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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน และ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 จำนวน 31 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ือง ดิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนหลังสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัย 
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 
 ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare students’ learning achievement 
and basic science process skills before and after learning with project-based learning  
activities on the topic “soil”. The sample, derived by cluster random sampling, was 31 
grade 2 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Tesaban 
Wat Donkaidee School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. The data collection 
instruments consisted of 1) project based learning lesson plans, 2) a learning achievement 
test, and 3) a basic science process skills test. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and dependent t-test.  
 The findings of this research showed that: 
 The students’ learning achievement on the topic “soil” and basic science 
process skills after learning with the project-based learning activities were higher than that 
of before with a statistical significance level at .05. 
 
Keywords: project-based learning activity, learning achievement, basic science process 
skills, primary education 
 
บทนำ 
 วิทยาศาสตรนั้นมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร 
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตาง ๆ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร 
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค และศาสตรอื่น ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยมีความรู 
และความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ อยางมากมาย รวมท้ังส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติไดมีการพัฒนาอยางสมดุลและย่ังยืน มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
อยางมาก วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาความคิดท้ังความคิดเปนเหตุ เปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง 
เปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร 
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ทุกคนจึง 
จำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี 
การท่ีจะสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรนั้น องคประกอบสำคัญประการหน่ึงคือ การจัด 
การศึกษาเพ่ือใหนักเรียนอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งผูผลิตและผูบริโภคไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) การจัดการศึกษาในปจจุบันยึดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและไดกำหนดแนวการจัด 
การศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24  
ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรม 
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ทำได คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน  
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 14) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงอยางเดียว แตควรเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการเรียน ดังน้ันจึงควรใหนักเรียนไดมีทั้งความรู 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญาท่ีนักวิทยาศาสตรนำมาใชใน 
การศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คือ เคร่ืองมือในการนำมาซ่ึงความเขาใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียน (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540: 1) ซึ่ง 
การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาสูชั้นเรียนจะตองมีกิจกรรมท่ีทำใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือฝกนิสัยในการทำงานเปนระบบเปนกระบวนการ นั่นคือ ใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ 
ตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีจะนำไปสูการทำงานท่ีพึงประสงคซึ่งจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียน 
ในอนาคต และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2539: 138) 
 จุดมุงหมายของการเรียนวิทยาศาสตร นอกจากตองการใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 
ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรแลว ยังตองการใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรมีความใฝรู ซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง มีความเพียร พยายาม ละเอียดรอบคอบกอน
ตัดสินใจ (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2531: 3) ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึง
ควรสอนท้ังในสวนความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกันไป เพราะทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งจำเปนท่ีจะตองฝกฝนใหเกิดขึ้นกับทุกคน เพราะไมพียงแตจะเปนแนวทางใน
การคนหาความรูและหาคำตอบสำหรับปญหาตาง ๆ เทาน้ัน แตยังเปนประโยชนและเก่ียวของกับ
ชีวิตประจำวันของเราอยางใกลชิดดวย (จงดี แสงเพชร, 2539: 1) แตจากสภาพการเรียนการสอน 
ในปจจุบันพบปญหาหลายอยางท่ีทำใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรไมมีประสิทธิภาพ ดังเห็น 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรสวนปกครองทองถ่ิน 
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ปการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสาระท่ี 6 เร่ือง ดิน ต่ำกวาสาระอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 
0.52 จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน และในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเนนเฉพาะเน้ือหา 
ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู แนวคิดในการแกปญหาคือ ตองจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันเก่ียวกับ
หัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ที่ผูเรียนตองการศึกษา แลวดำเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาท่ีตกลงกันไว
จนไดผลออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีผลทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นครูจำเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา คือ เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีลักษณะเปนคนดี  
คนเกง และ มีความสุข (สุชาติ  วงคสุวรรณ, 2542: 12)   
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ พบวา การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปนประสบการณ 
ที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลองกับความสนใจ 
ของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ (พันธ ทองชุมนุม, 2547: 253-254) วิธีสอนแบบนี้
ยังสอดคลองตามกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 สาระการเรียนรู เปนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
มีความสำคัญท่ีสุดเพราะเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีการคิดวิเคราะห 
อยางมีเหตุผล (สุพล วังสินธุ, 2543: 9) โครงงานเปนเหมือนสะพานเช่ือมโยงระหวางหองเรียนกับโลก 
ภายนอกท่ีชวยใหผูเรียนไดนำความรูในชั้นเรียนมาบูรณาการกับกิจกรรมที่จะนำไปสูความรูใหม  
(สุชาติ วงศสุวรรณ, 2542: 6) การเรียนรูโดยโครงงานเปดโอกาสไดศึกษาอยางลุมลึกดวยผูเรียนเอง 
โดยมีครูคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ  
ยังมีจุดเนนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูดวยตนเอง และ 
นำทักษะกระบวนการเหลาน้ันมาใชในสถานการณของชีวิตจริงไดอยางคลองแคลวและผูเรียนจะ
สามารถนำไปใชไดโดยไมตองทองจำ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนท่ีการปฏิบัติจริง ซึ่งแนวคิด 
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาของ Dewey, Piaget และ Vygotsky (วิมลรัตน  
สุนทรโรจน, 2553: 231) คือมุงเนนการเรียนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและชวยฝกทักษะ
พ้ืนฐานในการเรียนรูใหแกผูเรียนในดานการคิดอยางมีระบบ รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลาย มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจนรูจักคิด ตัดสินใจในการสรางทางเลือก
อยางมีเหตุผล นอกจากน้ีผูเรียนเขาใจดวยวิธีการปฏิบัติไมใชดวยทฤษฎี (ก่ิงทอง ใบหยก, 2537: 6) 
เพราะผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองทำใหเกิดการจดจำส่ิงตาง ๆ ติดตัวไปตลอดชีวิตไมมีวันลืม (ลัดดา  
ภูเจริญ และคณะ, 2543: 48) และท่ีสุดของการทำโครงงานวิทยาศาสตรก็คือ ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจกลาวไดวาการทำโครงงานเปนวิธีที่ผู เรียนไดใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรทุกทักษะ ทั้งแยกแตละทักษะและประยุกตทักษะตาง ๆ มาใชดวยกัน (ก่ิงทอง  
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ใบหยก, 2537: 5) การสอนแบบโครงงานตามขั้นตอนการสอนของวัฒนา มัคคสมัน คือ ระยะท่ี 1  
เร่ิมตนโครงงาน ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงงาน ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป เปนรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คำนึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ มุงใหเด็กมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา (วัฒนา มัคคสมัน, 
2550: 20) นอกจากนี้ สายพิน กองกระโทก (2552: 87) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร พบวา การสอนแบบโครงงาน
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยุพา กองเปง 
(2552: 76) ไดศึกษา พบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเบญญา ศรีดารา (2545: 118) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการท่ีจะสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียนไดสราง
องคความรูดวยตนเองและครูก็ควรมีแนวทางพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กจึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเร่ือง ดิน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
  
วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวคิดของวัฒนา  
มัคคสมัน (2550: 46) ซึ่งแบงการสอนออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเร่ิมตนโครงงาน ระยะพัฒนา 
โครงงาน และระยะรวบรวมสรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความคิดและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งนำมาใชเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยคร้ังน้ี ดังแสดงในแผนภูมินี้ 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
กลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design) 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนแผนการจัดการ 
เรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 6 แผน ซึ่งแบงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เร่ือง สมบัติทางกายภาพ 
และประเภทของดิน จำนวน 9 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 เร่ือง ประโยชนของดิน  
จำนวน 9 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง ไดผานการทดสอบเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองไดคา IOC 
ตั้งแต 0.67-1.00  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
เปนแบบทดสอบวัดความรู-ความจำ จำนวน 6 ขอ ความเขาใจ จำนวน 6 ขอ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู จำนวน 4 ขอ และการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปน 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผานการทดสอบเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองได
คา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.34-0.78 คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.20-
0.52 และคาเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richarson เทากับ 0.79  
 3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดทักษะการสังเกต จำนวน 4 ขอ ทักษะการจำแนกประเภท 
จำนวน 4 ขอ ทักษะการวัด จำนวน 4 ขอ ทักษะการคำนวณ จำนวน 4 ขอ และทักษะการลง 
ความเห็น จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผาน 
การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.46-0.68  
คาอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต 0.20-0.47 และคาเช่ือม่ันท้ังฉบับโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richarson 
เทากับ 0.81  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
            1.  กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง ดิน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน           
    2.  ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
                 2.1 ระยะเร่ิมตนโครงงาน 
                    2.2 ระยะพัฒนาโครงงาน 
                    2.3 ระยะรวบรวมสรุป        
 3.  หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ 
วัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนเรียน 
(pretest)  
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
            1.  นำคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดิน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
           2.  เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโดยการทดสอบที (t-test dependent) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
             1.  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
            2.  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
          ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
             ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดนิ กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูแบบโครงงาน 
                                                                                  (n = 31) 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 12.06 สูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 5.87 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเร่ืองดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
                                                                                                                                                      

 จากตารางท่ี 2 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
12.51 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.70 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเร่ืองดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2  
 

                                                                                                                                            (n = 31) 
           S.D.                  S.D. t 

 
 

20 
20 

6.70 
12.51 

1.44 
2.76 
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*  .05 
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อภิปรายผล 
           การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรูสูงกวากอนเรียนรู
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ที่เปนเชนน้ี 
เน่ืองมาจากกอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานนักเรียนไมเคยมีความรูเร่ืองดินมากอน 
แตหลังปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนักเรียนทำขอสอบไดเพราะจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจึงทำใหนักเรียนทำขอสอบขอน้ันไดถูกตอง 
ดังนั้นนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ นักเรียนจะไดเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท่ีสงเสริม
ใหนกัเรียนสรางความรูดวยตนเองผานกระบวนการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยระยะ
ของโครงงาน 3 ระยะ คือระยะเร่ิมตนโครงงาน ระยะพัฒนาโครงงาน และระยะรวบรวมสรุป  
จากข้ันตอนดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จะมีขั้นตอนเช่ือมโยง 
ซึ่งกันและกัน ชวยสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีสอนท่ีเหมาะสม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูจากส่ิงท่ีนักเรียนชอบ คนหาคำตอบจากส่ิงท่ี
ตนเองสงสัยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ไดคำตอบจากประสบการณจริงและตอบสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  
 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทำใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
สามารถเขาใจเรื่องที่เรียนไดมากข้ึน ซึ่งทำใหเกิดทักษะการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของภพ เลาหไพบูลย (2540: 253-254) ที่กลาววาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนท่ีมุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปน 
ประสบการณที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลอง
กับความสนใจของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ สอดคลองกับรัชนี ภูระหงษ (2549: 
64) พบวา ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยแผนการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร สาระ
ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมเรื่อง พืชสมุนไพร หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับจันทนา สอนกองแดง (2550: 69) ทำการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสายพิน กองกระโทก (2552: 87) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
มีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 
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ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยุพา กองเปง 
(2552: 76) ทำการศึกษาพบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             2. จากผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน พบวา นกัเรียนท่ีไดรบั 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนเปนไปตามสมมุติฐานในขอ 2 ท่ีต้ังไว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนไดนำทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการแสวงหาความรูซึ่งแทรกอยูในทุกข้ันตอนของการเรียนรู คือ ระยะท่ี 1 
เร่ิมตนโครงงาน นกัเรียนจะไดทกัษะการสังเกตและลงความเห็นวาเราจะเลือกหัวขอเรือ่งใดในความสนใจ
ของตัวนักเรียนเอง ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนาโครงงาน คือ นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ความสนใจ ทำใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน เชน การสังเกต การจำแนก
ประเภท การวัด การคำนวณ และการลงความเห็นขอมูล ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป นักเรียนสรุปความรู
ที่ไดจากความคิดของนักเรียนซึ่งในการแสวงหาความรูในดานตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรนักเรียนมีการพัฒนาดานน้ีเพ่ิมมากข้ึนเพราะฝกปฏิบัติหลาย ๆ คร้ัง จนเกิด 
ความชำนาญในการแสวงหาความรู จากกอนการปฏิบัติกิจกรรมมีการอานจากหนังสืออยางเดียว 
เรียนแตทฤษฎี ครูแนะแนวตลอดในการทำกิจกรรม ไมไดลงมือปฏิบัติจริง ขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู จึงไมไดคำตอบดังท่ีคาดหวังไว แตพอไดทำกิจกรรมโครงงานนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูเพ่ิมมากขึน้ 
 จากการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 
ทักษะการสังเกต มีการใชประสาทสัมผัสท้ังหาในการบันทึกขอมูล ทักษะการจำแนกประเภท บอก
ความแตกตางของดินไดอยางถูกตอง ทักษะการวัด ใชเคร่ืองมือในการทดลองไดเหมาะสม ทักษะ
การคำนวณ นกัเรียนนับจำนวน บวก ลบ ไดถูกตอง และทักษะการลงความเห็น อธิบายถึงสิง่ท่ีเกิดข้ึน
อยางสมเหตุสมผลในกิจกรรมที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญา 
ศรีดารา (2545: 118) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
และการเรียนตามคูมือครู พบวา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสชนก อุดมดี (2548: 83) พบวา 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานผูวิจัยไดเลือกนักเรียนจาก 1 หองเรียน จำนวน 31 คน  
ซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการท่ีนักเรียนเลือกกิจกรรมตามสนใจ 
ของนักเรียน ลงมือทำกิจกรรมผานประสบการณจริง และสรุปความรูที่ไดสามารถเขาใจในสิ่งตาง ๆ 
ไดดวยตนเอง ครูผูสอนในวิชาวิทยาศาสตรสามารถนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปใชใน 
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การจัดการเรียนรูไดเพ่ือใหนักเรียนหองอื่น ๆ ในระดับชั้นเดียวกันไดทำกิจกรรมน้ีอยางสนุกสนาน 
ไดความรู รวมท้ังไดพัฒนาทักษะกระบวนการข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึนอีกดวย ครูผูสอนสามารถนำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชสอนนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรูที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ
การทดลองมาใชในการทำกิจกรรมนี้ได ดังท่ีดิวอี้ (Dewey, 1993: 96 อางถึงใน อำพวรรณ เนียมคำ, 
2545: 98) กลาววา เด็กท่ีเรียนรูไดดีเมื่อประสบการณที่จัดใหเด็กเปนประสบการณตรง ซึ่งจากงาน
วิจัยพบวา เด็กท่ีเรียนรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ จะทำใหเด็กเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไดดี และสอดคลองกับเพียเจท (Piaget, 1999: 124 อางถึงใน อำพวรรณ  เนียมคำ, 
2545: 98) กลาวถึงพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กในวัย 2-7 ป วาเปนข้ันท่ีเด็กใช
พัฒนาการและเรียนรูสิ่งแวดลอม โดยการดูดซึมและรับเขาไปในโครงสรางของสติปญญา เปนวัย
อยากรูอยากเห็นชอบซกัถามและสำรวจส่ิงใหม ๆ กิจกรรมท่ีจดัใหควรสงเสริมใหเด็กไดลงมอืปฏิบตัเิอง
จะกอใหเกิดความรูความเขาใจเพราะเด็กวัยน้ีมีพัฒนาการการเรียนรูไดดีจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรม  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายทำใหผอนคลายความตึงเครียด  
สรางความสนุกสนาน กระตือรือรนเพราะเด็กไดรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน
ผานกิจกรรมและส่ือการเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมสูงขึ้น 
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนใฝรู รูจักคิด แกปญหา วิเคราะหและสังเคราะหความรูดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนตองสืบคนเสาะหา 
สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดองคความรู และคนพบในสิ่งท่ี
เปนประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอมรอบตัว เกิดความสุขและรักในการเรียนวิทยาศาสตรทำให
เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีขอเสนอแนะดังน้ี  
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 
   1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองมีการเตรียมกิจกรรม สถานท่ีรวมทั้ง 
ตองควบคุมเวลา กำหนดข้ันตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน การวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบ
กอนท่ีจะทำการสอน และจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย ทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหเกิดทักษะและ 
ความคลองแคลวในการทำกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
จากเดิม 
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   1.2  ครผููสอนควรใชคำถามกระตุนใหนกัเรียนทำกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   1.3  ควรจัดนักเรียนใหปฏิบัติจริงและจัดกลุมคละความสามารถ นักเรียนเกงชวยเหลือ 
เด็กออน และควรมีการกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันอยูเสมอ 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกับวิธีสอนอื่น ๆ เชน  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบวิจัยเปนฐาน การสอนแบบสมองเปนฐาน เปนตน 
   2.2  ควรนำการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปทดลองใช เ พ่ือพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกับระดับชั้นอื่น 
   2.3  ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ควบคูกับกระบวนการคิดริเร่ิม คิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค เปนตน 
 
สรุป 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน 
ขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
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