วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะเป็ น
เครื่ องมือที่ทาให้ประเทศ สามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ นด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม การเกษตรและ
อุตสาหกรรม ให้มีความเท่าเทียมกับประเทศที่พฒั นาแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่เข้ามามีส่วนสาคัญอย่างยิง่
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การศึกษาค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทาให้มนุ ษย์มีการดารงชีวิตที่สะดวกสบาย
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ถ้าสามารถนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้
อย่างถูกวิธี รู้จกั คิดอย่างมีเหตุผลและเข้าใจหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งนั่นก็คือการคิด และรู้อย่าง
นักวิทยาศาสตร์
ประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งหลาย พยายามที่จะปลูกฝังให้เยาวชนในประเทศให้เป็ นนักคิด
รู้ และเข้าใจธรรมชาติอย่างมีเหตุ ผล มีความเป็ นนัก วิทยาศาสตร์ มีเจตคติ ที่ดีต่ อวิทยาศาสตร์
สามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ดว้ ยตนเอง อันจะส่ งผลให้ในอนาคต
ประเทศจะมีประชากรที่เต็มไปด้วยศักยภาพ เชิงวิทยาศาสตร์ อันเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็ นอย่างยิง่ ประเทศไทยยังขาดแคลนประชากร ที่มีความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนา
เยาวชนให้มีศกั ยภาพในสาขาที่ ข าดแคลนนี้ ด้ว ยการปลูก ฝั งเยาวชนในระดับ โรงเรี ย นตั้งแต่
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังสาระสาคัญใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปั จจุบัน (2542) ที่มุ่งให้สถานศึกษาจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในทุ ก
รายวิชา ไม่ว่าจะเป็ นการทาโครงงาน การจัดประสบการณ์ จริ งแก่ผเู้ รี ยน การปลูกฝังทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ แก่ผเู้ รี ยนล้วนเป็ นสิ่งสาคัญ ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งสิ้น
******************************************************************************
กิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริ ม ให้ผเู้ รี ยนคิดวิเคราะห์
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา หรื อตอบคาถามที่ตนสงสัย ด้วยการลงมือทาด้วยตัวของนักเรี ยนเอง ทาให้
นักเรี ยนมีประสบการณ์ตรง จากการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ฝึ กการทางานอย่างมีระบบ
และเป็ นการส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูท้ ี่รู้จกั คิดอย่างมีเหตุมีผล
ปรับตัวได้ มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ของธรรมชาติ อันจะเป็ นพื้นฐานส่ งเสริ มให้เป็ นผูท้ ี่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีเหตุมีผล เป็ นนักประดิษฐ์ คิดค้น และเป็ นนักพัฒนาในอนาคต

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ น้ ัน มีผ้ ูให้ ความหมายไว้ หลายประการ อาทิเช่ น

จักรพันธุ์ ปั ญจะสุ วรรณ (2545 : 20)
ให้ค วามหมายไว้ว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หมายถึ ง

การท ากิ จ กรรมทาง

วิทยาศาสตร์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ ผูท้ าโครงงานจะต้อ ง
นาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (secientific method)
และกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ( science
process) มาใช้เพื่อศึกษาหาทางแก้ปัญหาเรื่ องใหม่
ๆ หรื อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยผูท้ าโครงงาน
เป็ นผูค้ ิดเรื่ องหรื อเลือกเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา มีการ
วางแผนด าเนิ น การ (ลงมื อ ปฏิ บัติ ) บัน ทึ ก ผล
วิเคราะห์ข ้อมูล สรุ ปผล และเสนอผลงานด้ว ย
ตนเอง ตั้งแต่ตน้ จนสาเร็ จทุกขั้นตอน

สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2534 : 4) ได้ให้ความหมายว่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงการศึกษาเรื่ องราวด้านวิทยาศาสตร์ ในหัว ข้อใดหัว ข้อหนึ่ งที่
นัก เรี ยนสนใจ โดยมีการวางแผน ที่จ ะศึก ษาภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลา และ
อุปกรณ์ ที่มีอยู่ ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง

กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) ได้กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็ นงานวิจยั ใน
ระดับนักเรี ยน เพราะเป็ นการศึกษา เรื่ องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรี ยนสนใจ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของ
ระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และลงมือศึกษา สารวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้ว
นามาประมวลผลจนได้ขอ้ สรุ ปออกมาเป็ นผลงาน ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองโครงงาน วิทยาศาสตร์
จึ งเป็ นกิ จ กรรมวิทยาศาสตร์ ช่ว ยให้นัก เรี ย นได้เรี ยนรู้ ฝึ กฝนการใช้ทัก ษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึงการศึกษาเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง เพื่อตอบคาถามหรื อปั ญหาที่สงสัย ของผูค้ ิดทา
โครงงาน โดยมีการวางแผนอย่างมีข้นั ตอน ตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลงานที่ มีค วามสมบูรณ์
โดยผูศ้ ึก ษาหรื อผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่ลงมือศึก ษาด้ว ยตนเอง
ครู หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นเพี ยงผูใ้ ห้ค าแนะน า หรื อ ให้
แนวทางการศึกษา โดยในการศึก ษานั้น ต้องค านึ งถึง
ขอบเขตจากัด เช่นระยะเวลาในการศึกษา ความพร้อม
เรื่ อง วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ สถา น ที่ แ ละ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนหรื อผูท้ ี่ศึกษา

กิจกรรมที่เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ (ศึกษาธิการ.2544:2)
1. เป็ นกิจกรรม ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และเลือกเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามความสนใจและความรู้ความสามารถ
3. เป็ นกิจกรรมที่มกี ารใช้วิทยาศาสตร์ ช่วยในการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อตอบปัญหาที่สงสัย
4. นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผนในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจน
ดาเนินการปฏิบตั ิการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล หรื อ
ประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการแปลผล สรุ ปผลและเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครู อาจารย์หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา

นอกจากนีโ้ ครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการทีน่ าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ใน
การศึกษา ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลัก ๆ มีอยู่ 5 ขั้นตอนด้ วยกันคือ
ขั้นที่ 1 ตั้งปัญหาหรื อตั้งข้อสังเกต
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐานหลังจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ต้งั ไว้
ขั้นที่ 3 วางแผนเพื่อศึกษาหรื อทดลองเพื่อทาการพิสูจน์สมมติฐาน
ขั้นที่ 4 ทาการรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาหรื อผลการทดลอง
ขั้นที่ 5 สรุ ปผลการศึกษาหรื อสรุ ปผลการทดลอง นาผลสรุ ปมาอภิปรายผล
ในแง่มุม ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ

กิจกรรมบางกิจกรรม ไม่ได้ นาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ หรือมีใช้ บ้างแต่น้อยมาก
นั้นไม่จดั ว่าเป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่ น

กรณีที่นักเรียนสนใจ ทานา้ ยาล้างจานด้ วยตนเอง
กรณีที่ 1 นักเรี ยนไปหาซื้อชุดน้ ายาล้างจาน ที่มขี าย
โดยทัว่ ไปตามร้านเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ แล้วนักเรี ยนทาการปฏิบตั ิตามขั้นตอน ที่
ระบุไว้ในใบแทรก จนได้น้ ายาล้างจานกลิ่นมะนาว ที่มี
คุณลักษณะ เหมือนที่มีอยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไป

กรณีที่ 2 นักเรี ยนไปศึกษาสูตรการทาน้ ายาล้างจาน
จากหนังสือตารา หรื อทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นเมื่อนักเรี ยน
ได้สูตรแล้ว มีแนวความคิดที่จะผลิตน้ ายาล้างจาน ที่มีส่วนผสม
ของพืชบางชนิด ที่สามารถขจัดกลิ่นคาวของอาหาร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นักเรี ยนจึงไปศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับพืชที่มอี ยูใ่ นท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อการจัดหา
พืชชนิดนั้น นักเรี ยนพบว่ามีผทู้ าโครงงานเกี่ยวกับใบฝรั่ง สามารถกาจัดกลิน่ คาวปลาได้ นักเรี ยน
จึงทาการทดลอง นาน้ าจากใบฝรั่งมาเป็ นส่วนผสมของน้ ายาล้างจาน ในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
หาสูตร การทาน้ ายาล้างจานที่มีประสิทธิภาพ ในการกาจัดกลิ่นคาวของอาหาร ที่ดีที่สุด
จากทั้งสองกรณี กรณี ที่ 1 นักเรี ยนทาการลอกเลียนวิธีการ ไม่มคี วามคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ถึงแม้จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่จดั เป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนกรณี ที่ 2 นักเรี ยน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทาการทดลองในสิ่งที่ไม่มี
ผูใ้ ดศึกษามาก่อน ลักษณะแบบนี้จึงจัดว่าเป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์ นะจ๊ะ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นการสร้างโอกาสให้นกั เรี ยน ได้รับประสบการณ์ตรง ในการ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรื อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ และแสดงผลงาน
ของตน ให้ผอู้ ื่นได้เห็น และทราบถึงความสามารถ ทางการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ตนเอง สถาบันส่งเสริ มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. เพื่อให้นกั เรี ยนใช้ความรู้ และประสบการณ์ เลือกทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศกึ ษาหาความรู้ หาข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดี ต่อกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5. เพื่อให้นกั เรี ยน ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้ วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละท้องถิ่น
จากจุ ด มุ่งหมายของ โครงงานวิทยาศาสตร์ จะเห็น ได้ว่าเน้น ที่ ต ัว ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูล้ งมือ ทาโครงงานด้วยตนเอง อย่างมีข้ นั ตอน ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นการสร้างความสานึ ก ความรับผิดชอบ ในการศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง ตาม
ความสนใจอย่างลึกซึ้ง กว่าเรี ยนตามปกติในห้องเรี ยน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยน
พัฒนากระบวนการคิ ด วิเคราะห์ สร้ างสรรค์ผลงาน ตลอดจนส่ งเสริ มกระบวนการกลุ่ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ครู อาจารย์ และชุมชน

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งตามลักษณะกิจกรรม การศึกษาค้นคว้า และ
ลักษณะผลงานที่ได้ เป็ น 4 ประเภทด้วยกันคือ
1. โครงงานประเภทสารวจ
2. โครงงานประเภททดลอง
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
4. โครงงานประเภททฤษฎี

โครงงานประเภทนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน เมื่อได้
ข้อมูลต่าง ๆ แล้วนามาจาแนกเป็ นหมวดหมู่ และนาเสนอผลการสารวจ ตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ซึ่งมีรูปแบบการทาโครงงานดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อการนาเสนอได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
มีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ ส่วนใหญ่จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น
 การสารวจและศึกษาพรรณไม้ในโรงเรี ยน
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้วสั ดุทารังของนก
ปากห่าง
 การศึกษาปริ มาณไรแดงที่เพิ่มขึ้นในบ่อเลี้ยงปลา
คราฟ

การเก็บรวบรวมวัสดุจากภาคสนาม แล้วนามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบตั ิการ เนื่องจาก ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม บางประการ ไม่สามารถ
จะนาเสนอได้ทนั ที ต้องมีการวิเคราะห์จากเครื่ องมือ หรื อสารเคมีบางอย่าง ในห้อง
ปฏิบตั ิการก่อน จึงสามารถนามา จาแนกเป็ นหมวดหมู่ได้ เช่น
 การศึกษา การใช้ผงชูรสของแม่คา้ ที่จาหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ แห่งหนึ่ง
ซึ่งการที่จะจาแนกว่า เป็ นผงชูรสที่มีบอแรกเจือปน หรื อไม่น้ นั ต้องทาการทดสอบ
ในห้องปฏิบตั ิการ เช่นการเผา การใช้กระดาษขมิ้นทดสอบ เป็ นต้น
 การศึกษาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของน้ า เช่น ความขุ่น ความเป็ น
กรด เบส ค่า BOD
 การศึกษาค่า pH ของดินในแต่ละพื้นที่ เช่นแหล่งเกษตรกรรม
ย่านอุตสาหกรรม หรื อที่รกร้างว่างเปล่าเป็ นต้นการจาลองแบบธรรมชาติข้ ึน
ในห้องปฏิบตั ิการเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเรื่ องที่สนใจ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่สามารถทาการจาลอง
ธรรมชาติเพื่อศึกษาเป็ นกรณี เฉพาะได้ เช่น
 การศึกษาวัฎรจักรชีวติ ของพืชและสัตว์บางชนิด
 การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด

โครงงานประเภทนี้ ถึงแม้ว่าในบางครั้ง จะมีการทดลอง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการก็จริ ง
แต่เป็ นเพียงทาการทดสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ไม่มีการเปรี ยบเทียบชุดการทดลอง และชุดควบคุม
จึงไม่จดั เป็ นโครงงานประเภททดลอง เป็ นเพียงโครงงานประเภทสารวจข้อมูล

โครงงานประเภทนี้ เป็ นการหาคาตอบ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษา
ผลของตัวแปร โดยกาหนดกลุ่มทดลอง (treatment) และกลุ่มควบคุม (control) เพื่อเปรี ยบเทียบผล
ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งขึ้นตอนการดาเนินงาน สามารถเขียนเป็ นแผนผังได้
ดังนี้

โครงงานประเภทนี้ ในบางครั้ง อาจจาเป็ นต้อง
ทาการทดลอง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้นเสียก่อน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลบางประการ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อกาหนดรายละเอียด สาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
และสิ่งสาคัญของการทาโครงงาน ให้เกิดความคลาดเคลื่อน หรื อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มากหรื อ
น้อย คือการกาหนดตัวแปร สาหรับการทดลอง ซึ่งตัวแปรแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
 ตัวแปรต้น หรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือสิ่งหรื อปัจจัย ที่เป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดผลต่าง ๆ ที่เราต้องการศึกษา ทดลองดูว่า เป็ นสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้น จริ งหรื อไม่
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือสิ่งที่เป็ นผล
เนื่องจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้น ที่เป็ นสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปร
ตามหรื อผลก็จะเปลี่ยนไปด้วย
 ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) คือสิ่งหรื อ
ปัจจัย นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะส่งผลต่อการทดลองซึ่งจะต้อง
ควบคุมให้เหมือนกัน เพื่อมิให้ส่งผลต่อตัวแปรตามซึ่งจะทาให้ผลการทดลอง คลาดเคลื่อนได้

ตัวอย่ าง
ในการศึกษา ผลความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์
ต่อการเจริ ญเติบโตของลูกน้ า ผูท้ ดลองใช้โซเดียมคลอไรด์
ละลายในน้ าให้มีความเข้มข้นต่างกัน แล้วนาลูกน้ าไปเลี้ยง

ตัวแปรต้น
คือ โซเดียมคลอไรด์ แต่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน
ตัวแปรตาม คือ การเจริ ญเติบโตของลูกน้ า
ตัวแปรควบคุม คือ ปริ มาณน้ า ปริ มาณสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ชนิดของลูกน้ า
จานวนลูกน้ า ภาชนะที่ใช้เลี้ยง เป็ นต้น

กรณี ศกึ ษาผลของขี้เลื่อยต่อการดับกลิ่นขี้หมู
ตัวแปรต้น คือ ขี้เลื่อย
ตัวแปรตาม คือ กลิ่นขี้หมู
ตัวแปรควบคุม คือ จานวนหมูในคอก พันธุแ์ ละขนาด
ของหมู การดูแลให้อาหารและน้ าแก่หมู การทาความสะอาดคอกหมู เป็ นต้น

โครงงานประเภทนี้ เป็ นโครงงาน ที่มีการประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อประดิษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ นการประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่ หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงของเดิม ที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้
โครงงานประเภทนี้ ต้องมีการกาหนดตัวแปรต่าง ๆ เหมือนโครงงานประเภทการทดลอง
ซึ่งส่วนมากกาหนดตัวแปรต้น หรื อตัวแปรอิสระ เป็ นชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม ลักษณะ
การทางาน ตัวแปรตาม มักจะกาหนดเป็ นคุณภาพ หรื อประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์น้นั ๆ เช่น

 การศึกษาความเหมาะสม ของรู ปทรงของเครื่ อง
ฟักไข่นกกระทา ตัวแปรต้น ได้แก่ เครื่ องฟักไข่ ที่ทาจากวัสดุ
เหมือนกัน แต่รูปทรงต่างกัน ตัวแปรตาม ได้แก่ค่าร้อยละ
ของไข่นกกระทา ที่ฟักออกเป็ นตัว
 การศึกษา ระดับจานวนรอบของเครื่ องล้างแห้ว
อัตโนมัติ ตัวแปรต้น ได้แก่ระดับการหมุนของเครื่ อง ซึ่งมี
3 ระดับ คือ ช้า ปานกลาง และ เร็ ว ตัวแปรตาม คือ ความสะอาด
ของแห้วที่ลา้ ง เป็ นต้น

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์น้ ี อาจมีลกั ษณะเป็ นแบบจาลองก็ได้ แต่ตอ้ งแสดงให้เห็น
ถึงการทางานของแบบจาลองนั้นจริ ง ๆ โครงงานประเภทนี้ นับได้ว่าเป็ นประโยชน์ต่อการนาไป
ใช้งาน หรื อใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง จึงนับได้ว่าเป็ นโครงงานในขั้นพัฒนา และเป็ นที่สนใจ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน เป็ นอย่างมาก

โครงงานประเภททฤษฎี เป็ นโครงงาน ที่ ผทู้ าโครงงาน จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูล
ความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริ งและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง แล้วเสนอเป็ นหลักการแนวความคิด
ใหม่ กฎ หรื อทฤษฎีใหม่ หรื อเป็ นการขยายแนวความคิด หรื อคาอธิบายเดิม ที่เคยมีอยู่ให้ผอู้ ื่นได้
เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งการนาเสนอ อาจอยู่ในรู ปของคาอธิบาย สูตร สมการ โดยผู้
เสนอจะเป็ นผูท้ ี่ต้งั กฎ หรื อกติกาขึ้นมาเอง แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลหรื อทฤษฎีต่าง ๆ มาสนับสนุนอ้างอิง
โครงงานประเภทนี้ ค่อนข้างยากที่นักเรี ยนจะศึกษา เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในด้านความรู้
การศึกษาของนักเรี ยน อาจคิดว่าเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับนักเรี ยน แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นเรื่ องที่มีผศู้ ึกษา
ค้นพบ ไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้

ได้ แก่






ทฤษฎีสมั พันธภาพ (E = mc2)
การอธิบายอวกาศแนวใหม่
กาเนิดของทวีปและมหาสมุทร
การกาเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย
การอธิบายเรื่ องราวการดารงชีวิตในอวกาศของมนุษย์

ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็ นการศึกษาเรื่ องราวต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการคิดหรื อเลือกหัวข้อ หรื อปัญหาที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2. ขั้นการศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูล
3. ขั้นการเขียนเค้าโครงย่อ
4. ขั้นการลงมือทาโครงงาน
5. ขั้นเขียนรายงาน
6. ขั้นการเสนอและจัดแสดงผลงาน

ขั้นตอนนี้ นับว่ามีความสาคัญ ในการเริ่ มต้นที่จะทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว นักเรี ยนเป็ นผูต้ ดั สินใจ
เลือกหัวข้อโครงงาน จากความสนใจของตนเอง ซึ่งอาจมาจากการ
สังเกตประสบการณ์ต่าง ๆ ความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรื อ
การอ่าน การฟั งจากผูอ้ ื่น อาชีพในท้องถิ่น งานอดิ เรกที่ เคยชมใน
รายกายโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่ ของตัวนักเรี ยนเอง เช่น ปรี ชา เสนอโครงงาน เรื่ อง
การใช้ค ลื่น ความถี่วิทยุ ในการตัด ต่ อสวิทซ์เครื่ องปรั บอากาศ เนื่ องจากครอบครั ว ของปรี ชา
ขายเครื่ องมือด้านอิเลคทรอนิ คส์ บิดาของปรี ชา มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้ปรี ชาเกิด
ความสนใจ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

วิมล เสนอโครงงาน เรื่ องเม็ดโฟมป้ องกันหนอนใบส้ม เนื่ องจากครอบครั วของวิมล
มีสวนส้ม และประสบปัญหา หนอนกินใบส้ม วิมลไม่ตอ้ งการใช้สารเคมี และสังเกตเห็นลักษณะ
ของไข่หนอน มีลกั ษณะเล็ก ๆ
วิมล เสนอโครงงาน เรื่ องเม็ดโฟมป้ องกันหนอนใบส้ม เนื่ องจากครอบครั วของวิมล
มีสวนส้ม และประสบปัญหา หนอนกินใบส้ม วิมลไม่ตอ้ งการใช้สารเคมี และสังเกตเห็นลักษณะ
ของไข่หนอน มีลกั ษณะเล็ก ๆ กลม ๆ คล้ายเม็ด โฟม จึงต้องการศึกษาว่าถ้าทดลองน าเม็ดโฟม
ไปวางที่ใบส้ม หนอนจะวางไข่ที่ใบส้มนั้นอีกหรื อไม่
สาธร และคณะ มีความรู้พ้ืนฐานเดิมอยู่แล้วว่า พืชนาก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มาใช้
ในการสังเคราะห์แสง ทาให้สามารถ ลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในอากาศได้ สาธรและ
คณะ สังเกตเห็นตามถนน จะมีการปลูกหญ้าที่เกาะกลางถนน จึงมีความสนใจ ที่ จะศึกษาว่าหญ้า
แต่ละชนิด จะสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เท่ากันหรื อไม่ จึงเสนอโครงงานเรื่ อง ชนิ ด
ของหญ้า กับอัตราการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สมศักดิ์ เสนอโครงงานเครื่ องออกกาลังกายของไก่ชน เนื่องจากที่บา้ นสมศักดิ์เลี้ยงไก่ชน
สมศักดิ์ตอ้ งช่วยพ่อล่อไก่ชน ให้วิ่งเป็ นการออกกาลังกาย และรู้สึกเหนื่ อย จึงมีความคิดว่าน่ าจะมี
เครื่ องออกกาลังกาย ของไก่ชน จะทาให้ลดภาระของตนเองได้ จึงเสนอโครงงานเรื่ องนี้

ข้ อคิดสาหรับนักเรียนในการเลือกหัวข้ อหรือปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
1.) ควรเป็ นหัวข้อ ที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับระดับความรู้ ความสามารถของตนเอง
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนจนเกินไป
2.) หัวข้อความมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรื อเป็ นเรื่ องที่พฒั นาปรับปรุ ง จากเรื่ องเดิม
ที่มีผจู้ ดั ทาก่อนหน้านี้ เช่น นักเรี ยนมีความสนใจ ที่จะทากระดาษจากผักตบชวา เนื่ องจากตนมี
ความเห็นว่าเป็ นเรื่ องใหม่ แต่จริ ง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่ องใหม่เลย นักเรี ยนควรสื บค้นข้อมูล เมื่อพบว่ามี
ผูเ้ คยทากระดาษ จากผักตบชวาแล้ว นักเรี ยนอาจเปลี่ยนจากผักตบชวา เป็ นพืชตัวอื่น ๆ ที่ยงั ไม่มี
ผูเ้ คยทาเลย เนื่องจากนักเรี ยนต้องการศึกษา การทากระดาษ เช่น นักเรี ยนอาจทดลอง ใช้ตน้ บอนทา
กระดาษ เนื่องจากเป็ นพืชที่มีมากในท้องถิ่น ของนักเรี ยนแทนผักตบชวาก็ได้

3) หัวข้อเรื่ องต้องมีความเป็ นไปได้สูง ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าเป็ นเรื่ อง
แปลกใหม่ ที่ ไม่มี ผใู้ ดเคยศึก ษามาก่ อน แล้ว ตนต้อ งการศึก ษา โดยไม่ดู ค วามเป็ นไปได้ต าม
ธรรมชาติ เช่น ต้องการศึกษาว่า แมวกับหนูผสมพันธ์กนั แล้ว จะมีลูกเหมือนแมวหรื อเหมือนหนู
หรื อต้องการศึกษา ส่วนผสมของระเบิดชนิดต่าง ๆ เพื่อทราบประสิ ทธิภาพ ของการทาลายล้าง ซึ่ง
หัวข้อนี้ เกินกาลังความรู้ของนักเรี ยน และก่ อให้เกิดอันตราย ต่อร่ างกายและทรัพย์สิน จึงไม่สมควร
ทาเป็ นอย่างยิง่
4) หัวข้อควรมีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่กว้างจนเกินไป จนต้องกาหนดตัวแปร
ที่มากมาย ควบคุมยาก เช่น การเสนอหัวข้อ การทากระดาษจากพืชในท้องถิ่น ซึ่งพืชในท้องถิ่นมี
มากมายหลายชนิด ควรทาการศึกษา ลักษณะเส้นใยของพืชในท้องถิ่นเสี ยก่อน แล้วตัดสิ นใจว่าจะ
ทดลองใช้พืชชนิดใด ในท้องถิ่นมาทาการทดลอง
5) หัวข้อโครงงาน ควรเป็ นหัวข้อ ที่สามารถศึกษาได้ในขอบเขตข้อจากัดต่าง ๆ บาง
ประการ เช่นระยะเวลาในการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรื อหาได้ไม่ยากจนเกินไป งบประมาณใน
การจัดทา รวมทั้งต้องมีแหล่งความรู้ หรื อแหล่งข้อมูลเพียงพอที่จะทาการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางใน
การกาหนดตัวแปรต่าง ๆ การออกแบบการทดลอง และการมีขอ้ มูลสนับสนุ น ผลการทดลอง หรื อ
ผลการศึกษาเป็ นต้น

เมื่อนักเรี ยน ตัดสินใจเลือกหัวข้อ ที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปเป็ นขั้นที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้ได้แนวคิด
ในการกาหนดขอบเขตเรื่ องที่จะศึกษา ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตลอดจนนาความรู้ที่ได้
จากการศึกษา ไปใช้ในการกาหนดตัวแปร ออกแบบการทดลอง กาหนดวัสดุ อุปกรณ์หรื อ
เครื่ องมือต่าง ๆ กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

นักเรี ยนสามารถศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้จากปั ญหาพิเศษ หรื อผลงาน
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีการเขียนรายงาน หรื อจัดแสดงผลงานไว้ก่อนหน้านี้ ข้อจากัดหรื อ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของปัญหาพิเศษ หรื อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จดั แสดงจะทาให้นักเรี ยนเกิด
แนวความคิด ที่จะดัด แปลงการทดลองใหม่ข้ ึนมาได้ แหล่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถสื บค้น ได้จาก
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต รวมบทคัดย่อในเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร หรื อผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีผทู้ ามาแล้ว
นั้นควรพิจารณาประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการทาโครงงาน การดาเนิ น การทดลอง
ซึ่งประกอบไปด้วยการกาหนดตัวแปร การจัดกระทาในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง วัสดุอุปกรณ์
วิธีทดลอง ข้อสรุ ปของโครงงาน ข้อเสนอแนะ หรื อข้อคิดเห็นในส่ วนท้าย ของการเขียนรายงาน
โครงงาน

สาหรับขั้นตอนนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน จะมีบทบาทที่จะแนะนานักเรี ยนในการ
กาหนดกรอบแนวคิด การวางแผนการทดลองซึ่งอาจทาการทดลองเบื้องต้น เพื่อช่วยให้นักเรี ยน
สามารถมองเห็นความเป็ นไปได้ของการทาโครงงาน การกาหนดขอบเขต การกาหนดตัวแปรต่าง ๆ
ได้ดียงิ่ ขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้ วยส่ วนสาคัญดังนี้
1) ชื่อโครงงาน ในการเขียนชื่อโครงงานที่ดีน้ นั ชื่อเรื่ องควรสื่ อความหมายอย่างชัดเจน
ว่าศึกษาอะไร ข้อความที่เขียนควรสั้นกะทัดรัด เป็ นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคคาถามหรื อ
ปฏิเสธ มีลกั ษณะเร้าใจ แต่ไม่ผดิ เพี้ยนไปจากเนื้อเรื่ อง ตัวอย่างชื่อเรื่ องของโครงงาน
 การกาจัดหนอนใบส้มด้วยเม็ดโฟม
 กระตุน้ ให้ปลาสวยด้วยฮอร์โมนแอนโดรเจน
 สารขมจากพืชกินได้ป้องกันแมลงกัดกินใบกุหลาบ
 ล้อจักรยานมหัศจรรย์
 เครื่ องออกกาลังกายไก่ชน
 เครื่ องร่ อนเยือ่ กระดาษจาก
กล่องนม
2 ) ชื่อผูท้ าโครงงาน
3 ) ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
4 ) ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในการเขียนที่มาและความสาคัญของโครงงานนั้น
เป็ นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุจูงใจ ที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการทาโครงงานเรื่ องนี้
โดยเขียนอธิบายให้เห็นว่า การทาโครงงานนี้มคี วามสาคัญอย่างไร มีหลักการหรื อทฤษฎีอะไรที่
รองรับแนวความคิดนี้ เป็ นเรื่ องที่แปลกใหม่ หรื อเป็ นการพัฒนางานปรับปรุ งจากเรื่ องเดิม
ที่มผี ศู้ ึกษาไว้แล้ว การเขียนนั้นมักจะเขียนจากสาระ ที่ค่อนข้างกว้างแล้วเจาะลึกลง
ประเด็นที่นกั เรี ยน เห็นความสาคัญที่จะศึกษา

5) จุดมุ่งหมายของโครงงาน เป็ นจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่ องของโครงงาน ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ทัว่ ไป ในบางครั้งอาจใช้คาว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา หรื อวัตถุประสงค์ของการศึกษา ถ้าเป็ น
โครงงานประเภทการทดลอง มักใช้คาว่า จุดมุ่งหมายของการทดลอง หรื อวัตถุประสงค์ของการ
ทดลอง เป็ นต้น ในการเขี ย นจุ ด มุ่ ง หมาย มัก น าตัว แปรต้น ของโครงงานมาเขี ย น เช่ น
 การศึกษาเรื่ อง ผลของความเข้มข้นของฮอร์ โมน NAA ต่อการงอกรากของกิ่งชา
กุหลาบ ซึ่งสามารถเขียนจุดมุ่งหมายได้ว่า เพื่อหาความเข้มข้นของสาร NAA ที่เหมาะสม ต่อการ
งอกรากของกิ่งชากุหลาบ
 การศึกษา เรื่ องการหารู ปทรง ของภาชนะหุงต้ม ที่ประหยัดพลังงานความร้อน เขียน
จุดมุ่งหมายได้ว่า เพื่อหารู ปทรงของภาชนะหุ งต้ม ที่ทาให้ประหยัดพลังงานความร้อน หรื อเพื่อ
เปรี ยบเทียบ การประหยัดพลังงานความร้อน ของภาชนะหุงต้มที่มีรูปทรงต่างกัน
6) ขอบเขตของโครงงาน เป็ นการอธิบายให้ทราบว่า โครงงานนี้ มีขอ้ จากัด ในการทา
อย่างไร เช่น เป็ นโครงงานที่ศึกษา เฉพาะกรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อไม่ ในกรณี ที่ทาโครงงาน ประเภท
การทดลอง หรื อสิ่งประดิษฐ์ ขอบเขตของโครงงานนี้ รวมถึงการกาหนดตัวแปรต่าง ๆ ด้วย
7) สมมติฐาน โครงงานประเภทการทดลอง หรื อสิ่งประดิษฐ์จะต้องตั้งสมมติฐานซึ่งเป็ น
การคาดคะเน ถึงผลการทดลองที่จะได้จากการทาโครงงาน การตั้งสมมติฐานจะมีพ้ืนฐานมาจาก
การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในส่ ว นของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ้าศึกษาเอกสารหลักการหรื อ
ทฤษฎีมาอย่างดีแล้ว การตั้งสมมติฐานมักจะเป็ นการคาดคะเนที่ถกู ต้อง
8) วิธีการดาเนินงานหรื อวิธีการทดลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือวัสดุ อุปกรณ์ ควรเขียน
แยกเป็ นส่ วนของวัสดุ และอุปกรณ์ เขียนในส่ วนที่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการทดลอง
ซึ่งวัสดุอุปกรณ์น้ ี ถ้าเป็ นอุปกรณ์ที่จะต้องประดิษฐ์ หรื อ ทาขึ้นมาเอง เพื่อการทดลองนี้ โดยเฉพาะ
ควรระบุให้ชดั เจน
วิธีการดาเนิ นงานหรื อวิธีการทดลอง เป็ นขั้นตอนที่สาคัญควรเขียนให้ละเอียดถึงแนว
ทางการด าเนิ น งานหรื อ การออกแบบการทดลองที่ ส ามารถควบคุ มตัว แปรแทรกซ้อ นไว้ไ ด้
การจัดกระทาในกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นอกจากนี้ จะต้องเขียนถึงวิธีการเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูลด้วย
9) แผนการปฏิบตั ิงานหรื อปฏิทินปฏิบตั ิงาน เป็ นการกาหนดเวลา ในการปฏิบตั ิงานใน
แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ มต้นทาโครงงาน จนกระทัง่ เสร็ จสิ้นการทาโครงงาน
10) ผลที่คาดว่าจะได้รับหรื อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทาโครงงาน
11) เอกสารอ้างอิง หรื อบรรณานุกรม

ในขั้นนี้ ประกอบด้วยขั้นของการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ น
ต่อการศึกษา และขั้นของวิธีการศึกษาหรื อวิธีการทดลอง
ดังนี้
1.) ขั้นเตรียมการ
 เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่เพื่อใช้ในการศึกษา
ทดลอง จัดเตรี ยมสมุด หรื อใบบันทึกผลการทดลอง เพื่อเก็บ
ข้อมูล หรื ออาจมีการทดลองหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการศึกษา
ทดลองสิ่งที่เราต้องการศึกษา
ขั้นออกแบบการทดลอง ในการทดลองจะมีการกาหนดตัวแปร ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันคือ
ก) การทดลองที่มีตวั แปรต้นหนึ่งชนิด และมีหนึ่งระดับ เป็ นการทดลองเบื้องต้น
เกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรต้น เช่น ต้องการศึกษา ผลของการใช้ฮอร์โมนแอนโดรเจน ต่อการ
เปลี่ยนสี ของปลาหางนกยูงเพศเมีย ทาการทดลอง 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เลี้ยงปลาหางนกยูงในน้ าธรรมดาที่ไม่ใส่ฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็ นกลุ่มควบคุม
กลุ่มที่ 2 เลี้ยงปลาหางนกยูงเพศเมียในน้ าที่ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็ นกลุ่มทดลอง
ข) การทดลองที่มีตวั แปรต้นหนึ่งชนิด แต่มี
หลายระดับ เป็ นการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลตัวแปรต้น
เช่นเดียวกันแต่มีความละเอียดมากขึ้น เช่น ต้องการศึกษา
ผลของความเข้มข้นของฮอร์โมนแอนโดรเจนต่อการเปลี่ยนสี
ของปลาหางนกยูงเพศเมีย ซึ่งเป็ นการหาวิธีที่จะทาให้ปลาหาง
นกยูงเพศเมียสวยเหมือนเพศผูโ้ ดยนาฮอร์โมนแอนโดรเจนมา
ละลายน้ าที่จะใช้เลี้ยงปลาหางนกยูง โดยกาหนดตัวแปรต้น
คือความเข้มข้นของฮอร์โมนแอนโดรเจน 3 ระดับ คือ 10
15,20 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร จึงทาการเตรี ยมกลุ่มต่าง ๆ
ดังนี้

กลุ่มควบคุม เลี้ยงปลาหางนกยูงในน้ าธรรมดา ไม่ใส่ฮอร์โมนแอนโดรเจน
กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 เลี้ยงปลาหางนกยูงในน้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ที่มีความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 เลี้ยงปลาหางนกยูงในน้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ที่มีความ
เข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 3 เลี้ยงปลาหางนกยูงในน้ า ผสมฮอร์โมนแอนโดรเจน ที่มีความ
เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อน้ า 1 ลิตร

ค) การทดลองที่มีตวั แปรต้นหลายชนิด แต่ละชนิดมีหนึ่งระดับ เป็ นการศึกษาว่าตัวแปร
ต้นใด ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม เช่น กรณี ตอ้ งการศึกษา น้ าที่สกัดจากสมุนไพรไทย 5 ชนิดได้แก่
ข่า ใบโหระพา กระเพราแดง และสะระแหน่ ชนิดใดสามารถป้ องกัน แมลงกัดกินกุหลาบได้ จึงทา
การทดลองปลูกกุหลาบ 5 กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มที่ 1 ฉีดพ่นด้วยน้ าธรรมดา
กลุ่มที่ 3 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากข่า
กลุ่มที่ 4 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบโหระพา
กลุ่มที่ 5 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบกระเพราะแดง
กลุ่มที่ 6 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบสะระแหน่
ซึ่งในการทดลองนี้ จะต้องกาหนดความเข้มข้นของสารสกัดจากสมุนไพร แต่ละชนิดให้
เท่ากัน เช่นในการสกัดน้ าสมุนไพรแต่ละชนิด ใช้สมุนไพรบดให้ละเอียด 40 กรัมต่อน้ า 1ลิตร
เป็ นต้น
ง) การทดลองที่มีตวั แปรต้นหลายชนิด และแต่ละ
ชนิดมีหลายระดับ รู ปแบบการทดลองนี้มคี วามละเอียดยิง่ ขึ้น
เช่นกรณี ศกึ ษาระดับความเข้ม ของน้ าสกัดสมุนไพร ต่อการป้ องกัน
แมลงกัดกินกุหลาบ ซึ่งสมุนไพร 4 ชนิดคือ ข่า ใบโหระพา กระเพราแดง
และ สะระแหน่ แต่ละชนิดมีความเข้มข้น 3 ระดับคือความเข้มข้น 40
60 และ 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ต้องจัดกลุ่มเพื่อการทดลอง
เป็ นกลุ่ม ๆ 13 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ฉีดพ่นด้วยน้ าธรรมดา
กลุ่มที่ 2 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากข่า ที่มีความเข้มข้น 40 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 3 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากข่า ที่มีความเข้มข้น 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 4 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากข่า ที่มีความเข้มข้น 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 5 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบโหระพา ที่มีความเข้มข้น 40 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 6 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบโหระพา ที่มคี วามเข้มข้น 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 7 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบโหระพา ที่มคี วามเข้มข้น 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 8 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบกระเพราแดง ที่มคี วามเข้มข้น 40 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 9 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบกระเพราแดง ที่มีความเข้มข้น 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 10 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบกระเพราแดง ที่มคี วามเข้มข้น 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 11 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบสะระแหน่ ที่มีความเข้มข้น 40 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 12 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบสะระแหน่ ที่มคี วามเข้มข้น 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
กลุ่มที่ 13 ฉีดพ่นด้วยน้ าที่สกัดจากใบสะระแหน่ ที่มคี วามเข้มข้น 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร
ตอนที่ 1 ทาการทดลองก่อนว่าสมุนไพร
ในกรณี น้ ี อาจใช้วิธีการทดลอง
ทั้ง 4 ชนิดนี้ เป็ น 2 ตอน ชนิดใดที่ป้องกันแมลงกัดกิน
เพื่อลดการจัดกลุ่มที่มากก็ได้ เช่น
กุหลาบก่อนชนิดใดที่ป้องกันแมลงกัดกินกุหลาบก่อน
ซึ่งจัดกลุ่มเพื่อทาการทดลอง 5 กลุ่ม เหมือนในกรณี ค.
จากนั้นผลการทดลองอาจแสดงให้เห็นว่า สมุนไพรที่ใช้
บางตัว ไม่มีผลในการป้ องกันแมลงกัดกินกุหลาบ ก็ไม่ตอ้ ง
ทดลองในระดับความเข้มข้น เช่นอาจพบว่า มีสมุนไพร 2
ชนิดจาก 4 ชนิด คือใบโหระพา และใบสะระแหน่ ที่ป้องกัน
แมลงกัดกินกุหลาบ ส่วนข่าและใบกระเพราแดง
ไม่ป้องกันแมลงกัดกินกุหลาบ ดังนั้นจึง
ทดลองต่อในตอนที่ 2
ตอนที่ 2 นาสมุนไพร ที่มีผลสามารถป้ องกันแมลงกัดกิน
กุหลาบได้ มาศึกษาระดับความเข้มข้น ต่อจากตอนที่ 1 คือนา
น้ าสกัดจากใบโหระพา และน้ าสกัดจากใบสะระแหน่ที่มีความ
เข้มข้น3 ระดับ คือ 40 , 60 และ 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตรมาจัดกลุ่ม
เพื่อการทดลอง จะทาให้ลดปริ มาณกลุ่มลงไปได้

2) การลงมือปฏิบัติ
เมื่อเตรี ยมการเรี ยบร้อยแล้ว ลงมือปฏิบตั ิตามแผน
ที่วางไว้ในเค้าโครงงาน ซึ่งในการลงมือปฏิบตั ิอาจมีการ
เพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งจากเค้าโครงงานเดิมได้ เนื่องจากอาจ
พบประเด็นสาคัญ ในขั้นเตรี ยมการซึ่งส่งผลให้แตกต่างไป
จากเค้าโครงงานเดิมบ้าง ในการลงมือปฏิบตั ิ ต้องทาด้วย
ความรอบคอบมีความละเอียดถี่ถว้ นมีการบันทึกข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ ทาการทดลองซ้ า เพื่อยืนยันผลการ
ทดลอง
3) การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการทดลองแล้ว นาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดกระทา
ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งอาจใช้ค่าสถิติบางอย่าง เช่นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรื อแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ด้วยการเขียนกราฟ เป็ นต้น จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
นาเสนอในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อตีความ เกิดความเข้าใจในผลการศึกษาค้นคว้าได้ง่ายขึ้น
จากนั้นสรุ ปผลอย่างกะทัดรัด ครอบคลุม เพื่อให้ผอู้ ่านได้เข้าใจ ในสิ่งที่ได้จากการทาโครงงาน

4 ) การอภิปรายและข้อเสนอแนะ
ในขั้นของการอภิปรายผล เป็ นการเขียนจากผลที่ได้
จาก การทาโครงงาน โดยทาการวิเคราะห์ และอธิบาย
ถึงความสอดคล้อง หรื อไม่สอดคล้องของผลที่ได้จาก
การทาโครงงานกับหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งผล
ของผูท้ ี่เคยศึกษาค้นคว้า ในเรื่ องนี้มาก่อน นอกจากนี้
ในการทาโครงงานของนักเรี ยน จะพบข้อจากัด
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ การแก้ปัญหา ซึ่งสามารถเขียน
ในส่วนของข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผอู้ ่านหรื อผูส้ นใจ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

เมื่อทาโครงงานจนเสร็จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว นาผลการศึกษาเขียนรายงาน ซึ่งการเขียน
รายงานนั้น ต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน กะทัดรัด ตรงไปตรงมา ครอบคลุมประเด็นหรื อ
หัวข้อต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้ วย
1.1 ชื่อโครงงาน ชื่อผูจ้ ดั ทาโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
1.2 คาขอบคุณ หรื อกิตติกรรมประกาศ ซึ่งเป็ นการแสดงความขอบคุณผูท้ ี่ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน หรื อให้ความร่ วมมือ ในการทาโครงงาน จนประสบความสาเร็ จ
1.3 บทคัดย่อ เป็ นการอธิบายที่มา ความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบตั ิ ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุ ปต่าง ๆ แบบย่อ ๆ กะทัดรัด ครอบคลุม เข้าใจง่าย
2. บทนา ประกอบด้ วย
2.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา (ดูส่วนที่อธิบายการเขียนเค้าโครงงาน)
2.2 จุดมุ่งหมายของโครงงาน
2.3 ขอบเขตของโครงงาน การกาหนดตัวแปร
2.4 สมมติฐาน
2.5 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ หรื อนิยามศัพท์เฉพาะ
3 ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็ นหลักการ ทฤษฎี และผลงานการศึกษาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ทา
4 ) วิธีการดาเนินงานหรื อวิธีการทดลอง ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน หรื อขั้นตอนการทดลองอย่างละเอียด
5 ) ผลการดาเนินงาน หรื อผลการทดลอง เป็ นการนาเสนอข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์
ผลทดลองอย่างมีระบบ
6 ) สรุ ปและอภิปรายผล เป็ นการสรุ ปผลการศึกษาทดลอง อย่างครอบคลุมกะทัดรัด
ชัดเจน เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่ง นาผลสรุ ปอภิปรายผล รวมทั้งเขียนข้อเสนอแนะในส่วนนี้ดว้ ย
7 ) บรรณานุกรม หรื อเอกสารอ้างอิง เป็ นการแสดงรายการเอกสาร หรื อหนังสื อต่าง ๆ
ที่ ใช้ในการอ้างอิง หรื อประกอบการทาโครงงาน ซึ่ ง ต้องเขี ยน ให้ถูก ต้องตามหลัก การเขี ย น
บรรณานุกรม

ขั้นนี้จดั ได้ว่าเป็ นขั้นที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นการแสดงออกถึงผลที่ได้จากการศึกษา
เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความคิด ความพยายามในการทางานของผูท้ าโครงงาน และเป็ นวิธีที่แสดง
ถึงผลงานที่ได้ให้ผอู้ ื่นได้รับรู้และเข้าใจในผลงาน ประกอบด้วย
1 ) แผงโครงงาน เป็ นการจัดแสดงผลงานในรู ปนิ ทรรศการ ประกอบด้วยแผ่นป้ ายที่ทา
ด้วยวัสดุที่คงทนถาวร 3 แผ่นด้วยกัน ประกอบเข้าด้วยกัน สามารถกางออกเพื่อนาเสนอผลงานได้
ตัววัสดุที่ใช้ทาแผงโครงงาน ควรมีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ดังภาพ

ภายในแผงโครงงาน ประกอบด้ว ยการนาเสนอประเด็น ที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วยชื่ อ
สถานศึกษา ชื่อโครงงาน ผูจ้ ดั ทาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ขั้นตอนต่ าง ๆ ในการปฏิบตั ิ
การน าเสนอผลการทดลอง ซึ่งควรนาเสนอให้มีจุ ดเด่ น ซึ่ งอาจเป็ นกราฟ ตาราง รู ปภาพ การ
นาเสนอบนแผงโครงงานนั้น ข้อความต้องชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ขนาดตัวอักษร ต้องมีข นาดที่
สามารถอ่านได้ในระยะ 2 เมตร
2) วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นในการนาเสนอควบคู่กบั แผงโครงงาน โดยจัดวางเป็ นหมวดหมู่
หน้าแผงโครงงาน เตรี ยมพร้อมที่จะอธิบายปากเปล่า ต่อคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่สนใจโครงงาน

3) การนาเสนอด้วยการรายงานด้วยคาพูดต่อหน้าที่ประชุม
อาจเป็ นการนาเสนอ เพื่อประกวดผลงาน ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 ทาความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน เนื้อหาของเรื่ องที่จะอธิบาย
เพื่อเป็ นการเตรี ยมข้อมูลในการตอบคาถามของผูส้ นใจในที่ประชุม จัดลาดับความคิดที่จะนาเสนอ
อย่างเป็ นระบบ
 นาเสนออย่างตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ภายในเวลาที่กาหนด
การรายงานควรเป็ นธรรมชาติของการพูด ไม่ใช่การอ่านรายงานให้ผอู้ ื่นฟัง แต่เป็ นการพูดหรื อเล่า
ถึงการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงานของตนเองให้ผอู้ ื่นฟัง และเข้าใจ
 ควรมีสื่อประกอบการรายงาน เช่นแผ่นโปร่ งใส สไลด์ หรื อสื่อที่ทนั สมัยอื่น ๆ
ซึ่งจะทาให้การรายงานมีความสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจของผูฟ้ ัง ยิง่ ขึ้นการเตรี ยมการ
ที่ดี มีความพร้อม จะทาให้เกิดความมัน่ ใจในการนาเสนอต่อที่ประชุมมากขึ้น
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน
การแก้ปัญหา อย่างมีข้นั ตอน ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้น
หาความรู้ดว้ นตนเอง ซึ่งมีความสาคัญ ต่อการพัฒนา
บุคลากร อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต

ชุ ดการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

โดย… นางยุพนิ หอมสุ ข
ตาแหน่ งครู วิทยฐานะชานาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

โรงเรียนคชสิ ทธิ์กติ ติคุณวิทยาคม อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4
กระทรวงศึกษาธิการ

