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บทที่ 2 
เอกสารและรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
            การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ          
การคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน            
บ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอสาระสําคัญดังน้ี 
            2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
            2.2 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            2.3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
                 2.3.1 เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
                 2.3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
            2.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.4.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.4.2 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.4.3 ความสําคัญและประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            2.5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.5.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
                 2.5.2 กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
                 2.5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
                 2.5.4 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.5.5 ปัญหาที่พบในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            2.6 แบบฝึกทักษะการคิด 
                 2.6.1 การคิดและความหมายของการคิด 
                 2.6.2 ความหมายของแบบฝึก 
                 2.6.3 หลักจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับแบบฝึก 
                 2.6.4 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
                 2.6.5 หลักในการสร้างแบบฝึก 
                 2.6.6 ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบฝึก                  
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                 2.6.7 การวัดและประเมินผลแบบฝึกทักษะการคิด 
            2.7 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.7.1 ความหมายของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.7.2 ประเภทของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                 2.7.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
            2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
                 2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
กําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4-8) 
            2.1.1 หลักการ 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ีสําคัญดังน้ี 
                    1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐาน        
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม           
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
                    2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
                    3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
                    4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ             
การจัดการเรียนรู้ 
                    5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                    6) เป็นหลักสูตรการศึกษา สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
            2.1.2 จุดมุ่งหมาย 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี               
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิด
กับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรดังน้ี 
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                    1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                    2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต 
                    3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
                    4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                    5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม         
อย่างมีความสุข   
            2.1.3 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ 5 ประการดังน้ี 
                    1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม                  
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
                    2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์         
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้าง         
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
                    3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
                    4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทํางานและ                  
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
                    5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี            
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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            2.1.4 โครงสร้างของหลักสูตร 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดโครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
                    1) ระดับการศึกษา กําหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาดังน้ี 
                       (1) ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1– 6) การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรมโดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
                       (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1– 3) เป็นช่วงสุดท้ายของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริม         
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ        
ในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม         
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้          
เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
                    2) สาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กําหนดไว้ ในหลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือ
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
                    3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเอง            
ตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทํา
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ดังน้ี 
                       (1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง           
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน
และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
                       (2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นํา              
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ
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เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถ่ิน กิจกรรมนักเรียน
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ-            
เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม 
                       (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
                    4) เวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กําหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งครู
สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสม ตาม
บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังน้ี คือ ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่  
1–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง  
 
2.2 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
            2.2.1 ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ 
            วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์          
เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน กิจกรรม
เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 
สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือม 
โยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน  
มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยได้กําหนด
สาระสําคัญไว้ดังน้ี 
                    1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมการทํางานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
                    2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
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การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถ่ิน ประเทศและโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
                    3) สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค               
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมีและการแยกสาร 
                    4) แรงและการเคลื่อนที่ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์            
การออกแรงกระทําต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคล่ือนที่แบบต่างๆ           
ในชีวิตประจําวัน 
                    5) พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์            
ของแสง เสียงและวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
                    6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของ ดิน หิน นํ้า อากาศ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 
                    7) ดาราศาสตร์และอวกาศวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพปฏิสัมพันธ์ 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทรแ์ละโลก ความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ 
                    8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์               
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ 
            2.2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
            สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
                    มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
                    มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการ และความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
            สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
                    มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
                    มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้ในระดับท้องถิ่น 
ประเทศและโลก นําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
15 

 

 

            สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
                    มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                    มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร             
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสาร           
สิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
            สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
                    มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงและแรงนิวเคลียร์              
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ            
มีคุณธรรม 
                    มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ              
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
            สาระที่ 5 พลังงาน 
                    มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม                
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
            สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                    มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน        
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
            สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
                    มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
                    มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ที่นํามาใช้ในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตสิ่งแวดล้อม 
            สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเคร่ืองมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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2.3 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  
            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติ  
ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ มีความ
สงสัยเกิดคําถามในสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษา
ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล นําไปสู่คําตอบของคําถาม สามารถ           
ตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบ            
จากการเรียนรู้ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
            การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น       
เร่ืองราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือนําผล       
การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้
เกิดความต่ืนเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริงก็จะ
เข้าใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอ่ืนและชีวิต ทําให้สามารถอธิบาย ทํานาย 
คาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะสังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพ่ิมขึ้น          
อย่างไม่หยุดย้ัง การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต โดยใช้          
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและคํานึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน 
            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจ ซาบซึ้งและเห็นความ             
สําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้หลายๆ ด้าน 
เป็นความรู้แบบองค์รวม อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามารถ  
ในการจัดการและร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างย่ังยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 3-4) 
            2.3.1 เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
            วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต  
สํารวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ  
แนวคิดและทฤษฎี ดังน้ัน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบ
ด้วยตนเองมากที่สุด น่ันคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ต้ังแต่วัยเร่ิมแรกก่อนเข้าเรียน          
เมื่ออยู่ในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว 
            การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสําคัญดังน้ี 
                    1) เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ 
                    2) เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ 
                    3) เพ่ือให้มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
                    4) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
                    5) เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
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                    6) เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต 
                    7) เพ่ือให้คนมีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 42) ได้กล่าวถึง การเรียน        
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นสําคัญครูผู้สอนจะ
เป็นเพียงผู้ทําหน้าที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมากกว่าที่จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียน
จดจํา ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงวุฒิภาวะประสบการณ์เดิมและสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนได้รับมาแล้วก่อนเข้าสู่
ห้องเรียน การพัฒนาแนวคิดหลักของเด็กจะเกิดขึ้นในสมองของนักเรียน ซึ่งอาจสอดคล้องหรือขัดแย้ง
กับความเข้าใจและข้อเท็จจริงได้ ในการพัฒนาน้ัน เด็กจะสร้างแนวคิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้อง
มีการสอนในห้องเรียน ดังน้ัน การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (constructivism) 
เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็น         
สิ่งเร้าภายใน จะเกิดขึ้นได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
                    1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลการสอนโดยวิธี 
บอกเล่าเป็นแบบกระบวนการ ไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวคิดหลักมากนัก 
                    2) ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่    
กับข้อมูลเก่าหรือความรู้ที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ 
                    3) ความรู้ ความเช่ือของแต่ละคนจะต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็น ซึ่งจะถูกใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างแนวคิดใหม่ 
                    4) ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเช่ือโดยสิ้นเชิงและความเช่ือจะมีผลโดยตรงต่อ
การสร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้ 
                    5) การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียน            
ในลักษณะต่างๆ 
            2.3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง พฤติกรรมที่ เ กิดจากการคิดและ            
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชํานาญและความคล่องแคล่วในการใช้ เพ่ือแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ ที่นํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา
ต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งเป็น 13 ทักษะ ซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 11-12) 
            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการสื่อ
ความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปส  
กับเวลา 
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            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม ได้แก่ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะการต้ังสมมุ ติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง ทักษะ                    
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
                    1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมีดังน้ี 
                        (1) การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา จมูก ลิ้น และผิวกายเข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์           
ที่จะหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสิ่งน้ันๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปด้วยข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตแบ่งได้เป็น 3 อย่างคือ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ ข้อมูลเชิงปฏิบัติ (โดยการ
ประมาณ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผู้มีทักษะการสังเกต ต้องมีความสามารถกระทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. ช้ีบ่งและบรรยายสมบัติของวัตถุ ด้วยประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง 
                            ข. บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุได้ 
                            ค. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
                        (2) การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย การลงความเห็น              
จากข้อมูล ต่างจากการทํานายในแง่ที่ว่า การลงความเห็นจากข้อมูลไม่ได้บอกเหตุการณ์ในอนาคต 
เป็นเพียงการอธิบายหรือหาความหมายของข้อมูลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย
เท่าน้ัน ผู้ที่มีทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลต้องมีความสามารถในการอธิบายหรือสรุปโดยเพ่ิม 
ความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
                        (3) การจําแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งของที่
อยู่ในปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะได้ความเหมือน ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์            
อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ ผู้มีทักษะการจําแนกประเภทต้องมีความสามารถในการทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. เรียงลําดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อ่ืนกําหนดให้ได้ 
                            ข. เรียงลําดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองบอกเกณฑ์ที่ผู้อ่ืน
ใช้เรียงลําดับหรือแบ่งพวกได้ 
                        (4) การวัด หมายถึง การเลือกและการใช้เคร่ืองมือทําการวัดหาปริมาณของ          
สิ่งต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยมีหน่วยกํากับเสมอ ผู้ที่มีทักษะ
การวัด ต้องมีความสามารถในการทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณต่างๆ ของสิ่งที่ศึกษา 
                            ข. ใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํารวดเร็ว 
                            ค . คิดวิธีการที่จะหาค่าปริมาณต่างๆ ได้ในกรณีที่ ไม่อาจใช้เครื่องมือ             
วัดปริมาณน้ันได้ 
                            ง. การเลือกหน่วยที่แสดงปริมาณซึ่งได้จากการวัด ได้อย่างเหมาะสมกล่าวคือ
ปริมาณท่ีมีค่ามากๆ หรือน้อย นิยมใช้คําอุปสรรคแทนพหุคูณปริมาณน้ันๆ 
                            จ. บอกความหมายของปริมาณท่ีได้จากการวัดได้ถูกต้อง คือ อ่านว่าปริมาณที่
ได้จากการวัดละเอียดถึงทศนิยมหน่ึงตําแหน่งของหน่วยย่อยที่สุดเท่าน้ัน 
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                        (5) การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุ และการนําตัวเลขที่นับจํานวน
ได้มาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย ผู้ที่มีทักษะการคํานวณต้องมี
ความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. หาผลลัพธ์ของการบวกและการลบปริมาณท่ีได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง 
                            ข. หาผลลัพธ์ของการคูณและการหารปริมาณท่ีได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง 
                            ค. หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากข้อมูลโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์         
ในการแปรผันการสร้างสมการ มาสร้างเป็นสูตรได้ 
                            ง. คํานวณเกี่ยวกับปริมาณท่ีมีคําอุปสรรคประกอบได้อย่างถูกต้อง 
                        (6) การสื่อความหมาย หมายถึง การนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัดการ
ทดลองและจากแหล่งอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม่ โดยการหาความถี่เรียงลําดับ จัดแยกประเภทหรือ
คํานวณหาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปแบบของ
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ เขียนบรรยาย เป็นต้น ผู้มีทักษะการสื่อสาร
ความหมายต้องมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. เลือกรูปที่จะนําเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 
                            ข. บอกเหตุผลที่จะใช้ในการเลือกรูปที่จะใช้ในการนําเสนอข้อมูลได้ 
                            ค. ออกแบบการนําเสนอข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ 
                            ง. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น 
                            จ. บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสม กะทัดรัด จนสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
                            ฉ. บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหน่งของสถานที่จนสื่อความหมายให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
                        (7) การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปคําตอบล่วงหน้า ก่อนที่จะทดลองโดยอาศัย 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ที่ได้ศึกษามาแล้ว ผลการทํานายจะถูกต้องหรือแม่นยําเป็นผลมาจากการสังเกต        
อย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และการวัดที่ถูกต้องด้วย การทํานายที่จะให้ได้อย่างมั่นใจที่สุด 
คือการทํานายที่ตัวแปรอ่ืนๆ ถูกควบคุมให้คงที่หมด ให้การเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวแปรอิสระและ        
ตัวแปรตามเท่าน้ัน ผู้ที่มีทักษะในการทํานาย ต้องมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. ทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้น จากข้อมูลที่เป็นหลักการ กฎหรือทฤษฎีทีมีอยู่ได้ 
                            ข. ทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้ 
                            ค. ทํานายผลท่ีเกิดข้ึนภายนอกขอบเขตข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้ 
                        (8) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา สเปซของวัตถุ 
หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุน้ันคงที่ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุน้ัน โดยทั่วไปแล้วสเปซของวัตถุจะมี 
3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของวัตถุ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งที่อยู่ของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่อยู่ในวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธ์
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ระหว่างมิติของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา ผู้มีทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปชกับสเปช
และสเปชกับเวลาต้องมี ความสามารถ ในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี 
                            ก. ช้ีบ่งรูป 2 มิติและวัตถุ 3 มิติที่กําหนดให้ได้ 
                            ข. วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือ รูป 3 มิติที่กําหนดให้ได้ 
                            ค. บอกช่ือรูปและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
                            ง. บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ ได้แก่ ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็น
เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ เมื่อเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุ สามารถบอกรูปทรงของวัตถุที่เป็นต้นกําเนิด
เงา เมื่อเห็นวัตถุ (3 มิติ) สามารถบอกเงา (2 มิติ) ที่จะเกิดข้ึน บอกรูปของรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจาก
การตัดของวัตถุ (3 มิติ) ออกเป็น 2 ส่วน  
                            จ. บอกตําแหน่งหรือทิศทางของวัตถุได้ 
                            ฉ. บอกได้ว่าวัตถุหน่ึงอยู่ในตําแหน่งหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึงได้ 
                            ช. บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจกและภาพท่ีปรากฏในกระจกว่า
ซ้ายหรือขวาของกันและกันได้ 
                            ซ. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงตําแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา
ได้ 
                            ญ. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของขนาดและปริมาณของสิ่ง
ต่าง ๆ กับเวลาได้ 
                    2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม มีดังน้ี 
                        (1) การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
                        การกําหนดตัวแปร หมายถึง การช้ีบ่ง ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมสมมติฐานหน่ึงๆ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งตัวแปรออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
                            ก. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่างๆ หรือ
สิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นน้ันจริงหรือไม่  
                            ข. ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นเมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็น
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้าย 
                            ค. ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้น ที่มีผลต่อการ
ทดลองด้วยซึ่งจะต้องควบคุมให้เหมือนกัน ไม่เช่นน้ันอาจทําให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
                        การควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจากตัวแปรต้นซึ่ง
จะทําให้ ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนๆ กัน 
                        ผู้ที่มีทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ต้องมีความสามารถในการกระทํา                   
สิ่งต่อไปน้ี 1) บ่งช้ีตัวแปรต่างๆ ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือสมบัติทาง กายภาพหรือชีวภาพ
ของระบบได้ 2) บ่งช้ีตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมได้ 3) สร้างวิธีทดสอบ หาผลท่ีเกิดจาก
ตัวแปรต้นหน่ึงตัวหรือหลายๆ ตัวได้ 4) บ่งช้ีได้ว่าตัวแปรใดที่ไม่ได้รับการควบคุมให้คงที่ในการทดลอง 
คือแม้ว่าตัวแปรเหล่าน้ันจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบเดียวกันในทุกๆ กรณี 5) บอกได้ว่าสภาพการณ์
อย่างไรที่ทําให้ตัวแปรที่มีค่าคงที่และสภาพการณ์อย่างไร ไม่ทําให้ค่าตัวแปรคงที่ 
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                        (2) การต้ังสมมติฐาน 
                        การต้ังสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคําตอบล่วงหน้าก่อนทําการทดลอง             
โดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
                        ผู้ที่มีทักษะการต้ังสมมติฐาน ต้องมีความสามารถในการกระทําในสิ่งต่อไปน้ี คือ 
 
                            ก. หาคําตอบล่วงหน้าก่อนที่จะทําการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้
ประสบการณ์เดิมได้ 
                            ข. สร้างหรือแสดงให้เห็นวิธีจะทดสอบสมมติฐานได้ 
                            ค. แยกแยะการสังเกตที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนสมมติฐานออกจากกัน 
                       (3) การให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
                       การให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมาย และขอบเขตของ
คําต่างๆ (ที่มีอยู่ในสมมติฐานที่จะทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถทดสอบหรือวัดได้ ผู้ที่มีทักษะ
ให้คํานิยามเชิงต้องมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี คือ 
                           ก. กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรต่างๆ ให้สามารถทดสอบ
หรือวัดได้ 
                           ข. ยกนิยามเชิงปฏิบัติการออกจากนิยามท่ีไม่ใช่นิยามเชิงปฏิบัติการได้ 
                           ค. สามารถช้ีบ่งตัวแปรหรือคําที่ต้องใช้ในการให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการได้ 
                       (4) การทดลอง 
                       การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคําตอบหรือเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 
                           ก. การออกแบบทดลอง 
                           ข. การปฏิบัติการทดลอง 
                           ค. การบันทึกผลการทดลอง 
                      ผู้ที่มีทักษะการทดลอง ต้องมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ีได้ คือ                
1) กําหนดวิธีการทดลองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสมมติฐานโดยคํานึงถึงตัวแปรต้นและตัว
แปรตามที่ต้องควบคุม 2) ระบุวัสดุอุปกรณ์และ/หรือสารเคมีที่จะใช้ในการทดลองได้ 3) ปฏิบัติการ
ทดลองและใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องคล่องแคล่วและปลอดภัย 4) บันทึกผลการทดลอง ได้คล่องแคล่วและ
ถูกต้อง 
                       (5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล หมายถึง  
การบอกความหมายหรือบรรยายลักษณะหรือสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลใน
บางคร้ังอาจต้องให้ทักษะอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เป็นต้น ผู้ที่มีทักษะ
ตีความหมายข้อมูลต้องมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่อไปน้ี คือ 
                           ก. แปลความหมายหรือลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
                           ข. อธิบายความหมายของข้อมูลที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
                           ค. บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือตัวแปรที่มีอยู่ได้ 
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2.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
             
            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 282) ได้อธิบายว่า
จุดมุ่งหมายในการสอนผู้เรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการแนะนําการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือใช้แก้ปัญหา การค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนจะเกิดได้น้ัน ผู้สอนควรช้ีแนะให้คําปรึกษาและ
แนะนําในการเรียนรู้ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์น้ีจะสมบูรณ์ได้น้ัน ผู้เรียนต้องได้แสดงผลงานของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ 
สามารถปรับปรุงประยุกต์กับชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมแต่ละท้องถิ่น ผู้สอนควรสอนให้มีเหตุผล 
การรับรางวัลผู้สอนไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สําคัญ แต่เป็นการเสนอผลงานให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบงาน        
แต่ละกลุ่ม นํามาแก้ไขต่อไป  เพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตนเป็นสําคัญ 
            ธีระชัย ปูรณโชติ (2544, หน้า 11-20) ได้กล่าวถึงหลักการที่สําคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว้ดังน้ี 1) เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนริเร่ิมวางแผนและ
ดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ ช้ีแนะแนวทาง และให้คําปรึกษา 2) เน้น
กระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้ังแต่ การกําหนดปัญหา              
เลือกหัวข้อ วางแผนการรวบรวมข้อมูล ทดลอง สรุป 3) เน้นการคิดเป็น ทําเป็นและการแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง 4) การทํากิจกรรมโครงงาน เน้นให้นักเรียน เรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหา มิได้
เน้นการส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัล 
            สิร์ปรานี วสุภัทร (2544, หน้า 39) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและบทบาทของผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไปน้ี 1) เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจค้นคว้าและการประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 3) เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง 4) เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์     
5) เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
            จากหลักการและจุดมุ่งหมายของนักการศึกษา ผู้สอนได้ศึกษารวบรวม ได้ความหมายว่า           
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายและหลักการกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับ
ผู้เรียน ได้ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ต้องเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเรียนรู้
และได้ปฏิบัติจริง จากธรรมชาติที่น่าสงสัยและอยากรู้นํามาเป็นปัญหา โดยมีอาจารย์ ผู้รู้ เรื่องใด          
เรื่องหน่ึง เป็นผู้ ให้คําปรึกษาไม่ใช่เป็นผู้ ให้คําตอบ ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง ตามข้ันตอนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการเลือกหัวข้อ การค้นคว้าเอกสารและ
สื่อการเรียนรู้ การดําเนินการตามข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบสํารวจ ทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลผล สรุปผล การอภิปรายปากเปล่า แสดงผลงานและเสนอแนะผลงานต่อ
บุคคลอ่ืนได้ 
            2.4.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสําหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงด้วยตนเอง 
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คําแนะนําปรึกษาของครูหรือผู้เช่ียวชาญ กิจกรรมนี้อาจทํา
เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้และจะกระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จํากัดสถานที่ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
23 

 

 

เช่น อาจทํานอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียนแม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้
กิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์น้ีเรียกได้ว่า เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับนักเรียน
และได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังน้ี 
            วัฒนา มัคคสมัน (2544, หน้า 114) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนน้ี เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรมีอิสรเสรี           
ให้เกียรติ ให้ความสําคัญแก่เด็กในฐานะคนคนหน่ึงที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกที่มั่นคง
กล้าคิด กล้าแสดง กล้าลงมือทํา ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ครูจะ
ไม่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะเป็นผู้จัดสภาวะแวดล้อมของห้องเรียนและเตรียมอุปกรณ์ที่เอ้ือให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเร่ืองราวที่เป็นความสนใจและท้าทายความสามารถของเด็กให้โอกาสให้เด็กได้
ประเมินผลการทํางานของตนเอง ได้เห็นพัฒนาการและความสําเร็จและล้มเหลวของตน ครูเป็นผู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกและคอยแนะนําช่วยเหลือให้เด็กได้ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม 
            สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 281–312) อธิบายว่า  
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาของครู อาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ สํารวจ  
ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังการแปลผล สรุปผลและการเสนอผลงาน 
            ชุติมา วัฒนะศิริ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่าเป็นกิจกรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาของครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่การเลือกหัวข้อที่จะ
ศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ สํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง 
แปลผล สรุปผลและเสนอผลงาน 
            ดังน้ัน โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่นําไปใช้ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือใช้แก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจ คิดและจะเลือกปัญหาที่แก้ไขด้วย
ตนเอง ซึ่งมีการเรียนรู้ที่เป็นอิสระพบปัญหาที่อยากรู้ อยากเห็นสิ่งที่เกิดข้ึนมีประโยชน์หรือเป็นโทษซึ่ง
เป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้ันตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ มีการ
วางแผนที่จะศึกษาหรือแก้ปัญหาภายในขอบเขตระดับความรู้ระยะเวลาที่กําหนดแหล่งเรียนรู้และ
อุปกรณ์ที่มีอยู่พร้อมรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปด้วยตนเองตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
            2.4.2 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 283–284) มีคําอธิบายว่า 
โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยผู้เรียนเป็นผู้คิดค้นวางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
อาศัยเครื่องมือ เคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติเพ่ือให้โครงงานสําเร็จภายใต้คําแนะนํา         
การกระตุ้นความคิด การทํางานจากครูผู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญ ครูผู้ดูแลโครงงาน จะอํานวยความ
สะดวกในการทําโครงงาน ช้ีแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทําโครงงาน ตลอดท้ังการติดตาม
วัดผลและประเมินผลความสําเร็จของโครงงานวิทยาศาสตร์ 4 ประเภทดังน้ี 
                    1) โครงงานประเภทสํารวจ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความรู้ในสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
24 

 

 

โดยวิธีสํารวจแล้วนําข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดกระทํา เช่น การจําแนกหมวดหมู่แล้วนําเสนอในรูปแบบ   
ต่างๆ โดยไม่กําหนดตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาผู้ทําวิชาวิทยาศาสตร์โครงงานสํารวจ เพียงต้องการ
สํารวจ และรวบรวมข้อมูล เพียงเพ่ือนําข้อมูลเหล่านั้นมาจําแนกและนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ให้เห็น
ลักษณะการจําแนกที่มีความแตกต่างตามข้ันตอนที่ต้องการตามปัญหาที่ต้องการผลตอบหรือ
ความสัมพันธ์ ในเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
                    2) โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานประเภทการหาคําตอบของปัญหาใด          
ปัญหาหนึ่ง โดยวิธีการออกแบบและดําเนินการทดลอง เพ่ือหาคําตอบที่ต้องการทราบหรือเพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
            ธีระชัย ปูรณโชติ (2544, หน้า 11-20) โครงงานประเภทน้ีมีการออกแบบสํารวจ การทดลอง 
เพ่ือการศึกษาตัวแปรหน่ึงที่มีต่อตัวแปรหน่ึงโดยควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาไว้ ขั้นตอนของการทําโครงงานประเภทน้ีประกอบด้วยการกําหนดปัญหา การต้ังสมมุติฐาน  
การออกแบบทดลอง การดําเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การแปลผลและการสรุปผล 
            การศึกษาค้นคว้าแบ่งตัวแปรเป็น 3 ประเภท คือ 
                       (1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ เป็นสิ่งที่เป็นเหตุทําให้เกิดผลเช่นน้ันจริง
หรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา 
                       (2) ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ เ ป็นผลจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนไป               
ตัวแปรตามก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องวัดผลและประเมินผล 
                       (3) ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลอง จะต้อง
ควบคุม ให้เหมือนกันมิเช่นน้ันจะทําให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
            ขั้นตอนของโครงงานประเภททดลอง 
                      ขั้นที่  1  การกําหนดปัญหาที่จะศึกษา 
                      ขั้นที่  2  การกําหนดสมมติฐาน 
                      ขั้นที่  3  การออกแบบการทดลอง 
                      ขั้นที่  4  การดําเนินการทดลอง 
                      ขั้นที่  5  การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 
                    3) โครงงานประเภทพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานที่เก่ียวกับ
การประยุกต์ทฤษฎีหรือนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์  
ที่เป็นประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการประดิษฐ์ของใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มี
ประสิทธิภาพที่ ดี ย่ิงข้ึนกว่าเดิม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546,            
หน้า 282) 
                    4) โครงงานประเภทการสร้างทฤษฏีหรือการอภิปราย โครงงานประเภทนี้ผู้ทําต้อง
นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเร่ืองใดเรื่องหน่ึงอย่างมีเหตุผล ที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์          
มีทฤษฎีสนับสนุนปรากฏการณ์เก่าๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคําอธิบาย สูตรหรือสมการทฤษฏีอ่ืน
มาสนับสนุนและมีเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งการเรียนรู้ การทําโครงงานประเภทน้ีผู้ทําต้องมี       
พ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและต้องมีการศึกษาเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องอย่างมากจึงจะ
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สามารถสร้างคําอธิบายหรือทฤษฎีที่จะเรียนในช่วงช้ันต่อไป (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544, หน้า 33)   
            2.4.3 ความสําคัญและประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                    1) ความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                    การศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มี
ประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไป
ตลอดเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าว จะทําให้
ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก 
                    2) ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                       (1)  ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงงานตามความสามารถความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 
                        (2) ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
                        (3) ได้แสดงออกซึ่งความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                        (4) ทําให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา 
                        (5) ได้ผลิตผลงานที่เป็นของผู้เรียนเอง และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
                        (6) กระตุ้นหรือเร้าความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
                        (7) ส่งเสริมความพึงพอใจใฝรู่ ้
                        (8) พัฒนาเทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา 
                        (9) ส่งเสริมให้มคีวามคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ 
                        (10) ทําให้กฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ถูกนําไปใช้และมีความหมายย่ิงขึ้น 
            ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 275–276) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ทําให้เกิดเรียนรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ มี
เหตุมีผลในการดําเนินการเรียนรู้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการคิดใหม่ๆ ที่เป็นความสามารถของ
ตนเอง ดังต่อไปนี้ 
                        (1) ผู้เรียนรู้เน้ือหาวิชาซึ่งเป็นผลไปสู่การค้นคว้าการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                        (2) ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการแสวงหาความรู้ให้มี
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                        (3) มีการส่งเสริมให้มีความคิด การคิดอย่างวิเคราะห์และเช่ือมั่นให้เกิดแต่ละคน         
ให้เกิดความคิดที่อิสระ พัฒนาการเรียนรู้ มีความเช่ือมั่นในตนเองให้เกิดมีทักษะและมีโอกาสได้แสดง
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลทําให้เกิดงานกลุ่ม และด้านอาชีพขึ้นได้ 
                              ก. มุ่งให้มีทักษะและเกิดการเรียนรู้ ให้เกิดโอกาสความสามารถพิเศษแสดง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
                              ข. เพ่ือมีโอกาสสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง 
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                              ค. มีความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ส่งเสริม การ
ทํางานเป็นหมู่คณะ 
                               ง. ส่งเสริมความรู้ ให้นําความรู้ทางวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
 
2.5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้        
ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน  
            การสอนแบบโครงงาน (project) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่มี พ้ืนฐาน         
มาจากลัทธิปรัชญาประสบการณ์นิยมและปรัชญาการศึกษาแบบพัฒนาการนิยม ที่เช่ือว่าผู้เรียนเรียนรู้ 
ได้โดยอาศัยประสบการณ์และการกระทําจริงๆ โดยผู้สอนมีหน้าที่จัดเตรียมประสบการณ์ที่ดีและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ค.ศ.1859–1952    
นักการศึกษาจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาชาวอเมริกัน เป็นผู้วางรากฐานการสอนวิธีน้ีโดยมีทัศนะว่า 
การศึกษาเป็นการสร้างพัฒนาการให้แก่บุคคลหลายด้าน ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้เท่าน้ัน การเรียน
ที่ดีต้องเป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีผู้เรียนกระทําในสิ่งที่มีความหมายแก่ตน 
            ลักษณะสําคัญของโครงงาน ได้แก่ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาด้วยตัวเอง 
ซึ่งอาจจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ 2) ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้3) ผู้เรียน
เป็นผู้ศึกษาหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกข้ันตอน 4) การศึกษามีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหว่าง
ความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่ 5) ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
            การสอนโดยโครงงานเป็นการสอนที่ใช้เทคนิควิธีการหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างกระบวนการกลุ่ม การสอนคิด การสอนแก้ปัญหา การสอนเน้นกระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนาความคิดและการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งน้ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงจากความ
สนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน       
จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน        
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบ้ืองต้น โดยผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จําเป็นต้องตรงกับตํารา แต่ผู้สอนจะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ให้ แล้วปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ 
            2.5.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
            การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคําตอบใน สิ่งที่
ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ           
ของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกันจนได้ช้ินงานที่สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้ใน 
ชีวิตจริง 
            การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสานกัน 
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด
และการสอนแบบร่วมกันคิดทั้งน้ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจอยากรู้       
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อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือค้นหาคําตอบด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงกับแหล่งความรู้เบ้ืองต้นผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จําเป็น           
ต้องตรงกับตําราแต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุง
ความรู้ที่ได้ ให้สมบูรณ์ 
            การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ เ ช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม          
(Bloom) ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ ขั้นที่ 1 ความรู้ความจํา ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ ขั้นที่ 3 การนําไปใช้ ขั้นที่ 4 
การวิเคราะห์ ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ ขั้นที่ 6 การประเมินค่า และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ต้ังแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ 
การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ 
            2.5.2 กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
            การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งที่
ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ             
ของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ช้ินงานที่สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้        
ในชีวิตจริง นักวิชาการกล่าวไว้ดังน้ี 
            วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, หน้า 59-65) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นหาคําตอบ           
ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนดหัวข้อ
ที่จะศึกษา เป็นการคิดหาหัวข้อที่จะทํา 2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องรวมไปถึงการขอคําปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) เขียนเค้าโครงของโครงงาน 4) การปฏิบัติโครงงานตามที่เขียน 5) การเขียนรายงาน 
6) การแสดงผลงาน 7) กระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 
            ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 
            เป็นระยะที่ผู้สอนต้องสังเกต/สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จากนั้นตกลงร่วมกัน 
เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด ผู้สอนสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งมีหลายวิธี โดยอาจ
ศึกษาเรื่องจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ จากประสบการณ์ของผู้เรียน/ผู้สอน จากเอกสารส่ิงพิมพ์ 
หรือสื่อต่าง ๆ  จากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดที่เกิดข้ึน จากวัตถุสิ่งของที่ผู้สอนนํามาในห้องเรียน
หรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อ่ืนทําไว้แล้วเป็นต้น เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการกําหนดหัวข้อ
โครงงาน โดยนําเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน แล้วกําหนดเรื่องน้ันเป็นหัวข้อโครงงาน ทั้งน้ี
จะต้องคํานึงว่าการกําหนดหัวข้อโครงงานน้ันจะกระทําหลังจากการตรวจสอบสมมติฐานเสร็จสิ้นแล้ว 
            ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน 
            เป็นข้ันที่ผู้ เรียนกําหนดหัวข้อคําถามหรือประเด็นปัญหาที่ผู้ เรียนสนใจอยากรู้แล้ว
ต้ังสมมติฐานมาตอบคําถามเหล่าน้ันทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติจนค้นพบคําตอบ               
ด้วยตนเองตามข้ันตอนดังน้ี 1) ผู้เรียนกําหนดปัญหาที่จะศึกษา 2) ผู้เรียนต้ังสมมติฐานเบ้ืองต้น             
3) ผู้เรียนตรวจสอบสมมติฐานเบ้ืองต้น 4) สรุปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
            ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้สอนควรให้กําลังใจผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม สิ่งที่ไม่ควรกระทําคือการตําหนิหรือกล่าวโทษ ผู้สอนควรกระตุ้นให้
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ผู้เรียนมีกําลังใจจนสามารถต้ังสมมติฐานใหม่ได้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน         
ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเมื่อได้องค์ความรู้ใหม่แล้ว 
ผู้เรียนจะนําองค์ความรู้น้ันไปใช้ในการทํากิจกรรมตามความสนใจต่อไปได้ ผู้เรียนอาจใช้ความรู้                 
ที่ค้นพบ เป็นพ้ืนฐานของการกําหนดประเด็นปัญหาขึ้นมาใหม่เพ่ือกําหนดเป็นโครงงานย่อยศึกษา
รายละเอียดในเร่ืองน้ัน ต่อไปอีก 
            ระยะที่ 3 ขั้นสรุป 
            เป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่ผู้เรียนค้นพบคําตอบของปัญหาแล้วและได้แสดงให้ผู้สอน
เห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิมและเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องใหม่ ระยะน้ี         
เป็นระยะท่ีผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทํางานและแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ        
ของการทํางานตลอดโครงงานแก่คนอ่ืนๆ มีกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนดําเนินการในข้ันตอนน้ีดังน้ี            
1) ผู้เรียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวิจัยเล็กๆ 2) ผู้เรียนนําเสนอผลงาน (แสดงเป็นแผงโครงงาน) 
ให้ผู้สนใจรับรู้ สรุปและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
            2.5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
            ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมี ดังน้ี 
                    1) ขั้นนําเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กําหนดสถานการณ์ 
ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปภาพหรือการใช้เทคนิคการต้ังคําถามเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ที่กําหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นข้ันตอน                 
ของโครงงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
                    2) ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปราย
หารือข้อสรุปของกลุ่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
                    3) ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การวางแผนร่วมกัน 
                    4) ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกันประเมิน 
            สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545, หน้า 84 - 86) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรม        
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบ ไปใช้ในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องน้ันๆ ภายใต้คําแนะนํา ปรึกษา
และความช่วยเหลือจากผู้สอนและผู้ที่เช่ียวชาญ เร่ิมต้ังแต่การเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่จะศึกษา          
การวางแผน การดําเนินงาน ตามข้ันตอนที่กําหนดตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งในการจัดทํา
โครงงานน้ันสามารถทําได้ทุกระดับช้ัน อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม จะกระทําในเวลาเรียนหรือ
นอกเวลาเรียนก็ได้  
            2.5.4 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึงที่ผู้ทํา
โครงงานจะต้องนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือศึกษา
หาทางแก้ปัญหาเร่ืองใหม่ๆ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยผู้ทําโครงงานเป็นผู้คิดเร่ืองหรือเลือก 
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เรื่องที่ต้องการศึกษา มีการวางแผนดําเนินการ (ลงมือปฏิบัติ) บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
เสนอผลงานด้วยตนเอง ต้ังแต่ต้นจนสําเร็จทุกข้ันตอน 
                    ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกช่ือเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันที่สําคัญที่สุด
และยากที่สุด ตามหลักการแล้วนักเรียนควรจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเอง     
แต่ครูอาจมีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถคิดหัวข้อเรื่องได้ด้วยตนเอง ดังจะได้กล่าว
ต่อไป 
                    ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทําโครงงาน ได้แก่ การวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษา
ค้นคว้าทั้งหมด เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร 
วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูลการวางแผนปฏิบัติงานอย่างคร่าวๆ ว่าจะดําเนินการอย่างไรบ้าง             
เป็นขั้นตอน แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติมและขอความเห็นชอบ 
                    ขั้นที่ 3 การลงมือทําโครงงาน ได้แก่ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างหรือการประดิษฐ์ การปฏิบัติการทดลอง ซึ่งสุดแล้วแต่
จะเป็นโครงงานประเภทใดและการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล             
แบ่งความหมายของข้อมูลและสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 
                    ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานเป็นการเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือเป็นเอกสารเพ่ืออธิบายให้ผู้อ่ืนทราบรายละเอียดทั้งหมดของการทําโครงงานซึ่งจะประกอบด้วย
ปัญหาที่ทําการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้า อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่
ใช้ ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ 
ที่ได้จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์น้ันๆ วิธีเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะและ
แนวทางในการเขียน เช่นเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์
น่ันเอง 
                    ขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าสําเร็จลงแล้วให้ผู้อ่ืน
ได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งอาจกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการ
รายงานปากเปล่า ฯลฯ 
            ในการจัดแสดงผลงานของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ครูอาจกระทําได้ในหลายระดับ 
เช่น 1) การจัดเสนอผลงานภายในช้ันเรียน 2) การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน
3) การจัดแสดงนิทรรศการในงานประจําปีของโรงเรียน 
            การส่งโครงงานเข้าร่วมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับต่างๆ เช่น 
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ เป็นต้นและได้มีนักวิชาการ         
บางท่านกล่าวไว้ ดังน้ี 
            กุฟฟา (Gupta, 1981, p. 29) กล่าวถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 6 ขั้นตอนดังน้ี 1) การสร้าง
สถานการณ์เป็นการสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความคิด เกิดความสนใจ
ที่จะแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ 2) การเลือกโครงงาน เมื่อนักเรียนมีปัญหาและความสนใจที่จะ
แก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง ครูควรให้ความช่วยเหลือและแนะนําแนวทางในการเลือกทําโครงงานโดย
พิจารณาถึงระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนด้วย 3) การวางแผนเป็นการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานโดยมีครูเป็นผู้ให้คําปรึกษาและ มีการเขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน 4) การลงมือทํา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
30 

 

 

โครงงานนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ 5) การประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
โครงงานน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 6) การบันทึกผลเป็นการบันทึกสรุปอย่างสั้นๆ ของนักเรียน
ต้ังแต่เริ่มแรกจนกระทั่งสิ้นสุดการทําโครงงาน รวมท้ังข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 
            ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดําเนินงาน             
หลายข้ันตอนต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงข้ันสุดท้าย ผู้สอนได้จัดลําดับข้ันตอนดังน้ี 
                    1) การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทําโครงงานและการเลือกเร่ืองที่จะศึกษาเป็น
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นข้ันตอนที่สําคัญที่สุดและยากที่สุด เน่ืองจากหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะ
ศึกษาน้ัน จะต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีแนวทางที่จะหา
คําตอบ โดยทั่วไปแล้วหัวเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ มักจะได้จาก ปัญหา คําถามหรือความอยากรู้
อยากเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ของผู้เรียนเอง ดังน้ัน ผู้เรียนควรได้รับการเสริมแรงกระตุ้นความสนใจ
และแนวคิดการเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน การท่ีผู้ เรียนเลือกหัวข้อเร่ืองได้ นับว่าผู้เรียน            
มีความสามารถทําโครงงานสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
                    2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึง การขอคําปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ 
ผู้ปกครองและการสํารวจ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้หัวข้อเรื่องกว้างๆ ที่มีความ
สนใจครูที่ปรึกษาควรแนะนําแหล่งข้อมูล ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ 
                    3) การจัดทําเค้าโครงย่อของโครงงาน หลังจากที่ผู้เรียนได้หัวข้อเรื่อง ทําโครงงาน
และเอกสารอ้างอิงแล้ว ต่อไปเป็นการเขียนเค้าโครงของโครงงานเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการทําโครงงาน 
                    4) เค้าโครงโครงงานท่ีเสนอต่อครูที่ปรึกษามีหัวข้อและขั้นตอนดังน้ี 1) ช่ือโครงงาน2) 
ช่ือผู้ทําโครงงาน 3) ช่ือครูที่ปรึกษา 4) ที่มาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องมีการ
อธิบายถึงสาเหตุ ในการทําโครงงานน้ี โครงงานเรื่องน้ีมีความสําคัญอย่างไร นักเรียนคิดว่าเรื่องที่ทํา 
ให้นักเรียนต้องการรู้อะไร ไม่มีข้อจํากัดในการเรียนรู้ คือ ถ้าสิ่งที่ทํา เป็นเรื่องใหม่แล้วนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรือเร่ืองที่ทําเป็นเร่ืองเก่าแต่มีการทําโครงงานที่ดีกว่าเดิมหรือมีผู้อ่ืนเคยศึกษาค้นคว้าไว้
บ้างแล้วแต่นักเรียนอยาก ต่อเติมยังนับว่าใช้ได้ เร่ืองที่ทําได้ขยายเพ่ิมเติมปรับปรุงจากเรื่องที่คนอ่ืนทํา
ไว้อย่างไร หรือเป็นการทําซ้ําเพ่ือตรวจสอบผลเพ่ือการศึกษาได 5) จุดมุ่งหมายของการค้นคว้า เพ่ือ
ต้องการเรียนรู้อะไร 6) สมมติฐานของการค้นคว้า 7) วิธีการดําเนินงานจะต้องระบุวัสดุและอุปกรณ์ที่
ต้องใช้มีอะไรบ้าง มาจากไหน วัสดุและอุปกรณ์ใดที่ต้องจัดซื้อทําเอง หรือขอยืมมามีการอธิบายการ
ออกแบบการทดลองมีการทดลองอะไร อย่างไรจะสร้างหรือประดิษฐ์อะไรข้ึนมา มีวิธีการเก็บข้อมูล
อย่างไร 8) แผนปฏิบัติงานเป็นการอธิบายเก่ียวกับเวลาที่เริ่มต้นและเวลาที่สําเร็จของการดําเนินงาน
ในแต่ละข้ันตอน 9) ระยะเวลา 10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11) เอกสารอ้างอิง 
                    5) การดําเนินงานตามแผนที่ เขียนเป็นการวางแผนอย่างคร่าวๆ ซึ่งจะช่วยให้               
การดําเนินงานไม่สับสนและมีขั้นตอนในการทํางาน 
                    6) การลงมือทําโครงงาน เมื่อได้เค้าโครงของโครงงานน้ัน อาจประกอบด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสร้างหรือการประดิษฐ์ การปฏิบัติ การทดลอง การค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ ที่ควรเตรียมไว้มีดังน้ี 
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                       (1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่พร้อมก่อนลงมือทดลอง 
                       (2) มีสมุดบันทึกกิจกรรมประจําวันและการดําเนินการในแต่ละวัน ทําอะไรบ้าง 
ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร 
                       (3) ปฏิบัติการทดลองด้วยความรอบคอบและบันทึกข้อมูลไว้ภายใต้การแนะนํา
ของครูที่ปรึกษา มีความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางาน 
                       (4) ต้องดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด 
                       (5) ควรปฏิบัติการทดลองซ้ําเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
                       (6) ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ให้แต่ละส่วนเสร็จได้ง่ายข้ึน 
                       (7) มีการทํางานส่วนที่เป็นหลักใหญ่ก่อน และเสริมเพ่ือแก้ไข ตกแต่งให้ได้
โครงงานที่สมบูรณ์ 
                       (8) อย่าทํางานที่ใช้เวลามากทําให้เกิดการเบ่ือได้ 
                    7) การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีการจัดได้หลายอย่าง เช่น จัดให้มี
นิทรรศการ สาธิตประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน โรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน 
จังหวัดเขตการศึกษาและร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือการจัดนิทรรศการสัญจรระหว่าง
โรงเรียน ตามความเหมาะสม 
            2.5.5 ปัญหาที่พบในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            การเลือกหัวข้อ เป็นปัจจัยสําคัญต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีความสําเร็จส่วนใหญ่  
จะเลือกหัวข้อตามคําแนะนําจากครูที่ปรึกษา เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนครูที่ปรึกษามักให้
นักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสนใจ ผู้สอนไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดเอง หรือแสดงความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้สอน หากนักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้สอน ก็อาจไม่ได้รับการยอมรับ              
จากผู้สอน ถือว่ารู้ดีกว่าครู วิธีน้ีเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เพราะว่าไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดเอง การท่ีให้
นักเรียนคิดเอง จะช่วยทําให้หัวข้อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
            หากครูได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนรับผิดชอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยคํานึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเปิดโอกาสให้เลือกหัวข้อที่ตนสนใจ การปลูกฝังให้รับผิดชอบ         
การทํางาน รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก็จะทําให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจโครงงานน้ันๆ 
อย่างลึกซึ้ง เพราะปัจจุบันเป็นโลกแห่งการแข่งขันอย่างเสรีจึงจําเป็นต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นผู้นําทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ การเปิดโอกาสให้นักเรียน         
คิดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะทําให้มีผลงานวิจัยใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย นอกจากน้ียังเป็นการ
สร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและครูในสถาบันแห่งน้ันอีกด้วย  ดังน้ันนโยบายของรัฐ           
ควรสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการ
สืบเสาะค้นหาความรู้ ความสนใจและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542 ได้กําหนดแนวทางการจัด
การศึกษา หมวด 4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และกระบวนการ การเรียนรู้ที่อาจารย์และสถานศึกษา
จะต้องนําไปปฏิบัติโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบท่องจํา ทําตามคําสั่งตามครู มาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยปรับบทบาทของครูให้มีหน้าที่สนับสนุน ช้ีแนะ และ
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มุ่งเน้นการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ น่ันหมายความว่าสนับสนุน
ให้ทําหัวข้อตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รับผิดชอบการทํางานก็จะ
ได้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้น ครูต้องคิดต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้มีคุณภาพ นําไปใช้ได้และต้องขายได้ 
อีกด้วย ก็จะได้นักวิทยาศาสตร์ บุคคลเหล่าน้ีก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
            แหล่งค้นคว้าข้อมูล เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรสนับสนุนให้มี
แหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สามารถให้บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือทําการค้นคว้าข้อมูล 
ควรมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล โรงเรียนควรจัดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ อินเทอร์เน็ต ในการ
สืบค้นข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถช่วยนักเรียนให้มีความรู้ 
เพ่ิมขึ้นจากผู้สอน สามารถเรียนรู้ว่าสังคม วัฒนธรรม และโลกเป็นอย่างไร ช่วยให้ผู้เรียนค้นคว้างานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจ ศึกษาหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์
สร้างขึ้นหรือสารคดีต่างๆ นอกจากน้ี ห้องสมุดของโรงเรียน ควรเป็นห้องสมุดออนไลน์ คือสามารถเข้า
ไปอ่านนิตยสาร ตํารา วารสาร เอกสารวิชาการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับ
สมบูรณ์ (ฉบับเต็ม) จากต้นฉบับ หรือจากวารสารต่างๆ ปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลไม่จําเป็นต้องเดินทาง
ไปค้นคว้าจากห้องสมุดเพียงแห่งเดียว สามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจําลอง สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือโทรทัศน์และวิทยุที่เกี่ยวกับสารคดีทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ัน
นโยบายของรัฐควรสนับสนุนแหล่งค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดหรือสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ทางวิทยาศาสตร์  
 
2.6 แบบฝึกทักษะการคิด 
 
            แบบฝึกทักษะการคิด เป็นแบบฝึกที่ใช้ฝึกทักษะการคิดของนักเรียนเป็นแบบฝึกที่ผู้วิจัย      
สร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 142-143) ซึ่งมีความเห็นว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทางสติปัญญา ซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การ
ฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่างๆ  รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลายจะช่วยให้การคิด
อย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
            การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด คือ การดําเนินการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเน่ืองจาก
ความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เกิดความคิดที่มีความละเอียด กว้างขวาง ลึกซึ้ง 
ถูกต้องมีเหตุผลและน่าเช่ือถือมากขึ้นกว่าเดิม ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและกระบวนการคิดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
            สรุปได้ว่า การสอนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ คือการสอนให้ผู้เรียนคิดจากประสบการณ์
และพื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการคิด วิธีคิดและตัวบ่งช้ีของการคิดดังน้ี 
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                    1) การคิดเหตุผล จุดมุ่งหมายของการคิดเพ่ือมุ่งพัฒนาความคิดที่สามารถอธิบายได้
ด้วยหลักของเหตุผล วิธีคิดคิดจําแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันและพิจารณา
เร่ืองที่คิดบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัย คือคิดจากหลักทั่วไป ไปสู่ข้อเท็จจริง
ย่อยๆ แบบอุปนัย คือ คิดจากข้อเท็จจริงย่อยๆ ไปสู่หลักการทั่วไป ตัวบ่งช้ีลักษณะการคิดสามารถ
แยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได้ สามารถใช้เหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัยในการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและสามารถใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัยในการพิจารณาข้อเท็จจริง 
                    2) การคิดแก้ปัญหา จุดมุ่งหมายของการคิดเพ่ือมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนัก        
รู้ในปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ         
การคิดจํานวนมาก 
                    3) การคิดสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมายของการคิดเพ่ือมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์           
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิมและสามารถนําความคิดใหม่น้ันไปใช้          
ให้เกิดประโยชน์ได้ 
                    4) การคิดลึกซึ้ง จุดมุ่งหมายของการคิดเพ่ือมุ่งพัฒนาความคิดให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใน
โครงสร้างน้ันรวมทั้งความหมายหรือคุณค่าของสิ่งที่คิด วิธีคิดวิเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยที่โยงใย และสัมพันธ์กับอย่างซับซ้อนจนประกอบกันเป็นโครงสร้าง หรือภาพรวม
ของสิ่งน้ัน วิเคราะห์ให้เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อยู่ภายในโครงสร้างนั้น และวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของปัญหาหรือความหมาย หรือคุณค่าที่แท้จริง ตัวบ่งช้ีลักษณะการคิดสามารถอธิบาย
โครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างในโครงสร้างของเรื่องที่คิดได้ สามารถอธิบายระบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อยู่ภายในโครงสร้างของเร่ืองที่คิดได้และสามารถบอกสาเหตุของปัญหา 
ความหมายหรือคุณค่าที่แท้จริง 
                    5) การคิดวิเคราะห์ จุดมุ่งหมายของการคิดเพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะความสามารถ การสังเกต 
การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจําแนกแยกแยะประเภท การจัด
หมวดหมู่ การสัญนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง             
ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของความคิดทั้งมวล   
            2.6.1 การคิดและความหมายของการคิด 
            การคิด ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ "ความรู้ คือ อํานาจ" อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ให้เกิดอํานาจได้น้ัน จําเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ปรับข้อมูลข่าวสาร ให้อยู่ในรูป
ขององค์ความรู้และนํามาใช้ประกอบการดําเนินชีวิตด้านต่างๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ที่จะ
สามารถเป็นเช่นน้ันได้จะต้องมีคุณสมบัติประการหน่ึงในชีวิตน่ันคือ "คิดเป็น" ความสามารถในการคิด           
ทําให้มนุษย์ มีความเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์ สามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได้ สามารถ
คิดสร้างสรรค์เครื่องทุ่นแรงสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและปกป้อง
ตนเองให้พ้นจากภัยธรรมชาติได้ การคิด ทําให้คนไม่ถูกหลอก ด้วยการตีความหรือยอมรับการตีความ
ข้อมูลอย่างผิดๆ และไม่เช่ือถือสิ่งต่างๆ อย่างง่ายๆ แต่จะวินิจฉัยไตร่ตรองและพิสูจน์ความจริง         
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก 
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            ความหมายของการคิด การคิดคือ การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือ ผู้ที่กําลังค้นหา
ความหมายของอะไรบางอย่าง น่ันคือ กําลังใช้สติปัญญาของตนทําความเข้าใจกับการนําความรู้ใหม่ที่
ได้เข้ารวมกับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เพ่ือหาคําตอบว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง
ว่าเป็นการเอาข้อมูลที่พ่ึงรับเข้ามาใหม่ไปรวมกับข้อมูลเก่าที่ระลึกได้ เพ่ือสร้างเป็นความคิดอ่าน 
เหตุผลหรือข้อตัดสินมีการให้ความหมายไว้ดังต่อไปน้ี 
            เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ์ุ (2540, หน้า 297-299) อธิบายว่า การคิด และสมรรถภาพสมอง            
มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง โดยสมรรถภาพสมองเป็นศักยภาพของพลังสมองที่มีอยู่ภายในแต่ละบุคคล 
และการคิดเป็นทักษะเชิงปฏิบัติของบุคคลที่เกิดจากการใช้สมรรถภาพสมองร่วมกับประสบการณ์ที่
เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝน ด้วยเหตุน้ีนิยามการคิดจึงเป็นเรื่องเดียวกับสมรรถภาพสมอง
โดยตรง 
            กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542, หน้า 1-20) อธิบายว่า การคิด หมายถึง 
กระบวนการทํางานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมโดยนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผลเพ่ือให้ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ถ้าการคิดเป็นการคิดที่ถูกต้อง คือ มีเป้าหมายของ 
การคิดเพ่ือประโยชน์สุขของตัวผู้คิดและส่วนรวมแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในส่วนของ
บุคคลและสังคม การคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องส่งเสริมให้มีอยู่ในคุณลักษณะของเยาวชนไทย 
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 27) อธิบายว่า การคิดเป็นกลไก
ของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด
ด้วยการจําแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่มและการกําหนดช่ือเร่ืองเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ             
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้อาจจะเป็นความจริงที่สัมผัสได้หรือ 
เป็นเพียงจินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ ตลอดจนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการนําเอากฎเกณฑ์ต่างๆ          
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจาก
สิ่งแวดล้อม สังคมรอบตัวและประสบการณ์ด้ังเดิมของมนุษย์ 
            ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 153) อธิบายว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ 
ซึ่งมีศักยภาพสูงมากและเป็นส่วนที่ทําให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืนๆ โดยต้ังแต่อดีตมนุษย์         
มีความสามารถในการคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยต่างก็ได้พยายามคิดค้นหาคําอธิบายเกี่ยวกับการคิด 
ซึ่งแฝงอยู่ในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้หลากหลาย การศึกษาและแนวคิดในอดีตจะเป็นพ้ืนฐาน           
ที่สําคัญที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจแนวคิดใหม่ๆ เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ 
            ชาติ แจ่มนุช (2545, หน้า 20-21) อธิบายว่า การคิด คือ เป็นกระบวนการทํางานของ
สมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมผัสกับสิ่งเร้าและข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหา แสวงหา
คําตอบตัดสินใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสมองเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การท่ีจะรู้ว่ามนุษย์คิดอะไร คิดอย่างไร จะต้องสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกหรือคําพูดที่พูดออกมา 
            เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546, หน้า 3-4) อธิบายว่า การคิดคือ กิจกรรมทางความคิด         
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเรารู้เร่ืองว่าเรากําลังคิดเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างและสามารถ
ควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้าหมายได้ 
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            กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 80) อธิบายว่า การคิด หมายถึง กระบวนการทํางาน        
ของสมอง โดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมโดยนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
สังเคราะห์ และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล หรือเพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
            ทิศนา แขมมณี (2546, หน้า 38-54) อธิบายว่า การคิด หมายถึง กระบวนการทํางาน         
ของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้ากับสภาพแวดล้อมโดยนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
สังเคราะห์ และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
            สุวิทย์ มูลคํา (2547, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการคิดว่าเป็นกิจกรรมทางจิตอย่างหน่ึง
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ โดยแบ่งแยกออกจากกันมิได้ได้แก่ ความรู้สึก ความจําและ
จินตนาการ 
            ในด้านนักคิดต่างชาติก็ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
            ซิงเจล (Sigel, 1984, อ้างถึงใน เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ์ุ, 2540, หน้า 297-299) ได้รวบรวมและ
สรุปความหมายของการคิดว่าจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีขอบเขตตามลักษณะ
ปฏิบัติการทางสมองจากสิ่งที่เรียกว่า“suggesting passive reception” ซึ่งได้แก่ การใคร่ครวญ         
การคิดอย่างจดจ่อและการคิดอย่างลึกซึ้งไปสู่ active approach ซึ่งเป็นการแสดงออกของพลังสมอง 
เช่น การสร้างความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา ตลอดจนสิ่งที่เป็นปฏิบัติการทางสมอง 
            ไมเออร์ (Meier, 1987, อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคํา, 2547, หน้า 13) การคิด หมายถึง การค้นหา
ความหมาย ผู้ที่คิดคือ ผู้ที่กําลังค้นหาความหมายของอะไรบางอย่างน้ันหรือกําลังใช้สติปัญญาของตน
ทําความเข้าใจกับการนําความรู้ใหม่ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือหาคําตอบ
ว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหน่ึงว่าเป็นการเอาข้อมูลที่เพ่ิงรับเข้ามาใหม่ ไปรวมกับข้อมูลเท่าที่ระลึก
ได้เพ่ือสร้างเป็นความคิดอ่าน เหตุผลหรือข้อตัดสินใจ 
            เวบเบสเตอร์ (Webester dictionary, 1981, p. 2190) ได้ให้คํานิยามของการคิดว่า           
“เป็นการนําความสามารถทางสติปัญญาออกมาใช้ประโยชน์ การตัดสินใจและการสรุปเป็นการ
ปฏิบัติการทางสมองหรือให้เหตุผลตัดสินสรุปหรือเลือกการลงความเห็นหรือต้ังวัตถุประสงค์หรือ         
ตรึกตรองประนีประนอมสะท้อนหรือช่ังนํ้าหนักเรื่องราวทางสมอง” 
            ดังน้ัน จากการประมวลความหมายของการคิดตามท่ีกล่าวไว้ในข้างต้นจึงสรุปได้ว่า        
การคิดเป็นกิจกรรมทางความคิด/จิต ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์โดยใช้ความรู้
เก่ียวกับเรื่องที่กําลังคิดประสบการณ์ที่ได้รับมา นํามาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบริบทโดยผู้คิด
จะต้องต้ังเป้าหมายในการคิดให้ชัดเจนพร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์และสิ่งสําคัญคือผู้คิดจะต้องมีสติ 
น่ันคือต้องระลึกรู้ว่ากําลังคิดเรื่องอะไรอยู่เสมอเพ่ือนําตนเองให้บรรลุผลการคิดที่ประสิทธิภาพ 
            2.6.2 ความหมายของแบบฝึก 
            แบบฝึกเป็นสิ่งสําคัญ เพราะแบบฝึกที่ดีจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีจึงจําเป็นต้อง         
มีคุณภาพ ได้มีนักการศึกษาเสนอความหมายของแบบฝึกไว้หลายท่าน ดังน้ี 
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            พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้
ว่า แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชุดการสอนใช้เป็นแบบตัวอย่างปัญหาหรือคําสั่งที่ต้ังขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนฝึกตอบ 
            สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 190) กล่าวว่า“แบบฝึกหัด
เป็นสื่อการเรียนประเภทหน่ึงสําหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะจัดทําในรูปของ
แบบฝึกหัดหรือชุดฝึกซึ่งนักเรียนจะฝึกหัดเรียนด้วยตนเองและจัดทําเป็นชุดเน้นพัฒนา หรือเสริม
ทักษะเรื่องใดเร่ืองหน่ึง” 
            สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า“ความสําคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัด           
พอสรุปได้ว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน 
หลังจากเรียนจบเน้ือหาในช่วงหน่ึงๆ เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังเกิดความชํานาญใน
เร่ืองน้ันๆ อย่างกว้างขวางมากข้ึน” 
            พัฒนา จันทนา (2545, หน้า  146) ให้ความหมายของแบบฝึก หมายถึง แบบฝึกที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งส่งเสริมการเรียน การค้นคว้าวิชาต่างๆ โดยรวบรวมเน้ือหาจากส่วนใดส่วนหน่ึง
ของหลักสูตรหรืออาจจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ซึ่งเรียบเรียงข้ึนให้เหมาะสม
กับวัยและความสามารถในการอ่านของเด็ก 
            จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง สื่อการสอนชนิดหน่ึงที่สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียน จะมีแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและ
กิจกรรม ควรมีรูปแบบที่หลากหลายดังน้ันแบบฝึกหัดจึงมีความสําคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากในการ
ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น 
ทําให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.6.3 หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับแบบฝึก 
            การสร้างแบบฝึกจําเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือให้ได้แบบฝึกที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับ
นักเรียน หลักจิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกมีหลายประการ ดังที่ ได้แนะนําหลัก
จิตวิทยาที่ควรนํามาสร้างแบบฝึกดังน้ี (สิริอร วิชชิราวุธ  และคณะ, 2547, หน้า 118-119) 
                    1) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
                    เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอน
หรือกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ต้ังอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการ
ไปตามวัยต่างๆ เป็นลําดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจาก
พัฒนาการจากข้ันหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึง เพราะจะทําให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกําลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความสําคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
มากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น เพียเจต์สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้
โดยลําดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม 
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            ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 
64-66) พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นลําดับข้ันดังน้ี 
                        (1) ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว ขั้นน้ีเร่ิมต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี  
พฤติกรรมของเด็กในวัยน้ีขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า การเคล่ือนไหว                 
การมอง การดู ในวัยน้ีเด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทํา                  
เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูด เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขั้นน้ีมี
ความคิด ความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกล้ามเน้ือมือ
และสายตาเด็กในวัยน้ีมักจะทําอะไรซ้ําบ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิด              
ลองถูก เมื่อสิ้นสุดระยะน้ีเด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถ
แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่กิจกรรมการคิดของเด็กวัยน้ีส่วนใหญ่
ยังคงอยู่เฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เท่าน้ัน 
                        (2) ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด ขั้นน้ีเริ่มต้ังแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอีก        
2 ขั้น คือ 
                            ก. ขั้นก่อนเกิดสังกัป เป็นข้ันพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็นช่วง ที่เด็กเริ่ม
มีเหตุผลเบ้ืองต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็น
เหตุผลเก่ียวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยน้ียังมีขอบเขตจํากัดอยู่เพราะเด็กยังคงยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง คือ ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่และมองไม่ เห็นเหตุผลของผู้ อ่ืน ความคิด               
และเหตุผลของเด็กวัยน้ี จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงนัก นอกจากน้ีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ 
ยังคงอยู่ในระดับเบ้ืองต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิง 2 คน ช่ือเหมือนกัน จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมด 
แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ียังไม่พัฒนาเต็มที่ แต่พัฒนาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็ว
มาก 
                            ข. ขั้นการคิดแบบญาณหย่ังรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผลเป็นขั้นพัฒนาการ
ของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รวมตัวดีขึ้น รู้จักแยกประเภท
และแยกช้ินส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจํานวนเลข เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ไม่
แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จักนําความรู้ในสิ่งหน่ึง
ไปอธิบาย หรือแก้ปัญหาอื่นและสามารถนําเหตุผลทั่วๆ ไป มาสรุปแก้ปัญหาโดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่
ถ้วนเสียก่อนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนรับรู้หรือสัมผัสจากภายนอก 
                        (3) ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม ขั้นน้ีจะเริ่มจากอายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาและความคิดของเด็กวัยน้ีสามารถสร้างกฎเกณฑ์และต้ังเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น
หมวดหมู่ได้ เด็กวัยน้ีสามารถท่ีจะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ สามารถ
ที่จะเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองความคงตัวของสิ่งต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลวจํานวนหน่ึง
แม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยังมีนํ้าหนัก หรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยน้ีคือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากน้ัน
ความสามารถในการจําของเด็กในช่วงน้ีมีประสิทธิภาพขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ 
สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเข้าใจความคิดของผู้อ่ืนได้ดี 
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                        (4) ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมน้ี จะเริ่มจากอายุ 11-15 ปี ในขั้นน้ีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยน้ีเป็นข้ันสุดยอด คือ เด็กในวัยน้ีจะเร่ิมคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิด
แบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผล นอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิด
แบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะต้ังสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นว่าความเป็นจริง ที่เห็นด้วย            
การรับรู้ ที่สําคัญเท่ากับความคิดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยน้ีมีความคิดนอกเหนือไปกว่า           
สิ่งปัจจุบันสนใจที่จะสร้างทฤษฎีเก่ียวกับทุกสิ่งทุกอย่างและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเก่ียวกับสิ่งที่
ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิตซึ่ง           
เพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ สําคัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น ได้แก่ 
 
                            ก. ขั้นความรู้แตกต่าง เด็กเร่ิมรับรู้ในความแตกต่างของสิ่งของที่มองเห็น 
                            ข .  ขั้น รู้สิ่ งตรงกันข้าม  ขั้น น้ี เ ด็ก รู้ ว่าของต่างๆ  มีลักษณะตรงกันข้าม                
เป็น 2 ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่ 
                            ค. ขั้นรู้หลายระดับ เด็กเร่ิมรู้จักคิดสิ่งที่เก่ียวกับลักษณะที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย 
                            ง. ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเน่ือง เด็กสามารถเข้าใจกับเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้ 
                            จ . ขั้น รู้ผลของการกระทําในข้ันน้ีเด็กเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง 
                            ฉ. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัวเด็กจะรู้ว่าการกระทําให้ของสิ่งหนึ่ง 
เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่ออีกสิ่งหน่ึงอย่างทัดเทียมกัน ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ 
                        (2) กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ ดังน้ี 
                            ก .  การซึมซับหรือการดูดซึม  เ ป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เร่ืองราวและข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
                            ข. การปรับและจัดระบบ คือ กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 
                            ค. การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของ
การปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น             
หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความ       
ไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
                        (3) การนําไปใช้ในการจัดการศึกษาและการสอน เมื่อทํางานกับนักเรียน ผู้สอน
ควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
                            ก. นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกันดังน้ัน
จึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับ
พัฒนาการของเขา 
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                            ข. นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบคือ 1) ประสบการณ์ทาง
กายภาพจะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อมโดยตรง             
2) ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์จะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียนได้พัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาให้ความคิด
รวบยอดที่เป็นนามธรรม 
                        (4) หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ควรมีลักษณะดังต่อไปน้ีคือ 1) เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยต้องเน้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพของ
ตนเองให้มากท่ีสุด 2) เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่ 3) เน้นการเรียนรู้ต้อง
อาศัยกิจกรรมการค้นพบ 4) เน้นกิจกรรมการสํารวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหว่างการเรียน          
การสอน 5) ใช้กิจกรรมขัดแย้ง โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนนอกเหนือจากความคิดเห็นของ
ตนเอง 
                        (5) การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้ เรียนควรดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
                             ก. ถามคําถามมากกว่าการให้คําตอบ 
                             ข. ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น 
                             ค. ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่างๆ 
                             ง. เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามคําถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ใหม่ เพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 
                             จ. ช้ีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทาง
สติปัญญาขั้นนามธรรมหรือจากงานการอนุรักษ์ เพ่ือดูว่านักเรียนคิดอย่างไร 
                             ฉ. ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่
แตกต่างกัน 
                               ช. ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในระดับความคิดขั้นต่อไป 
                              ซ.ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจํามากกว่าที่จะเข้าใจเป็นการ
เรียนรู้ที่ไม่แท้จริง  
                        (6) ในขั้นประเมินผล ควรดําเนินการสอน ได้แก่ 1) มีการทดสอบแบบการให้
เหตุผลของนักเรียน 2) พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนคําถามน้ันๆ 3) ต้องช่วยเหลือ
นักเรียนทีมีพัฒนาการทางสติปัญญาตํ่ากว่าเพ่ือนร่วมช้ัน 
                    2) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ 
                    บรุนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเร่ืองของพัฒนาการทาง
สติปัญญาต่อเน่ืองจากเพียเจต์ บรุนเนอร์เช่ือว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง แนวคิดที่สําคัญๆ ของบรุนเนอร์มีดังน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2552, 
หน้า 66-68)  
                        (1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
                        (2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
40 

 

 

                        (3) การคิดแบบหย่ังรู้ เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้  
                        (4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู้  
                        (5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ คือ 
                            ก. ขั้นการเรียนรู้จากการกระทํา คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส
รับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระทํา 
                            ข. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ และ
สามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 
                            ค. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม เป็นข้ันการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและ
เป็นนามธรรมได้ 
                        (6) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือ
สามารถจัดประเภทของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
                        (7) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองการ
นําไปใช้ในการจัดการศึกษาและการสอน ได้แก่ 1) กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมายสําหรับผู้เรียน 2) การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําก่อนการสอน 3) การจัดหลักสูตรแบบเกลียว ช่วยให้
สามารถสอนเน้ือหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเน้ือหาความคิดรวบ
ยอดและวิธีสอนให้เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของผู้เรียน 4) ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดอย่างอิสระให้มากเพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 5) การสร้างแรงจูงใจภายในให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นสิ่งจําเป็นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 6) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี          
7) การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจําเป็น 8) การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
                    3) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่  
                    แม้กาเย่ จะมิใช่นักจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยมโดยตรง แต่ผลงานของเขาส่วนใหญ่ได้เน้น
ให้เห็นถึงความเช่ือและแนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม กาเย่ใช้โมเดลการเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบาย           
ความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการของความสามารถใหม่ๆ ที่มีผลมาจากการเรียนรู้               
(ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 72-76) จากทัศนะของกาเย่ เด็กพัฒนาเน่ืองจากว่า เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์
ที่ซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อนเกิดข้ึนเพราะเด็กได้มีกฎง่ายๆ ที่จําเป็นมาก่อน          
ในระยะเริ่มแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่ายๆ ที่ช่วยทําหน้าที่เป็นจุดเร่ิมต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลไกพ้ืนฐาน 
และการตอบสนอง ทางคําพูด ต่อมาก็จะเป็นการจําแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่ายๆ และในที่สุด         
ก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน 
                    การพัฒนาทางสติปัญญา จึงได้แก่การสร้างความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ระยะหรือขั้นของการพัฒนาการดูเหมือนว่าจะสัมพันธ์กับอายุของเด็ก เน่ืองจาก        
การเรียนรู้ต้องใช้เวลา มีข้อจํากัดทางสังคมเป็นตัวกําหนดหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราความเร็วใน       
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การให้ความรู้และข่าวสารแก่เด็ก สําหรับกาเย่แล้วความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องรอการฝึกฝน      
ที่เหมาะสม กาเย่ ได้แบ่งวิธีการที่ประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 2 วิธี 
                        (1) การถ่ายโอนในแนวนอน ซึ่งได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเน้ือหาท่ีเรียนรู้จากสาขา
หน่ึงกับวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้กับสาระในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น นักปรัชญาที่คุ้นเคย         
กับการนําไปสู่ความไม่มีเหตุผล ในลักษณะที่เป็นสื่อในการพิสูจน์ข้อความต่างๆ (ว่าไม่ถูกต้อง) 
สามารถที่จะนําความรู้น้ีไปใช้กับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่เขาเผชิญได้ 
                        (2) การถ่ายโอนในแนวต้ัง ได้แก่ การเรียนความรู้บางอย่างมาก่อนที่มีความจําเป็น
ต่อการเรียนความรู้อ่ืนๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ใน
เร่ืองการบวกมาก่อนจะยากมาก 
                      กาเย่ มีความเช่ือว่าความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์มี 5 ด้าน คอื 
                        (1) ลักษณะด้านสติปัญญา ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการ คือ  
                            ก. การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคณุสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุต่างๆ ที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมอืน  
                            ข. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือ
สิ่งต่างๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุหรือสิ่งน้ันๆ แบ่งเป็น 2 ระดับย่อยๆ ได้แก่ 1) ความคิด
รวบยอดระดับรูปธรรม 2) ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมที่กําหนดข้ึนในสังคมหรือวัฒนธรรม   
ต่างๆ 
                            ค. การสร้างกฎหมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดต่างๆ         
มารวมเป็นกลุ่ม ต้ังเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิงและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
                            ง. การสร้างกระบวนการหรือกฎช้ันสูง หมายถึง ความสามารถในการนํากฎ            
หลาย ๆ ข้อที่สัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น 
                        (2) กลยุทธ์ทางความคิด หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการช่วยให้ตนได้รับ
ข้อมูลและจัดกระทํากับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตนต้องการ ประกอบด้วย 1) กลวิธีเกี่ยวกับ        
การใส่ใจ 2) กลวิธีเกี่ยวกับการทําความเข้าใจความคิดรวบยอด 3) กลวิธีเก่ียวกับการระลึกถึงสิ่งที่อยู่
ในความทรงจํา 4) กลวิธีเก่ียวกับการแก้ปัญหา 5) กลวิธีเก่ียวกับการคิด  
                        (3) ข่าวสารจากคําพูด ได้แก่ 1) คําพูดที่เป็นช่ือของสิ่งต่างๆ 2) คําพูดที่เป็น
ข้อความ/ข้อเท็จจริง 
                        (4) ทักษะทางกลไก 
                        (5) เจตคติ 
                    กาเย่ มีความเชื่อต่อไปอีกว่า การเรียนรู้และความจําที่เกิดข้ึนในโครงสร้างของสมอง
มนุษย์เปรียบเทียบได้หรืออธิบายได้โดยทฤษฎีการจัดระบบข้อมูล กล่าวคือ เมื่อเราได้รับข้อมูลจาก
ภายนอก สมองของเราก็จะรับรู้และบันทึกเอาไว้ บางเรื่องก็เก็บเอาไว้ในความทรงจําระยะสั้น ถ้าเร่ือง
น้ันๆ  มีความสําคัญสมองก็จะบันทึกไว้ในความทรงจําระยะยาวเปรียบเสมือนส่วนที่เก็บบันทึกข้อมูล
ของเคร่ืองสมองกล เมื่อถึงคราวที่จะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้น้ี สมองก็จะส่งข้อมูลออกมาในรูปของ
ความจําหรือการระลึกได้ แล้วนําข้อมูลน้ันๆ ไปใช้ตามท่ีต้องการ 
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                    4) การนําไปใช้ในการจัดการศึกษา/การสอน 
                    ความคิดของกาเย่ ในเรื่องน้ีมีแนวปฏิบัติโดยตรงต่อการศึกษาในโรงเรียนหลาย
ประการ การศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะสามารถทําให้เกิดผลด้านอัตราการพัฒนาสติปัญญา
เท่าน้ัน แต่จะต้องแสดงบทบาทที่สร้างอิทธิพลในเร่ืองน้ีอย่างชัดเจน หมายความว่า เด็กๆ จะต้อง
พัฒนาให้เร็วที่สุดทันทีที่เราสามารถสอนเขาได้ 
            จากรูปแบบการเรียนรู้สะสมของกาเย่ ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนมิได้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบภายในทางชีววิทยาเท่าน้ัน แต่ขึ้นอยู่กับการจัดให้งานด้านทักษะมีความเหมาะสมและ
นิสัยที่จําเป็นสําหรับการเรียนทักษะใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากข้ึนตามที่เราต้องการจะพัฒนา นอกจากน้ี  
ถ้าเด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ทักษะเฉพาะบางอย่าง เช่น การอ่าน ก็จะมีการกําหนดให้ครูตรวจสอบ
ขั้นตอนย้อนหลัง เพ่ือหาสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนการเรียนรู้สิ่งเหล่าน้ันแล้วเริ่มสอนอ่านใหม่ 
            วิ ธีของกาเย่ อาจจะขัดกับแบบรูปของเพียเจต์ ซึ่งครูมีหน้าที่คอยดูว่าเด็กมีความ        
สามารถทาง ด้านใด เมื่อไร แล้วเตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความสามารถของเขาในแต่ละระยะ และนําไปสู่พัฒนาการที่สูงขึ้นในทางการใช้ความคิด
และสติปัญญา ตามนัยของกาเย่ครูสามารถสอนการคงที่ของปริมาณหรือการอ่านหรือนามธรรมที่ต้อง
ใช้ความคิดโดยการกําหนดลําดับขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ที่จะนําไปสู่พัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก (ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 72-76) 
            2.6.4 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
            ลักษณะของแบบฝึกที่ดีน้ันต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับนักเรียนตลอดจนคํานึงถึงจิตวิทยา
เก่ียวกับสิ่งเร้าและการตอบสนองพัฒนาการของเด็กและลําดับข้ันของการเรียน นอกจากน้ันจะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กซึ่งแบบฝึกจะประกอบด้วยคําช้ีแจงและตัวอย่าง
สั้นๆ ที่จะทําให้เด็กเข้าใจง่าย ใช้เวลาเหมาะสมและมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับบทเรียนที่เรียนไปแล้ว 
นอกจากน้ีแบบฝึกควรมีหลายแบบเพ่ือสร้างความสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ ลักษณะ
ของแบบฝึกที่ดีมีลักษณะ ดังน้ี (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, หน้า 145) 
                    1) ควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอย่างแสดงวิธีทําที่ใช้ไม่ควรยาว
เกินไป เพราะจะทําให้เข้าใจยาก 
                    2) ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก 
                    3) ภาษาและภาพ ควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
                    4) ควรฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพ่ือเร้า
ความสนใจ 
                    5) แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง อย่าให้มีข้อผิดพลาด 
                    6) การฝึกแต่ละครั้งต้องให้เหมาะสมกับเวลาและเร้าความสนใจองผู้เรียน 
                    7) การสร้างแบบฝึกควรมหีลายๆ แบบเพ่ือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้กว้างขวาง 
และส่งเสริมให้เกิดความคิด 
                    8) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้า รวบรวมสิ่งที่พบ
เห็นบ่อยๆ หรอืสิ่งที่ตัวเองเคยใช้ จะทําใหผู้เ้รียนเข้าใจเร่ืองนั้นๆ มากย่ิงขึ้นและสามารถนําความรู้          
ไปใช้ 
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                    9) ควรจะเป็นแบบฝึกสําหรับเด็กเก่ง และในขณะเดียวกันก็เป็นแบบซ่อมเสริม
สําหรับเด็กอ่อนด้วย 
            จากข้อความท่ีกล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า แบบฝึกที่ดีควรเหมาะสมกับนักเรียนในด้านวัย
ความสามารถ ความสนใจ มีคําช้ีแจงและตัวอย่างสั้นๆ มีหลายรูปแบบ ใช้เวลาฝึกไม่นานจนเกินไป 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนให้ดีขึ้น 
            2.6.5 หลักในการสร้างแบบฝึก 
            การสร้างแบบฝึกจะต้องสร้างให้เหมาะสมตามกระบวนการใน การฝึกเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสําหรับผู้ฝึกซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอแนวทางในการสร้างดังน้ี (ศศิธร ธัญลักษณานันท์, 2542, 
หน้า 375)  
                    1) หลักในการสร้างแบบฝึก  
                    แบบฝึกมีหลักในการสร้างตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
                        (1) ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย เช่น แบบฝึกสําหรับเด็กเล็กหรือ
ระดับอนุบาลและช้ันประถมศึกษาปีที่ 1–2 เน้นภาพมากกว่าคํา เด็กวัย 9–11 ขวบ จะสนใจเรื่องราว
เน้ือหาสาระ ประเภทสารคดี เร่ืองราวจากตํารา ตํานาน คําบอกเล่ามากกว่านิทาน วัย 11–16 ปี 
ชอบอ่านเร่ืองยาวๆ ต้องเน้ือหาสาระมากกว่ารูปภาพ เป็นต้น         
                        (2) ใช้สํานวนภาษาง่ายๆ โดยเฉพาะคําสั่งต้องกระชับและชัดเจน ไม่ใช้ศัพท์ยาก
เกินไป  
                        (3) ให้ความหมายต่อชีวิต หมายถึง แบบฝึกน้ันมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการ
ให้ผู้เรียนฝกึเพ่ืออะไร ให้ข้อคดิคติธรรมอะไรแฝงอยู่  
                        (4) ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุก ปกติหนังสือเรียนมักจะสร้างความจําเจ ทําให้ผู้เรียน         
เบ่ือหน่ายได้ง่าย ดังน้ัน แบบฝึกจะต้องแตกต่างไปจากหนังสือเรียน หรือแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน         
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดให้เร็ว และสนกุ โดยมีเกม หรือมกีจิกรรมหลากหลาย  
                        (5) ปลุกความสนใจด้วยรูปภาพ รูปแบบที่แปลกและแตกต่างจากท่ีผู้เรียนเคยเหน็  
                        (6) เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน แบบฝึกที่ดีไม่ควรมากเกินไป
ทําให้ผู้เรียนเบ่ือและไม่สนใจ และไม่ควรมีกจิกรรมซ้ําๆ               
                        (7) อาจศึกษาด้วยตนเอง ตามลําพัง 
                    2) ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
                    แบบฝึกมีขั้นตอนในการสร้าง ตามวิธีการ ดังน้ี 
                        (1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศัยข้อมูล
จากปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน ปัญหาการผ่านจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                       (2) ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงค์และกิจกรรม 
                        (3) พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ (1) โดยการสร้างแบบฝึกและ
เลือกเน้ือหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกน้ัน ว่าจะทําเรื่องใดบ้าง กําหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 
                        (4) ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตัวอย่าง 
                        (5) ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบหลากหลาย น่าสนใจ 
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                        (6) ลงมอืสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้
สอดคล้องกับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                        (7) ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
                        (8) นําไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
                        (9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
                        (10) นําไปใช้จริง และเผยแพร่ต่อไป 
 
            จากหลักการดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกน้ันจะต้องคํานึงถึงความพร้อม ความ
สนใจของเด็ก ด้วยการใช้เกม การเติมคํา เพลง แผ่นภาพ การ์ตูนประกอบ กระดาษที่ใช้ทําแบบฝึก
ต้องมีความทนทานพอสมควร เน้ือหาไม่ยากเกินไป และกําหนดเวลาในการทําแบบฝึกที่เหมาะสม 
แบบฝึกที่สร้างขึ้นควรมีการหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และในการนําแบบฝึกไปใช้น้ัน
ควรมีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบผลทันที เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง
ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 
            2.6.6 ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบฝึก 
            “แบบฝึกทักษะ”เป็นสื่อนวัตกรรมที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งปรากฏ
แนวคิดเพ่ือให้แบบฝึกมีคุณภาพ ในการสร้างแบบฝึกมีข้อเสนอแนะดังน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2544,             
หน้า 167) 
                    1) ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเน้ือหาสรุปย่อ หรือเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ทบทวนก่อน 
                    2) ต้องให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาก่อนใช้แบบฝึก 
                    3) ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงค์ที่ต้องการ และไม่ยากหรือ
ง่ายเกินไป 
                    4) คํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และความ
แตกต่างของผู้เรียน 
                    5) ควรศึกษาแนวการสร้างแบบฝึกให้เข้าใจก่อนปฏิบัติการสร้าง อาจนําหลักการของ
ผู้อ่ืน หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา หรือนักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหา 
และสภาพการณ์ได้ 
                    6) ควรมีคู่มือการใช้แบบฝึก เพ่ือให้ผู้สอนคนอ่ืนนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง หากไม่มี
คู่มือต้องมีคําช้ีแจงขั้นตอนการใช้ที่ชัดเจน แนบไปในแบบฝึกด้วย 
                    7) การสร้างแบบฝึกควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละ
เน้ือหาวิชา 
                    8) การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซ้ําซาก ไม่ใช้รูปแบบเดียว เพราะจะ
ทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ควรมีแบบฝึกหลายๆ แบบ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะอย่าง
กว้างขวางและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
                    9) การใช้ภาพประกอบเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้แบบฝึกน้ันน่าสนใจ 
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                    10) แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง อย่างให้มีข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด เพราะผู้เรียนจะ
จําในสิ่งที่ผิดๆ ตลอดไป 
 
            2.6.7 การวัดและประเมินผลแบบฝึกทักษะการคิด 
            การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจํานวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมือ    
อย่างใดอย่างหน่ึง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ เช่น นายแดงสูง 180 ซม.
(เคร่ืองมือ คือ ที่วัดส่วนสูง) วัตถุช้ินน้ีหนัก 2 ก.ก. (เครื่องมือ คือ เครื่องช่ัง) การทดสอบการศึกษาหมายถึง
กระบวนการวัดผลอย่างหน่ึงที่กระทําอย่างมีระบบ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคล
โดยใช้ข้อสอบหรือคําถามไปกระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหน่ึงออกมา (เยาวดี          
รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2552, หน้า 5-10) 
           การประเมินผล หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการวัดผล เช่น ผลจาก  
การวัดความสูงของนายแดงได้ 180 ซม.ก็อาจประเมินว่าเป็นคนที่สูงมาก ผลจากการช่ังนํ้าหนักของวัตถุ 
ช้ินหน่ึงได้ 2 กก. ก็อาจจะประเมินว่าหนัก - เบา หรือ เอา- ไม่เอา 
            บลูม (Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) วัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การวัดเก่ียวกับ ความรู้ ความคิด (วัดด้านสมอง) 2) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ 
การวัดเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด (วัดด้านจิตใจ) 3) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การวัดเก่ียวกับ
การใช้กล้ามเน้ือ และประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย (วัดด้านการปฏิบัติ) 
                    1) จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 
                        (1) วัดผลเพ่ือและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพ่ือดูว่า
นักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดอย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิด              
การเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน 
                        (2) วัดผลเพ่ือวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพ่ือค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนที่มี
ปัญหาว่า ยังไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพ่ือหาทางช่วยเหลือ 
                        (3) วัดผลเพ่ือจัดอันดับหรือจัดตําแหน่งหมายถึง การวัดผลเพ่ือจัดอันดับ
ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อันที่ 1 2 3 
                        (4) วัดผลเพ่ือเปรียบเทียบหรือเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง           
การวัดผลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง เช่น การทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
แล้วนําผลมาเปรียบเทียบกัน 
                        (5) วัดผลเพ่ือพยากรณ์ หมายถึง การวัดเพ่ือนําผลที่ได้ไปคาดคะเนหรือทํานาย
เหตุการณ์ ในอนาคต  
                        (6) วัดผลเพ่ือประเมินผล หมายถึง การวัดเพ่ือนําผลที่ได้มาตัดสิน หรือสรุป
คุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่า ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
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                    2) หลักการวัดผลการศึกษา  
                        (1) ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเป็นสิ่ง
ตรวจสอบผลจากการสอนของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมาก
น้อยเพียงใด 
                        (2) เลือกใช้เคร่ืองมือวัดที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายามเลือกใช้
เคร่ืองมือวัดที่มีคุณภาพ ใช้เคร่ืองมือวัดหลายๆ อย่าง เพ่ือช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์ 
                        (3) ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใช้เคร่ืองมือ
ชนิดใดต้องระวังความบกพร่องของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของครู 
                        (4) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจาการสอนครูต้องแปลผลให้
ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  
                        (5) ใช้ผลการวัดให้คุ้มคา่จุดประสงค์สําคัญของการวัดเพ่ือค้นและพัฒนา
สมรรถภาพของนักเรียน ต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น-ด้อยในเรื่องใด และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนให้ดีขึน้ 
 

2.7 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  
            2.7.1 ความหมายของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนศึกษาเพ่ือพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี ครู อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ประกอบด้วย 
                    1) แบบฝึกโครงงานประเภทสํารวจ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษา
รวบรวมปัญหาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรืออยู่ในธรรมชาติ โดยใช้วิธี
สํารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลที่ได้จัดทําให้เป็นระบบระเบียบและสื่อความหมาย นําเสนอใน
รูปแบบต่าง  ๆเช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิและคําอธิบายประกอบ การทําโครงงานประเภทน้ี ไม่มีการจัด
หรือกําหนดตัวแปร หรือควบคุมตัวแปร 
                    2) แบบฝึกโครงงานประเภททดลอง หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษาหา
คําตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลอง ลักษณะของ
โครงงานประเภทนี้คือ มีการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหน่ึง            
ที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน  ๆที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ 
                    3) แบบฝึกโครงงานประเภทประดิษฐ์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
พัฒนาหรือประดิษฐ์ หรือการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือเคร่ืองใช้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ดังกล่าว อาจเป็น
การประดิษฐ์สิ่งใหม ่ หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพขึ้นก็ได้หรือ
อาจเป็นการเสนอแบบจําลองทางความคิดเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงก็ได้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
47 

 

 

                    4) แบบฝึกโครงงานประเภททฤษฎีหรือหลักการ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเสนอทฤษฎีหรือคําอธิบายสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง  ๆซึ่งเป็นแนวคิดใหม่  ๆโดยมีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีอ่ืน ตลอดจนข้อมูลต่าง  ๆสนับสนุนทฤษฎีหรือคําอธิบายดังกล่าวอาจใหม่
หรือขัดแย้งหรือขยายแนวความคิดหรือคําอธิบายเดิมที่มีผู้ให้ไว้ก่อนแล้วก็ได้อาจเป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปของคําอธิบาย สูตรหรือสมการก็ได้ แต่จะต้องมีข้อมูล
หรือทฤษฎีอ่ืนมาสนับสนุนอ้างอิงโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มา
อ้างอิง 
            2.7.2 ประเภทของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบฝึกที่ฝึก          
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมี 4 ประเภท ประกอบด้วย 
                    1) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ จุดประสงค์ของแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เมื่อกําหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจมาให้ 
                       (1) นักเรียนสามารถบอกช่ือเร่ืองเพ่ือทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจได้ 
                       (2) นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการดําเนินการ และลงมือทําตามขั้นตอนของ 
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจได้อย่างถูกต้อง 
                       (3) นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สํารวจที่นักเรียนทําได้ 
                    2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง จุดประสงค์ของแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เมื่อกําหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองมาให้ 
                       (1) นักเรยีนสามารถบอกช่ือเร่ืองเพ่ือทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองได้ 
                       (2) นักเรยีนสามารถออกแบบวิธีการดําเนินการ และลงมือทําตามขั้นตอนของ 
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองได้อย่างถูกต้อง 
                       (3) นักเรยีนสามารถนําเสนอผลงานและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลองที่นักเรียนทําได้ 
                    3) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จุดประสงค์ของแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อกําหนดสถานการณ์ที่เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
มาให้ 
                       (1) นักเรียนสามารถบอกช่ือเรื่องเพ่ือทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ได้ 
                       (2) นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการดําเนินการ และลงมือทําตามขั้นตอนของการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง 
                       (3) นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทําได้ 
                    4) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือหลักการ จุดประสงค์ของ          
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ สรุปเก่ียวกับเร่ืองสมุนไพรทั้งหมดที่ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ แหล่งที่พบ  
(โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ) สารสกัดที่ได้ (โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง)  
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สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์จากสมุนไพร (โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์) โดยเรียบเรียงด้วย
ตัวของนักเรียนเอง 
                       (1) นักเรยีนสามารถบอกช่ือเร่ืองเพ่ือทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือ
หลักการได้ 
                       (2) นักเรยีนสามารถออกแบบวิธีการดําเนินการ  และลงมือทําตามขั้นตอนของ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้อง 
                       (3) นักเรยีนสามารถนําเสนอผลงานและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทฤษฎีหรือหลกัการที่นักเรียนทําได้ 
            บทบาทของนักเรียน มีขั้นตอน ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลําดับ โดยทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 2) ศึกษาแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจว่าต้องการให้นักเรียนทําสิ่งใดบ้าง 3) ศึกษาและ
ปฏิบัติตามแบบฝึก ให้เข้าใจเพราะเป็นเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และขั้นตอนสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่นักเรียนจะได้นําความรู้ไปใช้
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทต่อไป 4) ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์น้ี นักเรียนทุก
คนในกลุ่มจะต้องทํางานร่วมกันเริ่มต้ังแต่ 
                       (1) ระดมความคิดเพ่ืออภิปรายเพ่ือหาหัวข้อ หรือช่ือเร่ืองที่ต้องการจะสํารวจ 
                       (2) เลือกหัวข้อที่สนใจมาออกแบบการสํารวจ โดยอาจมีการต้ังสมมุติฐานและ
กําหนดตัวแปรต่างๆ มีวิธีการดําเนินการสํารวจ ออกแบบตารางบันทึกผลการสํารวจ 
                       (3) ลงมือทําการสํารวจเพ่ือตรวจสอบความคิดของนักเรียน 
                       (4) จัดกระทําข้อมูล ตีความหมายข้อมูล และสรุปผลตามจ้อมูลที่ได้จากการศึกษา
หรือทําการสํารวจ 
                       (5) เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานที่นักเรียนทําการศึกษาหรือทําการสํารวจใน
การทํากิจกรรมในแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสํารวจ นักเรียนจะต้องบันทึกผลลงในแบบฝึก 
เพ่ือผู้วิจัยจะได้ทราบว่าควรเสริมความเข้าใจด้านใดให้แก่นักเรียน 
            2.7.3 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
            วิธีการวัดผลและการประเมินผลโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล          
ในลักษณะการประเมินตนเอง และให้โอกาสนักเรียนได้แสดงผลงานซึ่งจะทําให้ทราบว่านักเรียน         
ทําอะไรได้บ้าง และทําได้ดีในระดับใด เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน การบริหารจัดการ ให้ความสําคัญแก่ ผู้เรียน พัฒนา
ศักยภาพของครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
นักการศึกษากล่าวไว้ ดังน้ี 
            พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2548, หน้า 99-106) กล่าวถึงการประเมินการเรียนรู้เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ควรรู้เรื่องต่อไปน้ี 
                      1) ผลการเรียนด้านวิชา คือ ความรู้ ความเข้าใจในสาระ 
                      2) การใช้เหตุผล คือ การใช้กระบวนการแก้ปัญหาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
การใช้กระบวนการสร้างความรู้ 
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                      3) ทักษะและความสามารถ เช่น ทักษะการนําเสนอ ทักษะการเขียน ทักษะ          
การทํางานเป็นทีม ทกัษะการจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทกัษะการทํางาน
ด้วยความอดทน การแก้ปัญหาและการขัดแย้ง 
                      4) เจตคติ การพัฒนาการเรียน การรักเรียน ความเป็นพลเมืองดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน         
เป็นนักอ่าน  สามารถจัดมโนทัศน์ ความรักธรรมชาติ 
                      5) นิสัยการทํางาน ทํางานได้สําเร็จตรงตามเวลา ใช้เวลาอย่างมีค่า มีความอดทน
และความรับผดิชอบ เพ่ือให้ได้งานมีคุณภาพ มีการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
            วิธีใช้การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ต้องใช้วิธีการต่อไปนี้ 
                          (1) การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ 
                          (2) แบบทดสอบมาตรฐาน 
                          (3) แบบทดสอบท่ีพัฒนาโดยครู 
                          (4)  การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ 
            การประเมินกระบวนการและผลผลิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียน           
การสอนการปฏิบัติการทํางาน และการประเมินผลงานที่ได้ ดังรายระเอียดต่อไปนี้ 
                      1) ประเมนิการเรียนรู้ เป็นการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ใช้การประเมินข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินกลุ่ม เช่น 
                          (1) บทบาทของหัวหน้า 
                          (2) บทบาทของสมาชิก  
                          (3) การประเมินกระบวนการคิดแก้ปัญหาในการทาํงานเป็นทีมเช่น การวางแผน
และการปฏิบัติการตามแผน การวิเคราะห์ การสรุปงาน การนําเสนอ และแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
                      2) การประเมินผลผลิต สามารถประเมนิสิ่งต่อไปน้ี 
                          (1) ผลการเรียนรู้ คือ วิชาการ คือ ความรู้ ความเข้าใจ 
                          (2) ผลติผล คือ ผลงานต่างๆ ที่สามารถนับเป็นช้ิน เช่น รายงาน สิ่งประดิษฐ์ 
และช้ินงานการใช้ผังแสดงผลงาน เป็นต้น 
            ดังน้ัน การวัดและการประเมินผล เป็นการบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนการสอนที่          
วางไว้ เพ่ือที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด 
จําเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในอดีตการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการใช้ข้อสอบ ซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิด           
ลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ดังน้ันผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียน 
การสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกัน และจะต้องวางแผนไปพร้อมๆ กัน 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  
           2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
            นิตยา บุญตัน (2541, หน้า 46) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมการคิดหัวข้อและ          
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน         
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ที่ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากการสอนที่มีการเสริมแบบฝึก มีคุณภาพดีกว่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากการสอน
ตามคู่มือครู 
            จิราภรณ์ ศิริทวี (2542, หน้า 35-38) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือก
ใหม่ของการสร้างปัญหาให้นักเรียนรู้จักวิธีทําโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ทักษะ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีระเบียบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลัก
ของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักการสังเกต การต้ังคําถาม สมมติฐาน ในการ
แสวงหาความรู้และต้องการทราบคําตอบ โดยมีการสรุปและทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตนค้นพบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน 
            อุทุมพร วรรณะศิลปิน (2542, หน้า  48) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญานในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญานของนักเรียนที่ได้รับการสอนกระบวนการคิดด้วยการใช้แบบฝึกการคิดแบบมีวิจารณญาน
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการสอนสูงกว่าเฉล่ียคะแนน
ก่อนการสอนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
            กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล  (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย  เรื่อง  การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเค้าโครงงานภูมิปัญญาไทย การคิดแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สอนโดยใช้แบบฝึกการทําโครงงานภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบ
สืบเสาะ เคร่ืองมือ คือ แผนการสอน แบบฝึกการทําโรงงาน แบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน แบบวัดคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทางภูมิปัญญา
ไทยกับการสอนแบบสืบเสาะ การคิดแก้ปัญหา ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ใช้
แบบฝึกการทําโครงงานภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียนรู้ การวิจัยมีนัยสําคัญ         
ที่ .01 
            วงเดือน คงประเสริฐ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการวัด ทักษะการคิด             
คิดเป็นร้อยละ 83.44 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 80 
            บังอร นิลฉวี (2549, บทคัดย่อ) การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ        
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 83/100 2) ผลสัมฤทธ์ิการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์          
การประเมินของคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 70.37 โดยพิจารณาเกณฑ์ความรู้ ความเข้าใจโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การเขียนรายงานและการแสดง 
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) พัฒนาการทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองสิ่งแวดล้อม   
ภายหลังจากใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            อุทัยวัน สุทธิประสิทธ์ิ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง "อาณาจักรโปรติสตาและสมดุลธรรมชาติ" โดยกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมในคู่มือครู ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา
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ของนักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญ          
ทางสถิติที่ระดับ .01 
            จักฬพล สว่างอารมณ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียน               
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
            2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ      
            แจ๊กนิคกิ (Jacknicke, 1975; อ้างถึงในวงเดือน คงประเสริฐ, 2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล
การสอนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาเกรด 2 จํานวน 240 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการสอนเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มควบคุม            
สอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ .01 
            ริเลย์ (Riley, 1975; อ้างถึงในวงเดือน คงประเสริฐ, 2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนฝึกหัดครู 2 วิธี ทําการศึกษาโดยวิธีแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลอง โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมผลการวิจัยพบว่า         
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความรู้เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีกว่ากลุ่ม 3 แต่ความรู้           
ความเข้าใจ ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
โครงงานวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบรู้ตามที่กําหนดไว้ และ
งานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดการเรียน           
การสอนในรูปแบบต่างๆ และวิธีการที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอน
แบบพัฒนาความคิดแบบใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างก็มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั้งสิ้น สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่น่าส่งเสริม
ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาได้ฝึกทํา เพ่ือเป็นรากฐานในการดําเนินการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา พร้อมกันได้รับวิธีการเรียนรู้นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
            ออลิสัน และชริเกรย (Allison & Shrigley, 1986, pp. 73-80) ศึกษาและพบโดยสรุป คือ 
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนกว่าร้อยละ 40 จะใช้ในการถามคําถามและตอบคําถาม ดังน้ันการต้ัง
คําถามจึงเป็นวิธีการท่ีสําคัญมากในการเรียนการสอน ทุกระดับและทุกสาขา ผลได้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนอยู่ในระดับตํ่า  
            บอนเนท โรเบริท แอล และคีน จี เดเนล (Bonnet Robert L and Keen G Daniel, 
1988, p. 105) ได้จัดทําหนังสือซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 49 กิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเริ่มต้นโดยภาพรวมของวิชา การแนะนําสมมติฐานที่เป็นไปได้ รายการ วัสดุอุปกรณ์ 
ตารางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการควบคุม 
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            บอนเนท, บ็อบและคีน (Bonnet, Bob and Keen, 1990, pp. 7-14) ได้จัดทําหนังสือ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม          
โดยช่วยพัฒนาทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสังเกต ฝึกคิด และการบันทึกข้อมูลของนักเรียน 
            เมสัน (Mason, 1990, pp. 71-84) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อทัศนคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากร
นักเรียน ระดับ 7 และระดับ 8 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมือง จํานวน 285 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ 2 ชนิด คือ 1) เครื่องมือวัดทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ 2) เครื่องมือวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
            เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 2 ชนิด น้ีใช้ทดสอบก่อนดําเนินกิจกรรม จากน้ันแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุ่มที ่1 ครูเป็นผู้กําหนดโครงงานให้นักเรียนทํา กลุ่มที่ 2 นักเรียนเป็นผู้เลือกทาํ
โครงงานเอง กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุม 
            ให้นักเรียนทําโครงงานของตนเองเป็นเวลา 6 สปัดาห์ หลังจากน้ัน นักเรียนจะถูกทดสอบ
อีกครั้งโดยแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับที่ทดสอบก่อนดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า 
                      1) การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 
                      2) การทําโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลในทางบวกน้อยมากต่อทัศนคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 
                      3)  โครงงานที่ครูกําหนดให้นักเรียนทําประสบผลสําเรจ็และสมบูรณม์ากกว่า
โครงงานที่นักเรียนเลือกทําด้วยตนเอง 
            ทรูจิลโล (Trujillo, 1998, pp. 59-07A) ได้ทําการวิจัยเรื่องเจตคติของนักเรียนที่มีต่อโครงงาน 
เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อโครงงาน (เช่น ความวิตกกังวล 
ความสนใจ การนําเสนอโครงงาน ครู เพศ กรรมพันธ์ุ เป็นต้น) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจํานวน          
304 คน ที่ถูกสํารวจความคิดเห็น  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อโครงงาน 
และความวิตกกังวลกับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อโครงงานมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวก เท่ากับ 0.12 ซึ่ง
ผลการวิจัย ทั้งสองแบบ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
            บรูร์ (Burr, 2002,  p. 237) ได้ทําการศึกษาและอธิบายการฝึกอบรมครูในเชิงลึกโดยมุ่งเน้น 
ด้านหน่ึงของวิธีการสอนแบบโครงงาน คือ การแสดงออกซึ่งความรู้ของเด็ก การศึกษาใช้คําถาม 3 ข้อ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูจํานวน 3 คน ที่ตอบคําถาม และผลการสะท้อนในช้ันเรียนในระยะเวลา
หลายเดือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากน้ีได้ใช้การสังเกตการณ์ ในช้ันเรียน             
การอภิปรายกลุ่มจากภาพกิจกรรมรวมทั้งได้ทําแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษา
พบว่า ครูเห็นด้านต่างๆ ต่อไปน้ีเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพว่ามีประโยชน์คือ การมุ่งเน้นและ
การดําเนินงาน การปฏิบัติแบบร่วมมือกันกับเพ่ือนร่วมงาน โอกาสท่ีสังเกตครูคนอ่ืนๆ การถ่ายภาพน่ิง
การแสดงออกซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียน เน้ือหาที่มุ่งเน้นทฤษฎีการสอนและการเรียน และการ
ประเมินตนเองโดยใช้แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าด้านสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 
            จากเอกสารงานวิจัยของทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่าแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผู้ วิจัยหลายๆ ท่าน ได้สร้างขึ้นใช้ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันน้ัน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทาง            
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การเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ความเข้าใจสูงและจําเน้ือหาสาระ 
ที่เรียนได้คงทน สามารถทําโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ันยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจที่จะเรียน เกิดจินตนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาได้อีกด้วย 
 




