนี้มาวางบนปากขวด  ใหปลายทั้ง  2  ขางหางจากขวด
เทากัน  ใชเทปติดไมกับขวดใหแนน 
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 การนําไปใช  ใชหาน้ําหนักของวัตถุบางอยางได  (เครื่องชั่งอยางงาย)  หรือ  :  การวาด
รูปเครื่องมือหรือเครื่องใช 
 เครื่องมือชุดที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การนําไปใช  ใชหาน้ําหนักของวัตถุบางอยางได  (เครื่องชั่งอยางงาย)   
 เครื่องมือชุดที่  2  ……………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 การนําไปใช  ………………………………………………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  3  ……………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 การนําไปใช  ………………………………………………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  4  ……………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 การนําไปใช  ………………………………………………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  5  ……………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
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 การนําไปใช  …………………………………...……………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  6  ………………….…………………………………................................ 
…………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………... 
 การนําไปใช  …………………………………...……………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  7  ……………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 การนําไปใช  ………………………………………………………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  8  ……………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 การนําไปใช  …………………………………………...……………………………………. 
 เครื่องมือชุดที่  9  …………………………….………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………... 
 การนําไปใช  ……………………...…………………………………………………………. 
 
ขอ  3  “ นักคนควา “ 
 นักวิทยาศาสตรไดเขาไปสํารวจพันธุไมในปาที่ยังไมเคยมีการสํารวจมากอน  พบพืชชนิด
หนึ่งขึ้นอยูรอบ ๆ แองนํ้า  จึงเกิดความสนใจและไดสํารวจแองนํ้าในบริเวณใกลเคียงกันอีก  3  แหง  
พบวาพืชชนิดนี้ขึ้นอยูเฉพาะรอบ ๆ บริเวณแองนํ้าเทานั้น  หางจากแองนํ้า  5  เมตรจะไมมีพืชชนิด
นี้อยู เลย  และจากการศึกษาพบวาบริเวณนั้นจะไดรับแสงอาทิตยเฉลี่ยวันละ  6  ชั่วโมง  
นักวิทยาศาสตรทานนั้นจึงไดนํา  ตนกลา  กิ่ง  ใบ  ผล  พรอมทั้งเมล็ด  ของตนไมชนิดนี้มา
ประมาณอยางละ  10  ก.ก.  เพื่อใชในการศึกษาทดลองตอไป 
 สมมติวานักเรียนเปนนักวิทยาศาสตรทานนั้น  ใหนักเรียนคิดวิธีการทดลองเพื่อนําสวน
ตาง ๆ ของพืชชนิดนี้มาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน 

- ดานวิทยาศาสตร 
- ดานการเกษตร 
- ดานอุตสาหกรรม 
- อ่ืน ๆ 
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 พยายามคิดวิธีทดลองที่เปนไปไดหลาย ๆ แบบ  อธิบายวิธีทดลองประกอบอยางยอ ๆ  
นักเรียนจะใชอุปกรณ  สารเคมี  หรือเครื่องมืออ่ืนใดประกอบดวยก็ได 
 วิธีที่  1  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  2  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  3  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  4  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  5  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  6  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  7  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  8  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  9  ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีที่  10  ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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  การตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  
 เนื่องจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  เปนแบบวัดที่ใหนักเรียน
แสดงความคิดออกมา  ซึ่งความคิดนั้นอาจจะเปนความคิดที่เปนไปไดและเปนไปไมได  เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจในการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ซึ่งผูวิจัยยึดเกณฑการให
คะแนนความคิดริเร่ิม  ของสุมาลี  กาญจนชาตรี  และคะแนนความยืดหยุนในการคิดของ  วินัย  ดํา
สุวรรณ  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไมใชกลุมทดลองอีกครั้ง  เพ่ือหาแนวคําตอบเพิ่มเติม  (ตัวดํา) 
 วิธีการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยดําเนินการตรวจให
คะแนนเปนลําดับขั้น  ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยอานคําตอบทุกคําตอบของนักเรียนทุกคนแลวพิจารณาตัดคําตอบที่เปนไปไมได
ออก  คงไวเฉพาะคําตอบที่เปนไปได  ในขั้นตอนนี้ยังไมมีการใหคะแนน  คําตอบที่เปนไปไดทั้งหมด  
จะไดรับการตรวจใหคะแนนในอีก  3  ดาน  คือ  ความคลองในการคิด  ความยืดหยุนในการคิด  
และความคิดริเริ่ม 
 2. นับจํานวนคําตอบที่เปนไปไดทั้งหมดของผูตอบแตละคนใหคะแนนคําตอบละ  1  
คะแนน  เปนคะแนนความคลองในการคิด
 3. พิจารณาจัดกลุมคําตอบของผูตอบแตละคนแลวใหคะแนนกลุมคําตอบที่เปนคนละ
ประเภทหรือคนละทิศทาง  กลุมละ  1  คะแนน  โดยไมคํานึงถึงวาจะซ้ํากับผูอ่ืนหรือไม  คะแนน
สวนนี้เปนคะแนนความยืดหยุนในการคิด  เชน 
 
ความยืดหยุนในการคิด 
 
 ขอ  1  การใชประโยชน  กลุมคําตอบมี  13  แนวคิด  คือ  ( ช.  =  การใชประโยชน ) 
 ช.1  =  การเลี้ยงสัตวเพ่ือการพักผอนและอนุรักษ  เชน  ทําสวนสตัว,  วนอุทยาน,  
พิพิธภัณฑสตัวนํ้า 
 ช.2  =  ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสตัว  เชน  ทําการประมง  ทําปศุสตัว 
 ช.3  =  สรางที่พักอาศัย 
 ช.4  =  สรางสถานที่ออกกําลังกายและพกัผอน 
 ช.5  =  นําทรัพยากรธรรมชาติไปขาย,  ประดิษฐสิ่งของตาง ๆ  
 ช.6  =  ใชน้ําในการบริโภค  อุปโภค 
 ช.7  =  สรางสิ่งกอสราง  สถานี  ประดิษฐกรรมแปลกบนสถานทีท่ีก่ําหนดให  เชน  เมือง
ใตน้ํา,  ภูเขาทอง,  ปราสาททราย,  หอดูดาว,  อุโมงค,  ศูนยอนุรักษสัตวนํ้า,  สาหรายทะเล  และ
ปะการงั 
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 ช.8  =  ใชดินทําการเกษตร  เชน  ทํานา  ทําไร  ทําสวน 
 ช.9  =  นําพืชผักที่อยูตามธรรมชาติมาทํายา  และเปนอาหาร 
 ช.10  =  ใชเปนเสนทางคมนาคม  ทั้งทางน้ํา  ทางบก  และทางอากาศ 
 ช.11  =  ปองกันภัยธรรมชาติ 
 ช.12  =  เปนสถานที่ที่ใหความรู 
 ช.13  =  ใชที่ดินทําเหมืองแร 
 
 ขอ  2.  นักประดิษฐ  กลุมคําตอบมี  8  แนวคิด  ( ป.  =  ประดิษฐ ) 
 ป.1  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลน  โดยใชกระปองเพียงอยางเดียว  เชน  ทาํกระปอง
ออมสิน,  กลองใสดินสอ,  โทรศัพท 
 ป.2  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลน  โดยใชขวดเพียงอยางเดียว  เชน  แจกัน,  
ภาชนะใสของ,  เครื่องประดับ,  เครื่องดนตรี 
 ป.3  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลน  โดยใชไมไผเพียงอยางเดียว  เชน  ไมคาน,  คัน
เบ็ด,  คันธนู,  เครื่องดนตรี 
 ป.4  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลน ที่ใชวัสดุที่กําหนดมาประกอบกันมากกวา  1  ชิ้น 
 ป.5  =  อุปกรณการทดลองที่ใชวัสดุที่กําหนดใหมากกวา  1  ชิ้น  มาประกอบกันหรือใช
ประกอบกับวัสดุอ่ืน ๆ ก็ได 
 ป.6  =  เครื่องใชสวนตัวหรือเครื่องใชในบานที่นําวัสดุที่กําหนดใหมากกวา  1  ชิ้น  มา
ดัดแปลงเปนประโยชนได 
 ป.7  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลนโดยใชวัสดุอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากวัสดุที่
กําหนดให 
 ป.8  =  การประดิษฐสิ่งของและของเลนที่ใชวัสดุที่กําหนดใหมากกวา  1  ชิ้น  มา
ประกอบกันหรือใชเปนสวนประกอบกับวัสดุอ่ืน ๆ ก็ได 
 
 ขอ 3  นักคนควา  กลุมคําตอบมี  7  แนวคิด  คือ  ( ค. =  คนควา ) 
 ค.1  =  ทดลองปลูกโดยไมระบุสถานการณเพ่ิมเติม  เชน  ทดลองนําเมล็ด  ตนกลา  กิ่ง  ใบ  
มาปลูก 
 ค.2  =  ทดลองปลูก  โดยระบุสถานการณเพ่ิมเติม  เชน  ปลูกใหไดรับแสงมากกวาหรือนอย
กวา  6  ช.ม.,  ปลูกใกล – ไกล แองน้ํา,  ปลูกโดยไดรับแสงแดดไมเทากัน 
 ค.3  =  ทดลองขยายพันธุดวยวิธีตาง ๆ  
 ค.4  =  นําสวนตาง ๆ  ใหสัตวกิน  ซึ่งใชเปนวิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบพษิ,  ทดลองทาํยา  
และทดลองวาเปนอาหารไดหรือไม 
 ค.5  =  ทดลองทําปุย 
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 ค.6  =  ทดลอง  โดยใชสารเคมีชนิดตาง ๆ  เชน  นําผลมาทดสอบความเปนกรด – เปนดาง,  
นําใบมาแชในแอลกอฮอล,  ทดสอบคลอโรฟลล,  ทดสอบการคายน้ํา 
 ค.7  =  ทดลองตรวจสอบดินบริเวณที่พืชขึ้น 
 
 ขอ 4  นับความถี่จากคําตอบของนักเรียนทั้งหมด  โดยบันทึกทําตอบ  และขีดเปนรอย
ความถี่ของคําตอบที่ซ้ํากันจนครบทุกคน  แลวตรวจคําตอบของแตละคนวาตกอยูในความถี่เทาใดแลว
นําไปเทียบกับเกณฑการใชคะแนนความคิดริเร่ิม  ดังนี้ 
  คําตอบที่มีความถี่เกิน  5  ขึ้นไป  ใหคะแนน  0  คะแนน 
  คําตอบที่มีความถี่เปน  5   ใหคะแนน  1  คะแนน 
  คําตอบที่มีความถี่เปน  4   ใหคะแนน  2  คะแนน 
  คําตอบที่มีความถี่เปน  3   ใหคะแนน  3  คะแนน 
  คําตอบที่มีความถี่เปน  2   ใหคะแนน  4  คะแนน 
  คําตอบที่มีความถี่เปน  1   ใหคะแนน  5  คะแนน 
ความคิดริเริ่ม 
 คําตอบที่ไดคะแนนความคิดริเริ่มระดับตาง ๆ ตามขอทดสอบ  แสดงเปนตัวอยาง  
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  การใชประโยชน 
 คําตอบที่ได  0  คะแนน  เชน  ทํานา,  ทําไร,  เลี้ยงสัตว,  ทําการประมง,  สรางที่พักตาก
อากาศ,  สรางหอดูดาว,  ทําปาไม, นําหินทรายไปสรางถนน,  ทํานาเกลือ,  นําทรายมาทําแกว,  ทํา
ปูนขาว 
 คําตอบที่ได  1  คะแนน  เชน  ปลูกพืชสมุนไพร,  ตั้งสถานีโทรทัศน,  สรางสวนนก,  ขุด
เจาะน้ํามัน,  เจาะน้ําบาดาลมาใช, สรางกระเชาลอยฟา 
 คําตอบที่ได  2  คะแนน  เชน  สรางสวนสาธารณะใตน้ํา,  ทําน้ําพุสีรุง,  สรางหิมะเทียมให
เลนสกี,  จัดแขงปนเขา,  สรางสถานที่พักฟน 
 คําตอบที่ได  3  คะแนน  เชน  กระทอมกลางทะเล,  สวนสนุกใตภูเขา,  สรางสุสานฝงศพ,  
สรางสถานที่ทดลองทางวิทยาศาสตร,  สรางภูเขาทราย 
 คําตอบที่ได  4  คะแนน  เชน  ทําไรดวยระบบคอมพิวเตอร,  สรางเกาะเทียม,  สรางภูเขา
ไฟจําลอง,  ทํากิจกรรม  Sea Walker 
 คําตอบที่ได  5  คะแนน  เชน  ทําฟารมเลี ้ยงเตาทะเล,  นําสาหรายทะเลมาขาย,  
สรางปรามิด,  ตั้งศูนยอนุรักษสัตวนํ้า,  ศูนยอนุรักษสาหรายทะเลและปะการัง 
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 ขอ 2  นักประดิษฐ 
 คําตอบที่ได  0  คะแนน  เชน  ทํากระปุกออมสิน,  ทํากระถางตนไม,  นาฬิกาทราย,  เครื่อง
กรองน้ํา,  กระด่ิงไมไผ,  ชั้นวางของ,  โทรทัศน,  ที่เข่ียบุหรี่,  กระบอกขาวหลาม,  บัวรดน้ํา,  ไม
จิ้มฟน,  เครื่องดนตรี 
 คําตอบที่ได  1  คะแนน  เชน  กระบอกไฟฉาย,  เรือไมไผ,  โคมไฟสาน,  เครื่องวดัทิศทาง
ลม,  ปายชื่อไมไผ,  เทอรโมมิเตอรอยางงาย,  โมบายไลนก,  ตะเกยีง,  กรอบรปู,  มูลี่บงัแดด,  ทํา
กลอง 
 คําตอบที่ได  2  คะแนน  เชน  เครื่องตัดดาย,  เครื่องมือทดลองเรื่องความรอนทําใหอากาศ
ขยายตัว,  เครื่องเสียง,  ไมสอยแมเหล็ก,  ลอบดักปลา,  เกาอ้ีน่ัง,  แพ 
 คําตอบที่ได  3  คะแนน  เชน  กรับไมไผ,  เครื่องบินไมไผ,  รถไฟกระปอง,  ที่ยกนํ้าหนัก,  
หุนกระบอก 
 คําตอบที่ได  4  คะแนน  เชน  เรือกระปองแลนดวยความรอน,  ทําถังน้ํามันรถจักรยานยนต
ดวยขวด,  ที่กันขโมย,  กลองสองทางไกล 
 คําตอบที่ได  5  คะแนน  เชน  ทํากระบอกตั๋วรถเมลดวยไมไผ,  สรางเครื่องมือออกกําลัง
กาย,  เกี้ยวแหพระไมไผ,  เครื่องกกไข,  ที่ฉีดน้ําอัดลม 
 
 ขอ 3  นักคนควา 
 คําตอบที่ได  0  คะแนน  เชน  นําตนกลามาปลูก,  นําเมล็ดมาเพาะ,  นําผลมาลองชิม,
ทดลองทําปุย,  ทดลองสกัดน้ํามันจากเมล็ด,  หยดไอโอดีนลงบนใบ 
 คําตอบที่ได  1  คะแนน  เชน  ทดลองปลูกในสภาพเดิมแลวสังเกตแมลงที่มาเกาะ  หรือมา
กินสวนตาง ๆ,  ปลูกบริเวณอากาศหนาว,  ปลูกตนใตตนไมใหญ,  ปลูกในขวด 
 คําตอบที่ได  2  คะแนน  เชน  ทดลองปลูกบริเวณที่มีเชื้อโรค,  นําผลมาดอง  7 – 10  วัน  
แลวลองชิมดู,  อบความรอนแลวสกัดคลอโรฟลลออกมา,  ทดลองนําเยื่อไมมาทํากระดาษ 
 คําตอบที่ได  3  คะแนน  เชน  ทดลองนําตนกลาปลูกในโคลนตม,  ทดลองเพาะเมล็ดในที่มี
อุณหภูมิรอนจัด 
 คําตอบที่ได  4  คะแนน  เชน  นําสวนตาง ๆ มาอบความรอนแลวดูผล,  ทดลองปลูกใน
กระถางแตใหน้ําตางกัน  2  กระถาง 
 คําตอบที่ได  5  คะแนน  เชน  นําตนกลามาทดลองปลูกในหลอดแกว  3  หลอดที่มีกาซ
ออกซิเจน,  กาซคารบอนไดออกไซด,  และไฮโดรเจน,  ผสมผลของพืชกับอาหารสุนัขแลวเปรียบเทียบ
ระหวางสุนัขที่กินอาหารผสม  กับกินอาหารอยางเดียว,  นําดินที่พืชชนิดนั้นขึ้นอยูมาทดสอบ,  นํา
เมล็ดไปปลูกที่หาดทราย 
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ภาคผนวก จ 
1. คะแนนแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลัง

ไดรับแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. คะแนนแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลัง

ไดรับแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
3. คะแนนแบบทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลัง

ไดรับแบบทดสอบวดัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199



 200 

ตาราง  4  แสดงคะแนนกอนและหลังไดรบัแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

ลําดับที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

10 
11 
13 
9 
7 
12 
13 
10 
7 
12 
8 
12 
12 
8 
8 
9 
8 
12 
10 
7 
10 
9 
11 
9 
10 
11 
10 
11 

17 
18 
20 
16 
19 
18 
20 
17 
18 
20 
19 
18 
19 
16 
17 
17 
18 
19 
16 
15 
19 
18 
20 
18 
17 
16 
19 
18 
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ตาราง  4 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง 
29 8 19 
30 4 16 
31 3 15 
32 8 16 
33 10 17 
34 9 18 
35 7 17 
36 10 16 
37 8 18 
38 7 17 
39 10 18 
40 9 19 
41 12 20 
42 9 17 
43 8 15 
44 5 18 
45 9 17 
46 10 18 
47 12 18 
48 11 17 
49 12 16 
50 13 20 

473 884 รวมคะแนน 
9.46 17.68 X  

S.D. 2.23 1.41 
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ตาราง  5  แสดงคะแนนกอนและหลังไดรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร โดยรวมทั้ง 4 ดาน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

 

กลุมทดลอง 
ลําดับที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

95 
89 
97 
99 
83 
82 
70 
84 
94 
97 
81 
85 
84 
86 
93 
87 
78 
85 
105 
77 
80 
85 
88 
89 
101 
82 
82 
92 

106 
119 
111 
114 
117 
120 
95 
109 
106 
113 
112 
119 
119 
104 
120 
118 
107 
109 
113 
103 
119 
101 
111 
117 
119 
104 
101 
96 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

กลุมทดลอง 
ลําดับที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 
29 95 104 
30 79 102 
31 80 117 
32 101 114 
33 97 102 
34 85 108 
35 85 114 
36 87 116 
37 80 116 
38 82 120 
39 82 116 
40 88 101 
41 89 106 
42 84 120 
43 106 111 
44 90 102 
45 85 120 
46 89 120 
47 81 120 
48 80 109 
49 96 111 
50 102 105 

รวมคะแนน 4393 5556 
87.86 108.54 X  

S 7.89 11.17 
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ตาราง  6  แสดงคะแนนกอนและหลังไดรับแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
(คะแนนเต็ม 65 คะแนน) 

 

กลุมทดลอง 
ลําดับที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

47 
40 
50 
41 
50 
48 
46 
49 
55 
28 
62 
48 
42 
42 
38 
36 
58 
41 
30 
59 
49 
57 
51 
54 
43 
52 
37 
50 

53 
44 
64 
45 
62 
56 
65 
65 
62 
37 
65 
49 
58 
49 
53 
51 
65 
52 
55 
61 
45 
65 
55 
65 
44 
64 
49 
55 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

กลุมทดลอง 
ลําดับที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 
29 44 47 
30 48 65 
31 43 53 
32 42 44 
33 51 60 
34 39 51 
35 51 65 
36 38 45 
37 40 46 
38 31 57 
39 59 63 
40 46 51 
41 50 51 
42 54 65 
43 56 65 
44 30 45 
45 34 46 
46 41 65 
47 32 54 
48 46 56 
49 50 65 
50 47 65 

รวมคะแนน 2,275 2,777 
45.50 55.54 X  

S 8.07 8.27 
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ภาคผนวก  ฉ 
1. แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
2. คะแนนแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณา และประเมินรายการแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ดานลักษณะการใชคําถามเหมาะสม ความถูกตองทางภาษา ความเหมาะสมกับระดับนักเรียน โดย
ขอความกรุณาเขียน  ลงในชองระดับความคิดเห็นตามแนวความคิดของทาน โดยกําหนดไวดังนี้                      
   + 1 หมายถึง  เห็นดวย                                              
     0 หมายถึง  ไมแนใจ                                                
   - 1 หมายถึง  ไมเห็นดวย    
 
ชื่อเร่ือง 

การศึกษาความสามารถในการแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 
ผูวิจัย 
 นายกิติภูมิ    เลิศกติติกุลโยธิน 
 วิชาเอก   การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  วัฒนะคีร ี
 
ขอมูลเก่ียวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ – สกุล (ผูเชี่ยวชาญ).................................................................................................... 
 ตําแหนง..................................................................วุฒิการศึกษา..................................... 
 สถานที่ทํางาน.................................................................................................................. 
 
 
             ลงชื่อ........................................... 
       (..............................................) 
                 ผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 แบบทดสอบโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาและประเมินรายการแบบทดสอบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานความ
ชัดเจนในขอคาํถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม ความ
สอดคลองของพฤติกรรมทีต่องการวัด  โดยขอความกรุณาเขียน   ลงในชองระดับ                                        
ความคิดเห็นตามแนวความคิดของทาน โดยกําหนดไวดังนี้ 
 + 1 หมายถึง  เม่ือแนใจวา ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 
   0 หมายถึง  เม่ือไมแนใจวา  ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมทีต่องการวัด 
 - 1 หมายถึง  เม่ือแนใจวา ขอสอบนั้นไมสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมทีต่องการวัด  
 

ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการ

เรียนรู 

ความสอดคลองของ
พฤติกรรมที่ตองการ

วัด 

 

ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
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ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการ

เรียนรู 

ความสอดคลองของ
พฤติกรรมที่ตองการ

วัด 

 

ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             

 
ขอเสนอแนะและขอวิจารณเพ่ิมเติม................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
                

       ลงชื่อ..................................................... 
       (.......................................................) 
                       ผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 7  คะแนนการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 

 

ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการ

เรียนรู 

ความสอดคลอง 
ของพฤติกรรม 
ที่ตองการวัด 

ขอที่ 

ค น
ที่1 

ค น
ที่2 

ค น
ที่3 

รวม  
IOC 

ค น
ที่1 

ค น
ที่2 

ค น
ที่3 

รวม  
IOC 

คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

รวม  
IOC 

คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

รวม  
IOC 

1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 0 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
22 0 +1 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 0 +1 2 0.66 0 +1 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 +1 0 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
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ภาคผนวก   ช 
1. คาความยากงาย ( P )  และคาอํานาจจําแนก ( r )  คาความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. คาอํานาจจําแนก ( t ) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ           

วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
3. คาอํานาจจําแนก ( t ) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ             

วัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
4. คะแนนประสิทธิภาพของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (E1/E2) 
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ตาราง 8  คาความยากงาย ( P ) คาอํานาจจําแนก ( r ) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 
ขอที่ 

 

 
P 

 
r 

 
หมายเหต ุ

1 0.54 0.71 ใชได 
2 0.50 0.50 ใชได 
3 0.73 0.39 ใชได 
4 0.66 0.61 ใชได 
5 0.38 0.61 ใชได 
6 0.59 0.68 ใชได 
7 0.61 0.43 ใชได 
8 0.46 0.64 ใชได 
9 0.52 0.61 ใชได 
10 0.38 0.75 ใชได 
11 0.68 0.57 ใชได 
12 0.59 0.54 ใชได 
13 0.66 0.39 ใชได 
14 0.61 0.57 ใชได 
15 0.68 0.43 ใชได 
16 0.59 0.54 ใชได 
17 0.57 0.71 ใชได 
18 0.52 0.54 ใชได 
19 0.55 0.75 ใชได 
20 0.68 0.43 ใชได 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทากับ 0.81 
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ตาราง 9  คาอํานาจจําแนก ( t ) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ขอที่ 
 

คาอํานาจจําแนก ( t ) 

1.  ดานระบุปญหา 1.1 2.895 
 1.2 4.416 
 1.3 7.500 
 1.4 3.207 
 1.5 4.629 
 1.6 6.325 
 1.7 3.825 
 1.8 5.941 
 1.9 11.078 
 1.10 6.743 

2.  ดานวิเคราะหปญหา 2.1 3.825 
 2.2 3.742 
 2.3 4.629 
 2.4 5.500 
 2.5 3.333 
 2.6 2.739 
 2.7 3.323 
 2.8 3.742 
 2.9 6.743 
 2.10 2.941 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ขอที่ 
 

คาอํานาจจําแนก ( t ) 

3.  ดานกําหนดวิธีการ 3.1 3.959 
 3.2 3.742 
 3.3 3.959 
 3.4 3.207 
 3.5 2.521 
 3.6 2.941 
 3.7 4.382 
 3.8 4.382 
 3.9 12.000 
 3.10 2.309 

4.  ดานตรวจสอบผลลัพธ 4.1 6.743 
 4.2 2.739 
 4.3 3.323 
 4.4 2.739 
 4.5 2.521 
 4.6 6.325 
 4.7 8.124 
 4.8 6.325 
 4.9 3.959 
 4.10 2.739 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

เทากับ 0.94 
  
 
 
 
 

214



 215 

ตาราง 10  คาอํานาจจําแนก ( t ) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร 

 

 
ความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตร 
 

 
ขอที่ 

 

 
คาอํานาจจําแนก ( t ) 

1.  ดานความคลองในการคดิ 1.1 5.196 
 1.2 10.645 
 1.3 10.647 

2.  ดานความคิดยืดหยุน 2.1 3.584 
 2.2 12.569 
 2.3 16.665 

3. ดานความคิดริเริ่ม 3.1 2.551 
 3.2 8.949 
 3.3 13.198 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เทากับ 0.86 
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ตาราง 11  คะแนนประสิทธิภาพของแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (E1/E2) 
 

ลําดับ แบบฝก
ชุดที่ 1 

แบบฝก
ชุดที่ 2 

แบบฝก
ชุดที่ 3 

แบบฝก
ชุดที่ 4 

แบบฝก
ชุดที่ 5 

แบบฝก
ชุดที่ 6 

E1 E2 

คะแนนเต็ม 6 3 6 3 5 2 รวม 25 รวม 20 
1 5 3 5 3 5 2 23 17 
2 6 3 6 2 4 1 22 18 
3 5 3 2 2 3 2 17 20 
4 6 2 6 3 4 2 23 16 
5 5 3 6 3 3 1 21 19 
6 6 2 6 3 4 2 23 18 
7 5 3 5 3 5 2 23 20 
8 6 3 6 3 4 2 24 17 
9 5 3 2 2 3 2 17 18 
10 5 3 5 3 5 1 22 20 
11 6 3 6 3 4 2 24 19 
12 6 2 6 3 4 2 23 18 
13 5 3 6 3 3 1 21 19 
14 5 3 5 3 5 2 23 16 
15 6 3 6 2 4 1 22 17 
16 6 3 5 2 4 1 21 17 
17 5 3 2 2 3 2 17 18 
18 6 2 6 3 4 2 23 19 
19 5 3 6 3 3 1 21 16 
20 5 3 2 2 3 2 17 15 
21 5 1 6 3 4 2 21 19 
22 6 3 6 3 4 2 24 18 
23 5 1 6 3 4 2 21 20 
24 5 3 6 3 3 1 21 18 
25 5 1 6 3 4 2 21 17 
26 5 3 6 3 3 1 21 16 
27 6 3 5 2 4 1 21 19 
28 5 2 6 3 5 2 23 18 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ลําดับ แบบฝก
ชุดที่ 1 

แบบฝก
ชุดที่ 2 

แบบฝก
ชุดที่ 3 

แบบฝก
ชุดที่ 4 

แบบฝก
ชุดที่ 5 

แบบฝก
ชุดที่ 6 

E1 E2 

คะแนนเต็ม 6 3 6 3 5 2 25 20 
29 5 2 6 3 5 2 23 19 
30 5 3 2 2 3 2 17 16 
31 5 1 6 3 4 2 21 15 
32 6 3 6 2 4 1 22 16 
33 6 3 5 2 4 1 21 17 
34 5 3 5 3 5 2 23 18 
35 6 3 6 2 4 1 22 17 
36 6 3 5 2 4 1 21 16 
37 6 3 6 3 5 2 25 18 
38 6 3 6 3 5 2 25 17 
39 6 3 6 3 5 2 25 18 
40 6 3 6 3 5 2 25 19 
41 5 3 5 3 5 2 23 20 
42 6 3 6 3 5 2 25 17 
43 6 3 6 3 4 2 24 15 
44 6 3 6 3 4 2 24 18 
45 6 3 6 2 4 1 22 17 
46 5 2 6 3 5 2 23 18 
47 5 2 6 3 5 2 23 18 
48 5 1 6 3 4 2 21 17 
49 5 2 6 3 5 2 23 16 
50 6 2 6 3 4 2 23 20 
รวม 274 130 270 136 206 85 1101 884 

5.48 2.60 5.40 2.72 4.12 1.70 22.02 17.68 X  
S 0.50 0.67 1.21 0.45 0.72 0.46 2.11 1.41 

ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 

91.33 86.67 90.00 90.67 82.40 85.00 88.08 88.40 
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