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 การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้โครงงาน 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงาน 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปราณี อ าเภอด่านช้าง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงาน หน่วยการเรียนรู้เร่ืองปรากฏการณ์ของโลก 2) แบบประเมินการท าโครงงาน 3) แบบ
ประเมินผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 5) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการพฒันาความคิดสร้างสรรคว์ชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงาน นกัเรียน
ทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 2) นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (Mean = 3.10-3.50) 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงงาน นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ
นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 4) นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.49, S.D.              
= 0.70)  
ค าส าคัญ : โครงงาน, วชิาวทิยาศาสตร์, ความคิดสร้างสรรค ์
 
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ตามแนวทางท่ีพึงประสงครั์ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้ งนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาลต่างมีอุดมการณ์และมีหลักในการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้
ความส าคญักบันกัเรียนเป็นหลกั นกัเรียนตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากนั้นยงัตอ้งเนน้ให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน เพื่อให้เป็นคนดี คน
เก่ง และคนมีความสุข โดยคนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีงดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก คนเก่ง คือ คนท่ีมีความรู้ความสามารถ
และมีสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต เช่น มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี
และรู้จกัแกปั้ญหา ส่วนคนมีความสุข คือ คนมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
มีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2-6) 

วิจารณ์ พานิช (2558, น .9) กล่าววว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation Skills) น้ีคือ ทกัษะพื้นฐานท่ีมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ทุกคนตอ้งเรียน เพราะโลกจะยิง่เปล่ียนแปลง
เร็วข้ึนเร่ือยๆ และมีความซบัซ้อนซ่อนเง่ือนมากข้ึน คนท่ีอ่อนแอในทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมจะ
เป็นคนท่ีตามโลกไม่ทนั เป็นคนอ่อนแอชีวิตก็จะยากล าบาก ครูจึงตอ้งเอาใจใส่ พฒันาขีดความสามารถของ
ตนเองในดา้นน้ี ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษยเ์รียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเองในดา้นการ
เรียนรู้และนวตักรรมไดต้ลอดชีวิต วิธีออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษยมี์ทกัษะน้ี ใชห้ลกัการวา่ ตอ้งมีการเรียนรู้
แบบท่ีเด็กร่วมกนัสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และ เรียนรู้เป็นทีม ทกัษะดา้นการเรียนรู้
และนวตักรรมน้ีอยูท่ี่ยอดของ Knowledge and Skills Rainbow ซ่ึงเป็นหวัใจของทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ทกัษะในการเรียนรู้ (Learning How to Learn หรือ Learning Skills) และเรียนรู้
ทกัษะในการสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทางดีข้ึน (นวตักรรม) ประกอบด้วยทกัษะย่อยๆ ดังต่อไปน้ี                         
1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแกปั้ญหา (Problem Solving) ซ่ึงหมายถึง การคิด
อย่างผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Thinking) 2) การส่ือสาร (Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซ่ึง
หมายถึง การส่ือสารอย่างซับซ้อน (Complex communicating) 3) ความริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) และ
นวตักรรม (Innovation) ซ่ึงหมายถึง การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ ผูเ้รียนจะตอ้งใช้ทกัษะ
เหล่าน้ี ในการด ารงชีวิต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง และเพื่อการท างานสร้างสรรคท่ี์มีคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวติในโลกของการงาน ท่ีเนน้ความรู้ เป็นการทา้ทายครูวา่ ท่านจะออกแบบการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนของ
ท่านอยา่งไร ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะเหล่าน้ีติดตวัไป ทกัษะเหล่าน้ีสอนโดยตรงไม่ได ้แต่จดักระบวนการ
ใหเ้รียนรู้ได ้

ดงันั้น การเรียนรู้แบบโครงงาน ท่ีมีแนวคิดสอดคลอ้งกบั John Dewey เร่ือง “learning by doing” 
ซ่ึงไดก้ล่าววา่ “Education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 
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79 cite in Douladeli Efstratia, 2014) ซ่ึงเป็นการเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ชีวิต
ขณะท่ีเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น 
ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน นั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีควรน าไปใชจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียน โดยการคน้หาความรู้ด้วยตนเองโดยการท าโครงงาน                 
(ลดัดา ศิลานอ้ยและองัคณา ตุงคะสมิต, 2553) อีกทั้งเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจาก
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพื่อฝึกทกัษะต่างๆดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้  

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการรวมทกัษะท่ีหลากหลาย
รวมกนัอยู่เป็นทกัษะท่ีมีอยู่ในตวัของนักเรียน เช่น การตั้งค  าถาม (Driving Question) กระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง ( In-Depth Inquiry) การเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับเน้ือหาสาระ 
(Significant Content) การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ การประยุกตค์วามรู้มาใช้
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมทา้ทายไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์จริง ไดแ้ก่ ความร่วมมือใน
สถานท่ีท่ีท างาน การท างานเป็นทีมและคณะกรรมการท่ีมีความเขม้แข็ง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท า
เป็น ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงท าให้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) มีประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม (Bender, 2012) 

การเรียนรู้จากโครงงาน ถือไดว้า่เป็นการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม เพราะทุกคนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการศึกษาคน้ควา้ หาค าตอบ ความหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา มีการร่วมคิดร่วมท างาน
ส่งผลให้เกิดกระบวนการคน้พบกระบวนการเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และแลกเปล่ียนพื้นฐานความรู้ระหว่างผูเ้รียนด้วยกันเป็นลกัษณะการเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaboration Learning) โดย  อรทัย  มูลค า  (2552) ได้ก ล่ าว ถึ งการ เ รียน รู้แบบร่วมมือว่า                                     
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดร่้วมมือกนัและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีการท างานร่วมกนั มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากนัและกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ทั้งตนเองและส่วนรวม
เพื่อใหต้นและสมาชิกในกลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบโครงงานยงัสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้แล้ว ความคิด
สร้างสรรคย์งัเป็นสมรรถภาพทางดา้นสมองท่ีมีอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์กคน จะมีมากหรือมีนอ้ย ข้ึนอยูก่บัแต่
ละบุคคล (วณีา ประชากูล, 2549, น.14-21) ทอแรนซ์ (E. Paul Torrance) ไดใ้หแ้นวคิดวา่หากได ้มีการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละฝึกฝนในเด็กยิ่งเร็วเท่าใดยิ่งเป็นการดี เพราะวยัเด็กเป็นช่วงท่ีมีความคิดจินตนาการ
สูงจนสามารถพฒันาศกัยภาพความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย และหลกัการตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีในการจดัการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (กลัยา อมัพปฏิภาค, 2547:10-13) ความคิด
สร้างสรรค์ มีองค์ประกอบส าคญัท่ีได้รับอิทธิพลพื้นฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิล
ฟอร์ด (Guilford) ท่ีอธิบายไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได ้หลายทิศทางหรือ
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เรียกวา่“ลกัษณะการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking)” โดยมีองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์คือ 
1) ความคิดคล่องตวั (Fluency) เป็นความสามารถในการคิดหาแนวทางท่ีคลา้ยกนัในการแกปั้ญหา ไดห้ลาย
แนวทางในเวลาท่ีก าหนด 2) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) เป็นความสามารถในการหาแนวทางท่ีไม่ซ ้ ากนั
ไดห้ลายแนวทางในการแกปั้ญหา 3) ความคิดริเร่ิม (Originality) เป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากความคิด
เดิมซ่ึงไม่เหมือนใครอาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 
ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ความคิดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการอาศยัความกลา้คิด กลา้
ลอง 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดในรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดท่ี้
จะน าความคิดนั้นไปสู่การปฏิบติัการสร้าง การกระท าให้เป็นผลส าเร็จ ท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิต
สร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อท าใหค้วามคิดริเร่ิมนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากท่ีครูจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ิธีแบบบรรยายและอธิบายเน้ือหาตามบทเรียนมากกว่าการสอนให้นกัเรียนรู้จกัคิดแก้ปัญหา 
ท าให้นักเรียนไม่เกิดการพฒันาทกัษะส าคัญต่างๆ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน ซ่ึงจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มสูงข้ึน และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคว์ชิาวทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภายหลงัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  
  
สมมติฐานการวจัิย 

 1. นกัเรียนมีพฒันาการคิดสร้างสรรคว์ชิาวทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน มีคะแนน 
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
 2. นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใชโ้ครงงานอยูใ่นระดบั มาก 

  3. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
  4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานอยูใ่นระดบั มาก 
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ขอบเขตของการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลปราณี อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ 
 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 

 ตวัแปรตาม 
1. ความคิดสร้างสรรคว์ชิาวทิยาศาสตร์ 
2. ความสามารถในการท าโครงงาน 
3. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
5. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน 

 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ในคร้ังน้ี คือ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ปรากฏการณ์

ของโลก ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมเป็นจ านวน 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมี
รายละเอียดยอ่ยของเร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก ดงัน้ี 

1. ฤดูกาล 
2. ขา้งข้ึน ขา้งแรม 
3. จนัทรุปราคาและสุริยปุราคา 

 ระยะเวลาในการวจิยั 
ระยะเวลาในการวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองปรากฏการณ์ของโลก โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน คาบเรียนละ 50 
นาที รวม 18 คาบเรียน 

2. แบบประเมินการท าโครงงาน จ านวน 1 ชุด 
3. แบบประเมินผลงานดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 1 ชุด 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จ านวน 1 ชุด  
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5. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนยั 
ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงงาน จ านวน 1 ชุด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นเตรียม 
1. ผูส้อนให้นกัเรียนจดักลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ โดยใช้คะแนน

สอบวชิาวทิยาศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นผูส้อนแนะน าวธีิการท างานกลุ่มและบทบาท
ของสมาชิกกลุ่ม โดยแนะน าใหน้กัเรียนทุกกลุ่มสลบัหนา้ท่ีกนัภายในกลุ่ม ในแต่ละคร้ังท่ีมีการท ากิจกรรม  

2. ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเร่ืองท่ีเรียนแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ มีทั้งหมด 4 
แผนการจดัการเรียนรู้  

2.1 แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ฤดูกาล จ านวน 4 คาบเรียน 
2.2 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ขา้งข้ึน ขา้งแรม จ านวน 4 คาบเรียน 
2.3 แผนการเรียนรู้ท่ี 3 จนัทรุปราคาและสุริยปุราคา จ านวน 4 คาบเรียน 
2.4 แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การสร้างแบบจ าลอง จ านวน 6 คาบเรียน 

3. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยการพูดคุย ซกัถามนกัเรียน เปิดวดีิทศัน์และส่ืออ่ืนๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากนั้นเขา้สู่บทเรียน 

 ขั้นทดลอง 
1. ผูส้อนแนะน านกัเรียนให้ทราบถึงการท าโครงงาน หลงัจากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดช่ือ

โครงงานท่ีจะศึกษาซ่ึงต้องเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียน ทั้งน้ีแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาค้นควา้ไม่ซ ้ ากนั ตาม
กระบวนการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน มีดงัน้ี  

1) ขั้นก าหนดปัญหา 
2) ขั้นวางแผน 
3) ขั้นปฏิบติั 
4) ขั้นน าเสนอ 

2. ผูส้อนใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้หาค าตอบของโครงงานตาม
เร่ืองท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และช่วยกนัรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความถูกตอ้งครบถ้วน
หรือไม่ หากขอ้มูลยงัไม่ครบถว้น ตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

3. ผูส้อนให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนกิจกรรมโครงงานท่ีวางแผนไว ้ตามหัวขอ้กลุ่มท่ี
สนใจ โดยนกัเรียนสามารถขอค าปรึกษาจากครูเม่ือเกิดขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเกิดข้ึน ในขณะท่ีนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มท างาน ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพื่อเก็บคะแนน 

736



 4. ผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอโครงงาน โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และแนะน า
เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือในเร่ืองท่ีนกัเรียนไดท้  าโครงงาน และผูส้อนประเมินการท าโครงงานเพื่อเก็บ
คะแนน 

 5. เม่ือเรียนรู้ครบกระบวนการ ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็น
ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 1 ชุดทั้งหมดจ านวน 20 ขอ้ และท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงาน 
 
ข้ันสรุป 
 ผูส้อนน าผลท่ีได้จากการท าแบบประเมินการท าโครงงาน แบบประเมินผลงานด้านความคิด
สร้างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนมาวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. อภิปรายผลการพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และระดบัความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพฒันาความคิด
สร้างสรรคว์ชิาวทิยาศาสตร์ โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
ผลการวจัิย 

1. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลความสามารถการท าโครงงานพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผลงานดา้นความคิดสร้างสรรค ์วชิาวทิยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 จ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม จากผูป้ระเมิน 3 คน พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมี
คะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนจ านวน 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีคะแนน
เฉล่ีย 3.55 และ 3.50 มีนกัเรียนจ านวน 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.10-3.25  
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 25 คน 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียนมี
คะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชา
วทิยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 25 คน พบวา่ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.49, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย มีดงัน้ี ด้านส่ือการเรียนรู้ (Mean = 4.55, S.D. = 0.62) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.54, S.D. = 
0.70) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Mean = 4.52, S.D. = 0.64) ดา้นผูเ้รียน (Mean = 4.37, S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียน  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
  ผลความสามารถการท าโครงงานพฒันาความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่
ต ่ ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 การท าโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 น้ี ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฎีหลายคน ซ่ึงมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ก าหนดปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติั และขั้นน าเสนอ ในแต่ละขั้นตอนนั้น นักเรียนทุกกลุ่มท างานได้
ประสบความส าเร็จ เช่น ขั้นก าหนดปัญหา ไดแ้ก่ การก าหนดเร่ืองท่ีจะศึกษา การคน้ควา้หาขอ้มูล ความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล ความน่าสนใจของโครงงาน ความสอดคลอ้งของโครงงาน ขั้นวางแผน ไดแ้ก่ การก าหนด
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน การก าหนดเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการสืบคน้ การแบ่งหนา้ท่ีในการท างาน
ของสมาชิก การก าหนดการสืบคน้ขอ้มูล การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ ขั้นปฏิบติั เช่น การปฏิบติั
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนด การเอาใจใส่และความรับผดิชอบของสมาชิก ความร่วมมือของสมาชิกใน
กลุ่ม การใช้เคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ในการท างาน การบนัทึกขอ้มูลและจดักระท าขอ้มูล และขั้นน าเสนอ 
ไดแ้ก่ การสรุปมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอโครงงาน การตอบขอ้ซกัถามในการ
เสนอโครงงาน ใช้ภาษาเหมาะสม การใช้เวลาในการน าเสนอตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงสุคนธ์ สินธพา
นนท์ (2550 ) ชวลิต ชูก าแพง (2551) และ วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2551) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดั
กิจกรรมการเรียน แบบโครงงานวา่เป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีบทบาท มีส่วนร่วมไดป้ฏิบติัจริงคิดเอง ท า
เองอย่างละเอียด รอบคอบ อย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาขอ้มูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้
ดว้ยตนเอง มีทกัษะในการแกปั้ญหา ในกระบวนการท างาน ในการเคล่ือนไหวทางกาย ไดฝึ้กกระบวนการ
กลุ่มสัมพนัธ์ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาหรือลงมือปฏิบติั ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน การศึกษา
คน้ควา้มีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหว่างความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์เดิมกับส่ิงใหม่ ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นและผูเ้รียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาในการท างาน นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
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และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัและฝึกสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน เช่น การสังเกต การจดบนัทึก
ขอ้มูล การเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือตรง ความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียรใน
การท างาน รู้จกัท างานอยา่งเป็นระบบ ท างานอยา่งมีแผน เป็นคนมีเหตุผล รู้จกั พึ่งพาตนเอง ใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์และประการส าคญั นกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ ความคิด 
หรือแนวทางท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาในชีวิต หรือในการณ์อ่ืนๆได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรัญญา 
โชคสวสัด์ิ (2550 : 39-65) วิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยอา้งอิงโครงงานเพื่อพฒันาการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นป่าน ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจ  านวนนกัเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 
82.77 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด วภิาดา บรรทุมพร (2553: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนห้วยยายจ๋ิว จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ นกัเรียนเกิด
การพฒันาอย่างมีวิจารณญาณสูงข้ึนโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกคน และนักเรียนพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนโดยนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 จ านวนร้อยละ 87 จากนกัเรียนทั้งหมด 
และจุฬามาศ สุขเฉลิม (2558) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ผลการพฒันาความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีความสามารถโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัสูง โดยนกัเรียนมีความสามารถเก่ียวกบัขั้นปฏิบติัสร้างผลงาน และ ขั้นน าเสนอผลงานสูง
ท่ีสุด 
  ผลการประเมินผลงานดา้นความคิดสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน จ านวน 5 กลุ่ม จากผูป้ระเมิน 3 คน พบว่า 
นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 จากการท่ีนักเรียนท า
แบบจ าลองในแต่ละกลุ่มของตนเอง จะเห็นวา่คะแนนความคิดสร้างสรรคข์อง ทั้ง 5 กลุ่ม มีคะแนนมากท่ีสุด 
คือ 1) ความคิดละเอียดลออ มีคะแนนรวม 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น การท าแบบจ าลองการเกิด
ฤดูกาล นกัเรียนสามารถมีกระบวนการล าดบัขั้นตอนการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีรายละเอียดของช้ินงานท่ี
สมบูรณ์ 2) ความคิดริเร่ิม มีคะแนนรวม 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91 เช่น รูปแบบของแบบจ าลองท่ีนกัเรียน
แต่ละกลุ่มสร้างข้ึน มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดคิ้ดคน้และ
ปรับเปล่ียน ให้แตกต่างจากรูปแบบเดิม 3) ความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนรวม 36 คะแนน คิดป็นร้อยละ 80 
เช่น การคิดออกแบบของแบบจ าลองในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความหลากหลาย 4) ความคิดยดืหยุน่ มีคะแนน
รวม 32 คะแนน คิดป็นร้อยละ 71 เช่น แบบจ าลองท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน เช่น แบบจ าลองขา้งข้ึน ขา้งแรม มี
ประโยชน์ไดเ้พียงอยา่งเดียว ซ่ึง กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) กล่าววา่ “ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถ
ทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมีองคป์ระกอบความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุน่ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้ค  าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลกัเหตุผลเพื่อ
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หาค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว แต่องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของความคิดสร้างสรรคคื์อ ความคิดริเร่ิม 
นอกจากน้ี กิลฟอร์ดเช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ท่ีบุคคลมี แต่เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตวั
บุคคลซ่ึงมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั และบุคคลแสดงออกมาในระดบัต่างกนั” สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกนก 
พาก่ิง (2558) การพฒันากระบวนการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขั้นเตรียม (Preparation) ขั้นปฏิบติัการ (Operation) และขั้นการ
น าไปใช ้(Application) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการสอนดว้ยวิธีสอนตามปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในระยะ B2 สูงกว่าระยะอ่ืนๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม  และกัญญารัตน์ โคจร(2559) การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกบัโครงงานเป็นฐาน ผลการวิจยั พบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนทั้ง 3 ช่วง คือ 7.47 11.40 และ 21.35 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ  านวน 25 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พบวา่ นกัเรียนจ านวน 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 3.55 และ 3.50 มีนกัเรียนจ านวน 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่น
ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.10-3.25 จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน ทั้ง 5 กลุ่ม 
จ านวน 5 คร้ัง จะเห็นไดว้า่นนกัเรียนมีการท างานไดต้รงตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และเป้าหมายท่ีท างานส าเร็จ จึงส่งผลท าให้ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก ซ่ึงทิศนา แขมมณี 
(2545) และอาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึง กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์วา่ เป็นขั้นตอน วธีิการ จะช่วยใหก้ลุ่ม
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ทั้ งผลงานท่ีดีและได้ทั้ งความรู้สึกและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ผูร่้วมงานการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่มด้วย
ความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมาย
ของงานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร ภู่วาว(2559) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดย
โครงงาน พบว่า กระบวนการกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 25 คน 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียนมี
คะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรัญญา โชคสวสัด์ิ (2550 : 
39-65) วิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยอา้งอิงโครงงานเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
โรงเรียนบา้นป่าน ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่นกัเรียนผา่นเกณฑ์
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ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด อรุณี ศรีสิทธิชูชาติ (2557) การ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางสังคม ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 45 จ านวน 45 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งการวจิยัหลงัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูง
กวา่ก่อนเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รังศิมา ชูเทียน , ทศพร แสงสวา่ง (2557) การพฒันาการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา             
ปีท่ี 1 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บ ารุง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรีนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.20 และมีค่า S.D. 
เท่ากบั 0.40 ค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.17 มีค่า S.D.เท่ากบั 1.49 มีค่า t – test ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนเท่ากบั 3.77 ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจุฬามาศ สุขเฉลิม (2558) 
ศึกษาการพฒันาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของสารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 

4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชา
วทิยาศาสตร์ โดยใชโ้ครงงาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 25 คน พบวา่ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.49, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย มีดงัน้ี ด้านส่ือการเรียนรู้ได้แก่ มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกบัเน้ือหาในบทเรียน ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนและ
กระบวนการ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดเพิ่มข้ึน สามารถน าการเรียนรู้
ไปประยกุตใ์นวชิาอ่ืนๆ และนกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค์ มากข้ึน ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจ
กบัการเรียนแบบโครงงาน และสามารถน าเร่ืองท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร 
อิมแสงจนัทร์ (2554 : 113) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแกปั้ญหาตามขั้นตอนการ จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และจุฬามาศ สุขเฉลิม (2558) ได้
ศึกษา การพฒันาความสามารถในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดย
นกัเรียนมีความคิดเห็น ดา้นวดัและประเมินผลมากท่ีสุด  
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ข้อค้นพบ 
 1. การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค ์ไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นวางแผน 
ขั้นปฏิบติั และขั้นน าเสนอ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านการลงมือปฏิบติั มีการวางแผนการท างาน การคน้ควา้
ขอ้มูล ท าให้เกิดทกัษะในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน และมีการช่วยเหลือกนัในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในกลุ่ม  

 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความคิดละเอียดลออ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว 
นกัเรียนสามารถท าไดดี้ แต่ความคิดยดืหยุน่อาจตอ้งมีการฝึกฝนบ่อยๆและสม ่าเสมอ นกัเรียนอาจท าไดดี้ข้ึน 
ซ่ึงนกัเรียนมีผลคะแนนดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากผลงานแบบจ าลองท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน เม่ือพิจารณาแลว้ 
มีประโยชน์ไดเ้พียงมุมมองเดียว ซ่ึงตอ้งอาศยัการคิดนอกกรอบ ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตก้ฏเกณฑ์ หรือความคุน้เคย
เดิมๆ และเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก  

 3. การน ากระบวนการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน มาใชใ้นการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียน
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานกลุ่มมากข้ึน นกัเรียนบางคนท่ีมีความรับผิดชอบสูง จะคอยดูแล
เพื่อนนกัเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจ และช่วยกนัผลกัดนัเพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดจ้นส าเร็จตามเป้าหมาย  
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
   1. การจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านการลงมือปฏิบติัอย่างเป็น
ขั้นตอน กิจกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นห้องเวลา ซ่ึงมีเวลานอ้ย ครูผูส้อนอาจปรับเปล่ียนหรือยดืหยุน่เวลาในแต่ละ
ขั้นของกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียน 
  2. การประเมินผลงานแบบจ าลองท่ีนักเรียนสร้างข้ึนแต่ละกลุ่มควรเชิญคุณครูกลุ่มสาระวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมใหค้ะแนน อาจเป็นการบูรณาการกบัวชิาอ่ืนๆไปดว้ย 
   3. การเลือกหน่วยการเรียนรู้มาให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้แบบโครงงานและความคิดสร้างสรรค์
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเพราะหน่วยการเรียนรู้บางหน่วยท าไดย้าก เช่น ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม สารในชีวิตประจ าวนั 
และเทคโนโลยอีวกาศ เป็นตน้ 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์  โดยใช้

โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อพฒันาความคิสร้างสรรคน์กัเรียน อยา่งต่อเน่ือง 
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