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บทคัดย่อ 

 การวจิยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยา
ศาสตร์กบัเกณฑ์ผา่นร้อยละ 80 และ (2) เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนดงักลา่ว 
ที่เรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัทองศาลางาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
จ านวน 21 คน ใน 1 ห้องเรียน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี

 ผลการวิจยั พบวา่ (1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร หลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เฉลีย่ร้อยละ 83.05 สงูกวา่คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และ (2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ:  มธัยมศกึษา,  ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์,  โครงงานวิทยาศาสตร์,  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     โครงงานวิทยาศาสตร์, ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The purposes of this research were to ( 1)  compare against the 80 per cent passing 

criterion the science project learning achievement of Mathayom Suksa I students of education 

expansion schools under Phasi Charoen District Office, Bangkok Metropolitan Administration, 

who learned by using a science project training activities package; and ( 2)  compare the 

students’ Scientific creative thinking science scores before and after learning by using the 

science project training activities package. 

 The research sample consisted of 21 Mathayom Suksa I students in an intact 

classroom of Wat Thong Sala Ngarm School during the second semester of academic year 

2014, obtained by cluster random sampling. The treatment instrument was a science project 

training activities package. The data collecting instruments were a science project learning 

achievement evaluation form, and a test on creative thinking in science.  Statistics employed 

for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

 The research findings were as follows: (1) after learning by using the science project 

training activities package, Mathayom Suksa I students of education expansion schools under 

Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration, had the science project learning 

achievement mean score of 83.05 per cent which was significantly higher than the 80 per cent 

passing criterion; and (2) the post-learning scores on Scientific creative thinking of the students 

learning by using the science project training activities package were significantly higher than 

their pre-learning counterpart scores at the .01 level. 

 

Keywords: Secondary school, activities packages on the topic of  science project, Science  

          project, Science project learning achievement, Scientific creative thinking 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจบุนัสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อ

การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้เห็นความส าคญัของการคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ อีกเร่ืองหนึง่ท่ีนอกเหนือจากทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จงึได้ก าหนด

เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ ให้นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ

เรียนรู้เนือ้หาและหลกัการในวิชาวิทยาศาสตร์เป้าหมายดงักล่าวสอดคล้องประสาร  มาลากลุ  ณ  อยธุยา  

(2537: 16  ) ท่ีกลา่วไว้วา่ “ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การมีความคดิเห็นท่ี

แปลกๆใหม่ๆ  และเป็นกระบวนการทางสมองของบคุคลท่ีคิดได้ หลายแง่ หลายมมุ หลายทิศทาง ซึง่ในท่ีสดุ

จะท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้” แตส่ภาพในปัจจบุนัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงาน และความคดิสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนยงัตกต ่า ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน ก็ยงัไม่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิด 

กิจกรรมการเรียนการสอนยงัไม่จงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั และน าไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนยังไม่เน้นกระบวนการให้ผู้ เรียนได้พัฒนา และการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นกัเรียนขาดคณุลกัษณะการช่างสงสยั และใฝ่หาค าตอบ (กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ 2543: 112) ดงันัน้ หลกัสตูรการเรียนการสอน จงึควรเปล่ียนแปลงให้นกัเรียนได้มีการ

พฒันาด้านการคิด โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และจากผลการประเมินภายนอก

ของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) พบว่า มาตรฐานท่ี 1 

ตวับง่ชีท่ี้ 4 คิดเป็น ท าเป็น  และตวับง่ชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  ส านกังาน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ขาดความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น คิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ คิด

สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง ไมส่ามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตา่งๆ สว่นใหญ่ไมก่ล้าแสดงออก ชิน้งานท่ีให้

นกัเรียนท าส่วนใหญ่จะคล้ายกนั ไม่มีความแปลกใหม่ ยึดถือในกรอบความคิดเดิม และขาดกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตของนกัเรียน 

ในอนาคต เดอโบโน (DeBono 1982 อ้างถึงในพฒันานสุรณ์ สถาพรวงศ์ 2533: 15-16)  กลา่ววา่ สิ่งท่ีชว่ย

ให้ผู้ เรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้นัน้ผู้ เรียนต้องรู้จกัคดิให้สร้างสรรค์  

 จากการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  ส านกังานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมา พบว่า ระหว่างเรียนเม่ือครูให้ยกตัวอย่างหรือขยายความรู้ นักเรียนจะไม่

สามารถเพิ่มเติมได้ หรือได้แตใ่ช้เวลาในการคิดนาน เม่ือให้สรุปบทเรียนในรูปแผนท่ีความคิดก็จะมีรูปแบบ

ท่ีซ า้ๆกนั ท าให้ทราบวา่นกัเรียนมีปัญหาด้านทกัษะการคดิ ซึง่ปัญหานีมี้ความสอดคล้องกบั  

ผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  (องค์การมหาชน) รอบสาม 

เม่ือปี 2554 มาตรฐานท่ี 1 ตวับ่งชีท่ี้ 4 คิดเป็น  ท าเป็น ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ และตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต ่ากว่ามาตรฐาน จึงได้ข้อมลูจากการเสนอแนะของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  และฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาในขัน้ตอนต่างๆของการท าโครงงาน ซึ่งจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจเนือ้หาวิชา  พฒันานกัเรียนด้านความคิดและผลสมัฤทธ์ิให้ดีขึน้  ดงันัน้การท่ีจะพฒันาถึงผู้ เรียนได้

อยา่งทัว่ถึงต้องมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างสม ่าเสมอในชัน้เรียน เพ่ือเป็นการฝึกความช านาญใน

เร่ืองการคิด โดยครูต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นความคิดด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  ใน
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สภาพบรรยากาศท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบตัิและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเตม็ท่ี สอดคล้องกบั นกัการศกึษาหลาย

ท่าน ท่ีกล่าวถึงความส าคญั และประโยชน์ของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจะเกิดตอ่ผู้ เรียนดงัเชน่ ภพ 

เลาหไพบลูย์ (2537: 275-276) ได้กล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี

เกิดแก่ผู้ เรียนไว้พอสรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา ชว่ยท า

ให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ช่วยพฒันาเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์และคณุสมบตัิอ่ืนๆ เช่น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมีวินยัใน

ตนเองและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตามท่ี ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 4) ได้กล่าวถึง

ประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้มีประสบการณ์

ตรงในการศกึษาค้นคว้าหรือวิจยัเบือ้งต้น เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีโอกาสท่ีจะแสดงออก พฒันา

ความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา ฝึกการท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พิทักษ์ เชียงนอก (2540:  21 ) ได้ท าการศึกษา

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า 

ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในขัน้ตอนต่างๆในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือการท่ีนักเรียนได้มี

โอกาสฝึกใช้ทักษะกระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ต่างๆประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี สอดคล้องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548: 258 ) กล่าวถึง

จดุเน้นของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า หลกัการของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นอกจากเพ่ือผลส าเร็จของ

โครงงานแล้วยงัต้องฝึกทกัษะกระบวนการตา่งๆให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีวิธีคดิและวิธีการท างาน

แบบนกัวิทยาศาสตร์ และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531: 56 ) ได้กล่าวถึง

คุณประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความส าคญัและก่อประโยชน์แก่

นกัเรียนโดยตรง เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างความสมัพนัธ์อันดีกบัครูกบัเพ่ือน

ร่วมงาน รู้จักท างานอย่างเป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

 เพ่ือแก้ปัญหาส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งระดบัคณุภาพการศกึษายงัไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายของมาตรฐานการ

เรียนรู้และคณุภาพของผู้ เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร  ด้วยเหตผุลท่ีกล่าวมา ท าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะ
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ทดลองสอนโครงงาน เพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชุด

กิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กบัเกณฑ์ผา่นร้อยละ 80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นิยามศัพท์ 

1.  มธัยมศกึษา  หมายถึง นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัทองศาลางาม สงักดัส านกังาน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง  กิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตามขัน้ตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 11 ขัน้ตอน เพ่ือตอบ

ปัญหาท่ีสงสัย ค้นพบความรู้ใหม่ ท าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ  และท าการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการมีเจตคติท่ีดี

ทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าเสนอผลการศกึษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามความสนใจ โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ภายใต้การแนะน า ชว่ยเหลือและดแูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ได้จากคะแนนจากการปฏิบตักิิจกรรมการท าโครงงานตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 11 แผนการ

เรียนรู้  และคะแนนจากแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  แบง่เป็น 2 ตอน  ตอน

ท่ี 1  แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 17 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นแบบอตันยั จ านวน 12 ข้อ  โดยใช้ชดุกิจกรรม

ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในการทดลอง 
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       5.   ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีแปลกใหม่ 
โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่จะแสดงถึงความคิดคล่อง ความคดิยืดหยุ่น ความคดิริเร่ิม และ
ความคดิละเอียดลออ 
        ความคดิคลอ่ง หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีเกิดขึน้ไมซ่ า้กนัในเร่ืองเดียวกนัจากสถานการณ์ท่ี
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
      ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง การแสดงความคิดได้หลายประเภทและหลายทิศทางจาก
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
       ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ า้กับคนอ่ืน ในการแก้ปัญหาหรือการแสดง
ความคดิจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 

      ความคิดละเอียดลออ หมายถึง การคิดให้ได้รายละเอียดท่ีสมบูรณ์ ในการคิดแก้ปัญหาหรือ
การแสดงความคดิจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
 ซึง่วดัได้จากคะแนนการท าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.  นกัเรียนได้รับการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ 
3.  ครูมีแนวทางในการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

วิธีการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

ส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน  272  คน  จดัเป็น 10  

ห้องเรียน โดยคละความสามารถ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 

โรงเรียนวดัทองศาลางาม ส านกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2556 

จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน  21 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
เคร่ืองมือการวิจยัประกอบด้วย 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ จ านวน 11 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้สิน้ 23 ชัว่โมง  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

       2.2.1 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 17 ข้อ มีคา่ความเท่ียงเท่ากับ 
0.69 และแบบอตันยั จ านวน 12 ข้อ มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.59 

        2.2.2 แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี

ผู้วิจยัพฒันาขึน้ เป็นแบบอตันยั จ านวน  4  ข้อ มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั  0.78 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 3.1 ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตวัอย่าง ก่อนใช้ชุดกิจกรรมฝึกท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3.2  ด าเนินการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน ซึ่งมีทัง้หมด 11 
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 23 ชัว่โมง 
 3.3  เม่ือเสร็จสิน้การใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน ท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ชดุเดมิ 
 3.4   ตรวจให้คะแนนแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบ

วตัถปุระสงค์การวิจยัตอ่ไป 

      4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 4.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กบัเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 
 4.2 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ คา่ที (t-test) 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

1.  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า

โครงงาน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.05 สงูกวา่คะแนนตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.  การศกึษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์  สงูกวา่ก่อนใช้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ขยายโอกาส ส านกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัอภิปรายผลเป็นประเดน็ตา่งๆดงันี ้
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ท าโครงงาน มีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 83.05  เป็นคะแนนผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 
ร้อยละ 80   ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา  เรืองศิลป์ 
(2549) อภิญญา  ซ่ือตระกลูพานิชย์  (2550)  จิตติพงศ์  ปะกิระเนย์  (2552) ซึ่งพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการ
ฝึก โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ท่ีเป็นเช่นนีมี้สาเหตมุาจาก  ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนตามขัน้ตอน
และการวดัประเมินผลตามสภาพจริงครบทกุขัน้ตอนโดยละเอียด และมีความสอดคล้องกบัโครงสร้างการ
จดัล าดบัขัน้ตอนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 11 ขัน้ตอน ของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ
ประจวบจิตร ค าจัตุรัส (2553) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอนของ
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้จนเกิดการเรียนรู้ตามมา
ในท่ีสดุ รวมทัง้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรม และมีความ
ร่วมมือในการเรียนรู้ นกัเรียนมีอิสระในการคดิหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
พบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การวิ จัยท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้ป็น
เพราะกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ เน่ืองจากการเรียนรู้
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กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา การทดลอง มี
การตัง้ปัญหาแล้วให้นกัเรียนคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการคิด เช่น การจดักิจกรรม 
เร่ืองการลงมือท าโครงงาน จากการสังเกต พบว่า นักเรียนชอบถามค าถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้นท่ีจะท าชิน้งานจากความคิดของกลุม่ สนใจซกัถามเพื่อแก้ปัญหาหรือค าถามท่ีไมเ่ข้าใจ มีความ
อดทนในการท างาน เม่ือทดลองท าชิน้งานแล้ว เกิดความล้มเหลว แตย่งัมีแรงจงูใจท่ีจะท างานไปสูจ่ดุหมาย
ท่ีตัง้ไว้ซึง่สิ่งตา่ง ๆ ซึง่กิจกรรมเหลา่นีส้ง่ผลให้นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ และจาก
ผลงานของนกัเรียนท่ีได้ท าโครงงานนัน้ พบว่า นกัเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าโครงงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
แปลกใหม่ ไม่ค่อยซ า้กัน ดงันัน้ ผลงานดงักล่าวนอกจากเกิดขึน้จากความคิดสร้างสรรค์แล้วยงัเป็นการ
สร้างบรรยากาศและสีสนัในชัน้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะได้ชิน้งานท่ีแปลก ๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดของผู้ เรียน 
พฤติกรรมดังกล่าวนัน้ มีลักษณะสอดคล้องตามหลักการเ รียน รู้ตามท ฤษฎีการสร้างความ รู้  
Constructionism ท่ีกล่าวว่าความรู้ไม่ได้มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะ
เกิดขึน้และสร้างขึน้โดยผู้ เรียนเอง การเรียนรู้จะ เกิดขึน้ได้ดีก็ต่อเม่ือผู้ เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by doing) รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัของผู้ เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึง่ผู้ เรียนจะสามารถเก็บข้อมลูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้าง ของความรู้
ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเอาความรู้ภายในท่ีตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากบั  
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเร่ือย ๆ ได้ คือ ผู้ เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมลูเหล่านีก้ลบัเข้าไปบนัทกึในสมองผสมผสานกบัความรู้ภายในท่ีมีอยู่แล้ว
แสดงความรู้ออกมาสูส่ิ่งแวดล้อมภายนอก ดงันัน้ในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองจะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้ เรียน
เข้าใจในตนเอง มองเห็นความส าคญัในสิ่งท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับ
ความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึน้มา ซึ่งทัง้หมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ ดงันัน้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์จงึเป็นการช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามค าแนะน าในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในห้องเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ เ รียน ผลการวิจัยนีมี้ความ
สอดคล้องกบัณฐัพงศ์ ฉลาดแย้ม (2547) ท่ีได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนในอ าเภอ ศรีบุญเรือง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภ ูเขต 1 ผลการศกึษาพบวา่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัท าขึน้สามารถฝึกผู้ เรียนให้มี
ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ และผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัท่ี ประสาร  มาลากุล   ณ  อยุธยา  (2537:  16)  ได้กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือประดิษฐ์คิดค้นในแนวทางท่ีใหม่  
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แปลกแตกต่างจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพร  วัฒนานนท์ 
(2539: 11) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการมีความคิดเห็นท่ี
แปลกๆ ใหม่ๆ และเป็นกระบวนการทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดได้หลายแง่หลายมมุ หลายทิศทาง ซึ่งใน
ท่ีสดุจะท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้ ด้วยเหตนีุก้ารใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนโดยการ
ก าหนดขัน้ตอนท่ีมีการตัง้ปัญหาให้กับนกัเรียนและให้นกัเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาโดยการตัง้สมมติฐาน แล้ว
เป็นขัน้ทดลองท าตามความคิดท่ีคิดไว้ จากนัน้ก็มาวิเคราะห์ดผูลท่ีเป็นไปได้แล้วมาสรุปผลร่วมกนั ซึ่งการ
เรียนรู้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการฝึกให้มีอิสระในการคิดมีการส่งเสริมให้เกิดความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น และแนวการหลีกเล่ียงค าตอบท่ีอยู่ในแนวเดียวกันจึงท าให้เกิดความคิดริเร่ิมด้วย การ
เปล่ียนแปลงความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จงึสงูขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1  ครูผู้สอน 

            1)  ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นกัเรียนเก่ียวกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็นความรู้

ใหม ่เชน่ จดัหาหนงัสือวารสารเอกสารทางวิชาการ หนงัสือวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้ามากขึน้ 

        2)  ครูผู้สอนต้องค านึงถึงพืน้ฐานการเรียนรู้แบบกลุ่มของนกัเรียน การแนะน าเบือ้งต้นจะเป็น

การกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ให้

นกัเรียนเกิดความตระหนกักระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึน้ 

         3)  ครูผู้สอนควรจดัให้นกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้ใหม่ๆในการ

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 4)  ครูผู้สอนควรจดัหาวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเพ่ือให้นกัเรียนขอค าปรึกษา
ในเร่ืองท่ีครูไมส่ามารถให้ค าปรึกษาได้ 
 5)   ครูผู้สอนควรจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน 
เชน่ ห้องท างาน ห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ 
 6)   ครูผู้สอนควรจดัเวลาให้นกัเรียนได้มีเวลาท าโครงงานในชัว่โมงท่ีว่างเพ่ือท่ีจะได้สามารถ
ติดตามดูแลโครงงานได้ตลอดและสามารถท่ีจะให้ค าปรึกษาในเร่ืองการใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่าง
ปลอดภยั 
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 7)   คอยให้ก าลังใจแก่นักเรียน ไม่ให้เกิดความท้อถอยในระหว่างการทดลองในเร่ืองท่ีท า
โครงงาน 
 8)   ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา สามารถน ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
ไปพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอยา่งดี เพราะเป็นชดุกิจกรรมท่ีเร่ิมต้นฝึกกิจกรรม ตัง้แตท่กัษะขัน้พืน้ฐาน ทกัษะขัน้ผสมไปจนถึงการ
รู้จกัโครงงานวิทยาสาสตร์ แนวทางในการท าโครงงานวิทยาสาสตร์ ท่ีสามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
เป็นผลส าเร็จ ตลอดจนถึงขัน้ตอนการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นรูปเล่มและจัด
แสดงผลงานการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 9)  ในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
อภิปรายถึงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างอิสระโดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษาให้ค าชีแ้นะเป็นรายกลุ่ม เพ่ือให้
นกัเรียนมีความคิดเก่ียวกับปัญหาท่ีหลากหลาย และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายปัญหาของกลุ่มต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
  10)  ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงแผนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะกบัสถานการณ์
ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เพ่ือให้นกัเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 1.2   ผู้บริหารโรงเรียน 
 1)  ผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าใจการท าโครงงานวิทยาศาสตร์วา่เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างดี และนกัเรียนจ าเป็นต้องใช้วสัดอุปุกรณ์หรือสถานท่ีของโรงเรียน
ทัง้ในและนอกเวลาเรียน ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนในด้านวสัดอุุปกรณ์
สารเคมี สถานท่ี และเวลาท่ีท าโครงงาน 
 2)  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานของนักเรียนเข้าร่วม
แสดงหรือประกวดในโอกาสตา่งๆตามความเหมาะสม 
  2.   ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
              2.1 ควรท าการวิจัยโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์นีก้ับนักเ รียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กบัเขตอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง และโรงเรียนอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งจากกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั 
               2.2  ควรท าการวิจยัลกัษณะเดียวกนันี ้กบันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ เชน่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
โดยปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ ความรู้และความสนใจของนกัเรียน 
         2.3  ควรท าการวิจยัศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กับตวัแปร
อ่ืนๆ เชน่ เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ และการคดิอยา่งมีเหตผุล 
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         2.4   ควรท าการวิจยัลกัษณะเดียวกนันี ้โดยเร่ิมจากนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือปลกูฝัง
ลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการสร้างเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ตัง้แตเ่ดก็ 
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