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ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

Effect of Project Approach to the Science Achievements and Science Problem Solving for  
Pratom 3 Students 

 
นิตยา  ชางหัวหนา 

     
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนกับหลังเรียน  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเกณฑรอยละ 
70  4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน  5) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กับเกณฑรอยละ 70  กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 
โรงเรียนสหวิทยาคม   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 1 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ  คาท ี (t-test Dependent Samples)  และคาท ี (t – test One 
Sample)ผลการวิจัยพบวา 1. การศกึษาผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3   ใน
ภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 15.60 คะแนน คิดเปนรอยละ 78 เมื่อ พบวา โครงงานที่ไดคะแนนสูงสุด ไดแก สมุนไพรแก
จน  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ ที่ระดับ .05  3. 
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ   ที่ระดับ .05 4. นักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
5. นักเรียน มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
คําสําคัญ :  โครงงานวิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ความสามารถในการแกปญหา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the result of the scientific approach activity to 
student of  pratom suksa 3  2) to compare  the learning achievement  before and after attendance the 
scientific approach activity  3) to compare the learning achievement with standard level at 70 
percentages 4) to compare problem solving skill for scientific problems before and  after  attendance 
the scientific approach activity  5) compare problem solving skill for scientific problems with standard 
lever  at 70 percent.  Sample group of 23 pratom suksa 3 students from  Sahawittayakom school in 
Kamphaeng Phet Education  Service Area Office-1. The instruments were plans,  tests for educational 
achievement and  tests for problem solving skill for  scientific problem. The data analysis was done by 
percentage, t-test dependent Samples and  t-test one Samples.  
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The results were presented as follows: 1.  The average score of the scientific  approach activity 
of student was 15.60 or 78 %. Herb for herbs for high income was the highest score projects. 2.  
Learning achievement in  science of Students was improved after attendance the scientific approach 
activity with a statistic significance level of 0.05 3.  Learning achievement in  science of Students who 
attended  the scientific approach activity was higher than standard  level at 70 percent with a statistic 
significance level of 0.05 4.  Solving skill in scientific problem was improved after attendance the 
scientific approach activity with a statistic significance level of 0.05 5.  Problem solving skill for scientific 
problems of Students who attened the Scientific approach activity was higher than standard level at 70 
percent with a statistic significance level of 0.05. 
 
Keywords : The Scientific Approach Activity, The Learning Achievement In Science, Problem Solving Skill, Students of Protom 
    Suksa 3 
 

บทนํา 
  วิทยาศาสตร  มีบทบาทสําคัญยิ่งเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน  ในการดํารงชีวิตใน

งานอาชีพตางๆ  ตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่คนไดใชอํานวยความสะดวก   ความรูวิทยาศาสตร        ชวยใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางมากมาย  ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรทําใหคนพัฒนาวิธีคิด  คิดเปนเหตุเปนผล   คิดสรางสรรค  คิด
วิเคราะห วิจารณ  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร (Science literacy for all)  เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลย ีที่มนุษยสรางขึ้น 
นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี  แตยังชวยให
คนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน  การดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ
อยางยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ
และดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข  ( กรมวิชาการ  2546 : 11) 
 การคิดแกปญหา (Problem Solving) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง (Pupil 
Centered) เปนกระบวนการสําคัญดานทักษะที่นักเรียนควรไดรับการฝกจากคร ู ดังนั้น “การคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร”  จึงเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมการสอนอยางหนึ่งโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมาชวย   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 22  ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม
ศักยภาพและใหมีความรู  ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้งความรู  ความเขาใจมีประสบการณเรื่อง  
การจัดบํารุงรักษา ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา มีความสมดุล และยั่งยืน  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2546 :17-18) และจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ได
กลาวถึงความสําคัญในการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คือ ผูเรียนจะตองมีการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปประยุกตใชในการเรียนรู  กลุมสาระอื่นๆ สามารถกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึด
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ผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน (กรมวิชาการ 2546 : 11) 
   จากการประเมินผลระดับชาต ิ (National test)  ป 2546 พบวา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 54.37 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และการประเมินของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ป 2546 พบวาชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 58.68 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ที่เปนเชนนีเ้นื่องมาจาก ครูผูสอนยังขาด
ความเขาใจเกี่ยวกับการยึดผูเรียนเปนสําคัญ และเครือ่งมือที่ใชในการประเมิน ครูผูสอนไมไดสรางขึ้นมาใชเองจึงทํา
ให สวนของเนื้อหาสาระสําคัญ จุดประสงคที่ตองการเนนของแบบทดสอบไมตรงกับที่ครูใชสอนในโรงเรียน  นักเรียน
จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง (หนวยศึกษานิเทศก 2545 : 136)  การเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยให
นักเรียนมีความรูความสามารถในการแกปญหา การใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอ ยอมเปนระโยชนตอเด็ก วิธีการ
ตางๆ ที่จะชวยฝกใหเด็กมีความสามารถในการคิดแกปญหา (มังกร ทองสุขด ี 2522 : 5-10)  จะเห็นวาองคประกอบ
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนที่ผานมายังยึดครูเปนศูนยกลางเนนการใหความรู ใหนักเรียนทองจําเปนสําคัญ  
(กรมวิชาการ 2542 :142)  จึงทําใหนักเรียน  ไมสามารถนําความรูจากการเรียนวิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน
ไดเทาที่ควร อาจเนื่องมาจากเนนเนื้อหาบางอยางมากเกินไป ครคูวรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียกวา  
“กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร” เพราะในขณะที่นักเรียนทําโครงงานวทิยาศาสตร นักเรียนจะไดรับความรูจาก
การศึกษาคนควา ทดลอง มีประสบการณตรงจากการปฏิบัติและฝกฝน  ตลอดจนพัฒนาความคิด  การทํางานอยาง
เปนระบบ มีนิสัยเอื้อตอการศึกษาคนควาความรู ความเขาใจ พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร และเกิดทักษะที่
สําคัญในการศึกษาคนควา (ธีระชัย  ปูรณโชต ิ2531 : 2 - 31)  
 โครงงานวิทยาศาสตรถือไดวาเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวย
ใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา สามารถนําไปพัฒนางานในเรื่องวิทยาศาสตรอยางมีระบบ  คิดเปน  ทํา
เปน แกปญหาเปน ซึ่งถือไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร เปนวิธีการสอนทีท่ันตอ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   สุภาพร เสียงเรืองแสง (2540 : 02) ไดทําการวิจัยผล
การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทีร่ับการสอนจากกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรมีคะแนนสูงกวา มีความคิดสรางสรรค และมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาผูเรียนที่
ไมไดรับการสอนจากกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ  ที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร วาจะทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  สูงขึ้นนักเรียนมีความสามารถใน
การแกปญหา ทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  ที่
ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร กับเกณฑรอยละ 70  

4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่
3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับเกณฑ   
รอยละ 70 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา   
  ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยใชเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที ่3 เรื่อง ชีวิต
กับสิ่งแวดลอม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที ่1 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร   
 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 ปการศึกษา 2550 
 กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสหวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชร  เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2550 จํานวน 23 คน   

ขอบเขตตัวแปร 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ มีตัวแปรที่ศึกษาดังนี ้
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร   
 2.  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
      2.1  ผลการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
      2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
      2.3  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

                                                                                                                       
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1  การสรางและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรชวง
ชั้นที ่1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ขอบขายเนื้อหา คําอธิบายรายวิชา และแบบเรียนที่เกี่ยวของกับหนวยการเรยีนรูเรื่อง
ชีวิตสัมพันธ 
 2.  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ ทฤษฎี หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
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 3.  เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 5 แผน 
 4. นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรไปใหผูเชีย่วชาญ 5 คนพิจารณาความ
เหมาะสมของกิจกรรมในดานตางๆ วิเคราะหคุณภาพโดยนําความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรของผูเชี่ยวชาญ 5 คน มาหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปล
ความหมายโดยกําหนดเกณฑการประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2535:100) 
 5.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

1. ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทราบดําเนินการทดสอบกอน
เรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรเพื่อนํามาเปนคะแนนกอนเรียน 

2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร กับกลุมตัวอยาง 10 ชั่วโมง 
3. หลังจากดําเนินการทดลองสิ้นสุด ผูวิจัยดําเนินการ ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการ แกปญหาทางวิทยาศาสตรเพื่อนํามาเปนคะแนนหลังเรียน 
4. วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่คํานวณดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5. วิเคราะหผลการทําโครงงานโดยใชสถิติรอยละ 
6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องนักเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางโดยใช t-test 

(Dependent Samples) 
7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใช t-test (One Sample) 
8. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนโดยใช t-test 

(Dependent Samples) 
9. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับเกณฑ รอยละ 70 โดยใช  t-test 

(One Sample) 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการทดลองการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 อภิปรายผลไดดังนี ้
1. การวิจัย พบวา การศึกษาผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที ่ 3 ใน

ภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 15.60 คะแนน คิดเปนรอยละ 78 เมื่อพิจารณาเปนรายโครงงาน พบวา โครงงานที่ได
คะแนนสูงสุด ไดแก สมุนไพรแกจน และสมุนไพรสวยงาม ไดคะแนน 17 คะแนน คิดเปนรอยละ 85  รองลงมาไดแก 
สมุนไพรมีประโยชน ไดคะแนน 16 คะแนน คิดเปน รอยละ 80 และนอยที่สุด ไดแก สมุนไพรใหคุณ และสมุนไพร
รักษาโรค ไดคะแนน 14 คะแนน  คิดเปนรอยละ 70  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโครงงานวิทยาศาสตรชวยให
นักเรียนเปนผูมีความสามารถในการแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําไปพัฒนานักเรียน ทําใหคิดเปน
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ทําเปน แกปญหาเปน ไดรับความรูในเรื่องที่เรียน ฝกในเรื่องที่ตนเองสนใจ การปฏิบัติงานกลุมทํางานรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ จิรพรรณ แสงหลา (2532 : 4) ที่กลาวถึง โครงงานวิทยาศาสตรวา ทําใหนักเรียนเรียนรูได
รวดเร็ว เขาใจถูกตองยิ่งขึ้น และตื่นตา ตื่นใจกับสื่อการเรียน  วัสดุอุปกรณที่ใชเปนผลทําใหเกิดการกระตือรือรน 
อยากรูอยากเห็น แลวเกิดหรอืขยายแนวคิดที่จะศึกษาเรื่องตางๆ ที่เกิดปญหาหรือขอสงสัยตอไป  รวมทั้งนักเรียนได
ฝกการปฏิบัติงานเปนกลุมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันและกัน รวมทั้งไดอภิปราย
ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จะศึกษา จึงทําใหนักเรียนเกิดแนวคิดกวางขวางมากยิ่งขึ้น และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ประดิษฐ เหลาเนตร (2542 : 19) ที่กลาววา โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมทีเ่สริม
หลักสูตรที่จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนไดเปนอยางด ี นักเรียนเปนผูริเริ่มและ
เลือกหัวขอเรื่องที่จะศึกษาคนควาตามความสนใจและระดับความรูความสามารถของนักเรียน โดยเปดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนรูถึงการแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม  การวางแผน และการหาวิธีการศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารย
ที่ปรึกษาคอยแนะนํา  และฝกความเปนคนชางสังเกต  การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การเลือกใชเครื่องมือ
ในการทดลอง การวางแผนออกแบบการทดลอง การกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาการหาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การสรุปผลการทดลองไดอยางสมเหตุสมผล   

2. ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  แสดงใหเห็น
วาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 
ของกิจกรรมการเรียนรูและคํานึงถึงความสามารถที่มีอยูของนักเรียนแตละคน จากแผนการจัดการเรียนรูในการวิจัย
ครั้งนี ้ มีการนํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในแตละประเภทโครงงานสํารวจ มาชวยในการเรียนรูเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร  นักเรียนแตละคนมีความสนใจและสนุกในการเรียนรู   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณะโชติ 
(2531 : 2) ที่กลาววาการเรียนรูโดยใชโครงงานวทิยาศาสตรทําใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงในการศึกษาคนควา
หรือการทําวิจัยเบื้องตนทางวิทยาศาสตรภายในขอบเขตของความรูและประสบการณตามลําดับขั้นของตน ซึ่งมีผล
ทําใหนักเรียนเกิดความรัก และความสนใจ ในวิชาวิทยาศาสตร สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา และใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และมีโอกาสแสดงออกใน
ความรูความสามารถ ของตนเอง 

3. ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร  มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเปนการศึกษาปญหา และคนหาแนวทางการแกปญหาโดยตรงจึงทําให
นักเรียนไดฝกทักษะในการคิดในการปฏิบัติดําเนินการแกปญหาทางวทิยาศาสตรอยางเปนลําดับขั้นตอน เปน
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กิจกรรมที่มีจุดประสงค วิธีดําเนินการ และการหาขอสรุปตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด แนวทางการดําเนินการ 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน ดังนั้นการศึกษากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร สามารถพัฒนาทักษะ
การแกปญหาตางๆ  ไดอยางด ี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พยอม ตันมณ ี (2524 : 42) ไดกลาวถึงการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรวาตองอาศัยกฎที่เรียนรูไปแลวมาชวยแกปญหา ที่พบการแกปญหาอาจแกไดดวยการสอนโดยการ
บอกวิธีให  หรือสืบคนดวยตนเอง อยางไรก็ตามสวนประกอบที่ชวยในการแกปญหาก็คือ การใชกฎที่ไดเรียนรูไปแลว 
ดังนั้นการแกปญหาก็จะเปนกระบวนการที่ผูเรียนดึงสิ่งที่เรียนรูไปแลวมาใชในการบูรณาการมาใชแกปญหาใน
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ กมล เฟองฟุง (2537 : 83) ที่พบวา 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตร โดยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของลัดดา สายพานทอง (2535 : 108) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอน
ตามคูมือครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ชม ภูมิภาค (2542 : 59) ที่กลาววา ความสามารถ
ในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความรู อารมณ ประสบการณ การจูงใจ จาก
การสังเกตทัว่ไปจะเห็นวาความสามารถในการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับประสบการณเปนอันมากและการที่นําเอา
ประสบการณมาใชประโยชนในการแกปญหาได และการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ก็เปนการเรียนรูเพื่อสราง
ประสบการณเชนกัน  โดยอาจจะพัฒนาการคิดรวบยอด  และระบบของการเขารหัสสิ่งตางๆ เอาไวเพื่อเอาไปใชใน
โอกาสขางหนา  การพัฒนาของแนวโนมแหงการตอบสนอง ซึ่งแนวการตอบสนองที่ไดรับการเสริมแรงจะกอตัวเปน
นิสัย และมักจะเกิดขึ้นกอนเมื่อพบปญหาใหม โดยบุคคลจะแกปญหาตามที่ไดปฏิบัติมาจะพยายามแลวพยายาม
อีก เมื่อแนวนิสัยนั้นไมสามารถแกไดจริงๆ บุคคลจะเริ่มคิดและเปลี่ยนแนวคิดใหม และการพัฒนาเทคนิคของการ
แกปญหา เมื่อบุคคลไดแกปญหามากๆ คนเราก็ยอมจะมีความชํานาญในการแกปญหาตางๆ มากขึ้น 
ความสามารถในการแกปญหาของบุคคลนั้นแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ วุฒิภาวะทางสมอง ประสบการณ ความสนใจ 
สติปญญาความพรอม แรงจูงใจ อารมณ และสภาพแวดลอม ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถเรียนรู และพัฒนาไดจากการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตรไดเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การจัดการเรียนรูโดยทําโครงงานวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนไดฝกทักษะในการคิดในการปฏิบัติ
ดําเนินการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนลําดับขั้นตอน ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ดังนั้นครูควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานในประเด็นที่เปน
ปญหา 

2. การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร ไดแก การคิด และเลือกหัวขอเรื่อง
หรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน และการเขียนรายงานพบวานักเรียนใช
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เวลาคอนขางมาก นักเรียนบางคนยังสับสนและทําไดไมดีเทาที่ควร อันเนื่องมาจากนักเรียนยังเรียนในระดับชัน้
ประถมศึกษา ครูผูสอนจึงควรใหคําแนะนํา ชี้แจงและเปนที่ปรึกษาใหกับผูเรียนอยางใกลชิด จะทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจอยางถูกตองสงผลใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนและสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดอยางถูกตอง 

3. จากการสังเกต พบวา การจัดกิจกรรมเสริมใหมีความหลากหลาย  โดยใชสื่อ อุปกรณใหเหมาะสม และ
เพียงพอกับนักเรียน เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนมีความสนใจ ไดคิด  
สืบเสาะหาความรูเกิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และความสามารถในการแกปญหา  สงผลตอการเรียนรู
ตอไป     

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน ควรสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  การมีปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และการใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน อันจะสงผลตอพัฒนาการ 
ในการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  
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