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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย กลุ่ มโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยได้ แก่ นั กเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 โรงเรียนละ 30 คน จาก 8 โรงเรียน รวม 240 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบั น และปัญหาการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับกลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้คิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยนักเรียน
ได้ ป ระเด็ น ในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ จากสิ่ งแวดล้ อ มในธรรมชาติ หรื อ ประสบการณ์ ต รงของนั กเรี ยน
คิดเป็นร้อยละ 79.60 ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนักเรียนจะศึกษาจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยมากกว่าร้อย
ละ 85.00 ศึกษาผ่านเว็บไซต์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในการทาข้อเสนอโครงงาน
นักเรียนจะวางแผนงานและขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามรูปแบบการทาข้อเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ในขั้นตอนการทาโครงงานนักเรียนจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจาก
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.80 นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวในการท า
โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 87.10 ซึ่งช่วงเวลาที่นักเรียนเลือกทาโครงงานมากที่สุด คือช่วงหลังเลิกเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.70
และลงมือเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.50
2. ผลสะท้อนจากนักเรียนด้านปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนขาดความสนใจและ
แรงบั น ดาลใจในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.20 นั ก เรี ย นขาดทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางวิทยาศาสตร์บางชนิด คิดเป็นร้อ ยละ 62.30 นักเรียนขาดทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงงาน และการเขียน
รายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.70 นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาเรื่ อ งการขาดอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ที่เหมาะสมในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.70 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คาปรึกษา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.40 และทรั พ ยากรของห้ อ งสมุ ด มี ไ ม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ค้ น คว้ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.00 อี ก ทั้ ง
ครูที่ปรึกษาโครงงานไม่มีเวลาในการให้คาแนะนาแก่นักเรียนทุกขั้นตอนได้ คิดเป็นร้อยละ 31.70
คาสาคัญ: สภาพปัจจุบันและปัญหา, โครงงานวิทยาศาสตร์, กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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A Preliminary Investigation of the Generality and Problems on Doing Science Project
of Upper Secondary School Students in Princess Chulabhorn’s College Group *
Khunthong Klaythong **
Chaninan Pruekpramool ***
Abstract
This study investigated the generality and problems on doing science project of upper secondary school
students in Princess Chulabhorn’ s college, Thailand. A total of 240 students from 8 schools of Princess
Chulabhorn’s college, who were studying in Mathayomsuksa V and had experience on doing a science project in
the academic year 2013, were the samples of this study by using stratified random sampling. The research
instrument was the generality and problems on doing science project of upper secondary school students
questionnaire created by the researcher. The results of the study were as follows:
1. Most of the students think about the issues on doing science project by themselves with 79.60 percent of
students. Students’ science project issues mostly come from natural environment and direct experiences of students
with 79.60 percent of students. In reviewing literature, students will study from the websites with 95.00 percent of
students. More than 85.00 percent of students study from the websites about science projects and related research
institutions. In the process of writing proposal, students will plan a science project together as a group and write the
proposal follows the school pattern with 94.20 percent of students. The equipment used mostly come from science
laboratories in schools with 78.80 percent of students. Moreover, most of students use their own money for doing the
science projects with 87.00 percent of students. Students mostly work on their projects after school with 86.70 percent
of students and write a science project report by themselves with 87.50 percent of students.
2. Students’ responses toward the problems on doing science project revealed that most of student lack of
attention and inspiration to do science projects with 64.20 percent of students. Students lack of skills to use some
scientific instruments with 62.30 percent of students. Students lack of the skills to write a project proposal and report
with 56.70 percent of students. They also lack of suitable scientific instruments for doing science projects with 56.70
percent of students and advisory specialists with 55.40 percent of students. The resources for doing science project was
another concern of the students with 55.00 percent of students. In addition, the project advisers did not have enough
time to give students advices in every step of doing the project with 31.70 percent of students.
Keywords: Generality and Problems, Science Project, Princess Chulabhorn’s College
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาไว้ว่า “ต้องเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ การจัดการศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมดุ ล ”
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) และจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีความต้องการให้มีระบบการจัดการศึกษาเฉพาะทาง สาหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีเป้าหมายในระยะยาวเพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูง
เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนาในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่มีจิตวิญญาณ
มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติในอนาคต (จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี, 2555) ทาให้
โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีลักษณะเฉพาะหลายประการ เช่น การจัด
โครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งนักเรียนสามารถ
เลือกศึกษาได้ตามความสนใจและความถนัด รวมถึงมีเกณฑ์การจบการศึกษาที่ต่างไปจากโรงเรียนทั่วไป
ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ การผ่ า นกระบวนการท าโครงงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี อย่างน้อยจานวน 1 เรื่อง
กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนาไปสู่การแสวงหาความรู้ของนักเรียน ตลอดจนการคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
สามารถอธิบายในประเด็นที่นักเรียนสงสัย ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และเมื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ประสบความสาเร็จนักเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (วินัย ดาสุวรรณ, 2544) อย่างไรก็
ตามยังพบว่าการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังมีปัญหาอยู่ในหลายประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้สรุปปัญหาที่พบในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์และการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่า นักเรียนมีปัญหาในด้านการกาหนดปัญหาของโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียน
วัตถุประสงค์ การระบุตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบการทดลองที่ไม่เป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการสรุปและอภิปรายผลที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ปั จ จุ บั น ข อ ง ก ลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น จุ ฬ า ภ ร ณ
ราชวิทยาลัย ถือว่ามีทั้งกลุ่มที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จนั่นแสดงให้เห็นว่าอาจมีปัจจัย
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ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ดังนั้นการทราบถึงลักษณะสภาพของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
ตลอดจนปัญหาในการทาโครงงานในมุมมองของนักเรียน จึงน่าจะเป็นข้อมูลสาคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
สนับสนุนให้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา สภาพบริบทความต้องการของนักเรียน และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม ทั้งในแง่การจัดการเรี ย นรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ขอบเขตงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
2. กลุ่ มตั วอย่ า งที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ นั กเรี ย นระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาชั้ นปีที่ 5 กลุ่ มโรงเรี ย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนละ
30 คน รวม 360 คน แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามกลุ่มภูมิภาค และ
ได้ตัวอย่างจานวน 240 คน แสดงได้ดังภาพที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ภาคเหนือ
จภ.เชียงราย, จภ.พิษณุโลก
จภ.ลพบุรี

ภาคกลาง
จภ.เพชรบุรี, จภ.ปทุมธานี
จภ.ชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จภ.บุรีรัมย์, จภ.เลย
จภ.มุกดาหาร

ภาคใต้
จภ.สตูล, จภ.ตรัง
จภ.นครศรีธรรมราช

จภ.เชียงราย, จภ.พิษณุโลก

จภ.เพชรบุรี, จภ.ปทุมธานี

จภ.มุกดาหาร, จภ.เลย

จภ.นครศรีธรรมราช, จภ.ตรัง

ภาพที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1 สภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทาการศึกษาใน 9 ประเด็น ได้แก่ การคิดประเด็นในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การได้มาของประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้
แหล่งสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ แหล่ งเงิ นทุนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่ วงเวลาในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
3.2 ปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทาการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูที่ปรึกษา
โครงงาน และด้านปัจจัยสนับสนุน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาหาความรู้และทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับกิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
จากหนั งสื อแบบเรี ยน คู่ มือครู เอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ ยวข้อง ตลอดจนการสนทนากั บครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ และนักเรียนที่เคยผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2. กาหนดขอบเขตและประเด็นคาถามให้สอดคล้องกั บวัตถุประสงค์งานวิจัย ที่ตั้งไว้ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ และแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก เรี ย น ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Check-list) และแบบให้ตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No question)
ตอนที่ 2 สภาพในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้ตอบรับหรือปฏิเสธ
ตอนที่ 3 ปั ญ หาในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้ตอบรับหรือปฏิเสธ
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการเรียนรู้ในรายวิชางานวิจัย
เชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมของ
คาถาม แล้วนามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาและความเหมาะสมของคาถาม จากนั้นทาการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาก่อนการนาไปทดลองใช้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560
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4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์มาแล้ว จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 40 คน จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามแล้วนาไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่างจริง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์มาแล้ว จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 8 แห่ง ทีท่ าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โรงเรียนละ 30 คน รวม 240 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระสานกั บ ผู้ ป ระสานงานแต่ ล ะโรงเรี ย นในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ในการทาแบบสอบถามฉบับนี้แก่นักเรียน และขอความร่วมมือในการให้นักเรียนตอบด้วย
ความเป็นจริงมากที่สุด จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลได้ และคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ไว้จานวน 240 ชุด จากนั้นนามาวิเคราะห์ โดยนาจานวนนักเรียนที่ตอบในแต่ละประเด็ น
มาหาค่าร้อยละเป็นรายข้อ แล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยแบ่งประเด็นของการศึกษาออกเป็น 9 ประเด็นหลัก
และเสนอผลตามลาดับของข้อความในแบบสอบถาม ผลการวิจัยแสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละของสภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (n =240)
สภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
1. นักเรียนคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเอง
2. ครูที่ปรึกษาโครงงานคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
3. นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานร่วมกันคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเด็นที่ 2 การได้มาของประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
4. การอ่านเอกสารงานวิจัย วารสาร หรือหนังสือพิมพ์
5. การชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดี
6. การอ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีผู้อื่นทาไว้แล้ว
7. การเข้าฟังการบรรยายจากนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ
8. การทัศนศึกษา ดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
9. การสนทนากับครู หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

จานวน(คน)

ร้อยละ

191
80
176

79.60
33.30
73.30

183
99
174
119
116
186

76.30
41.30
72.50
49.60
48.30
77.50
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
จานวน(คน)
ประเด็นที่ 2 การได้มาของประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
10. การศึกษาจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติหรือประสบการณ์ตรง
191
11. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
156
ประเด็นที่ 3 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
12. ศึกษาจากหนังสือแบบเรียน ตารา และหนังสือเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์
186
13. ศึกษาจากนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสารยางไทย
84
14. ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ
228
15. ศึกษาจากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
203
16. ศึกษาจากงานวิจัย และวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206
17. ศึกษาจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์หรือการให้คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
156
ประเด็นที่ 4 การใช้แหล่งสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
18. สืบค้นจากห้องสมุดโรงเรียน
106
19. สืบค้นจากห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
105
20. สืบค้นจากห้องสมุดออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ
184
21. สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
211
22. สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
206
23. สืบค้นจากแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน
131
ประเด็นที่ 5 การทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
24. วางแผนงานและขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบการ
226
ทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
25. ได้รับคาแนะนาจากครูที่ปรึกษาในการวางแผนงานและขั้นตอนการทาข้อเสนอโครงงาน
208
อย่างสม่าเสมอ
26. ได้รับคาแนะนาจากครูที่ปรึกษาในการวางแผนงานและขั้นตอนการทาข้อเสนอโครงงาน
208
จนสาเร็จลุล่วง
27. ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการวางแผนงานและขั้นตอนการทา
151
ข้อเสนอโครงงานอย่างสม่าเสมอ
28. ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการวางแผนงานและขั้นตอนการทา
150
ข้อเสนอโครงงานจนสาเร็จลุล่วง
ประเด็นที่ 6 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
29. จัดหา ประยุกต์ หรือประดิษฐ์ขึ้นเอง
166
30. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
189
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม – มิถุนายน 2560

ร้อยละ
79.60
65.00
77.50
35.00
95.00
84.60
85.80
65.00
44.20
43.80
76.70
87.90
85.80
54.60
94.20
86.70
86.70
62.90
62.50

69.20
78.80
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเด็นที่ 6 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
31. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
32. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ประเด็นที่ 7 แหล่งเงินทุนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
33. ใช้ทุนส่วนตัวในการทาโครงงาน
34. ได้รับทุนสนับสนุนจากโรงเรียนในการทาโครงงาน
35. ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ประกาศให้ทุนในการทาโครงงาน
ประเด็นที่ 8 ช่วงเวลาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
36. ทาโครงงานในช่วงเวลาของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
37. ทาโครงงานในช่วงหลังเลิกเรียน
38. ทาโครงงานในช่วงวันหยุด

ประเด็นที่ 9 การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
39. นักเรียนแบ่งส่วนกันเขียนรายงานโครงงานแล้วนามารวมกัน
40. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันเขียนรายงานโครงงาน
41. นักเรียนให้ครูทปี่ รึกษาแก้ไขรายงานโครงงานให้ถูกต้องสมบูรณ์
42. นักเรียนขอให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ให้
43. ครูที่ปรึกษาโครงงานเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ให้
44. นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานเขียนรายงานโครงงานร่วมกัน

จานวน(คน)

ร้อยละ

112
135

46.70
56.30

209
82
87

87.10
34.20
36.30

188
208
198

78.30
86.70
82.50

193
210
206
88
79
156

80.40
87.50
85.80
36.70
32.90
65.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ประเด็ นที่ 1 การคิ ด ประเด็ นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรี ย น
จานวน 191 จาก 240 คน เป็นผู้คิดประเด็นเอง คิดเป็นร้อยละ 79.60 รองลงมาคือ นักเรียนและครูที่ปรึกษา
โครงงานร่วมกันคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.30 และพบว่า ร้อยละ 33.30
ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ที่คิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ประเด็นที่ 2 พบว่า
แหล่ ง ที่ นั ก เรี ย นใช้ ใ นการหาประเด็ น โครงงานมากเป็ น 3 อั น ดั บ แรก คื อ ศึ ก ษาจากสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในธรรมชาติหรือประสบการณ์ตรง, การสนทนากับครูหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และการอ่านเอกสาร
งานวิจัยหรือวารสาร หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 79.60, 77.50 และ 76.30 ตามลาดับ ประเด็นที่ 3 พบว่า
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมากเป็น 3 อันดับแรก คือ ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ, ศึกษาจาก
งานวิจัยและวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาจากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 95.00, 85.80 และ 84.60 ตามลาดับ ประเด็นที่ 4 พบว่า แหล่งสืบค้นเอกสารที่นักเรียนใช้ 3 อันดับแรก
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คื อ สื บ ค้ น จากฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ ด้ า นโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ , สื บ ค้ น จากฐานข้ อ มู ล ออนไลน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสืบค้นจากห้องสมุดออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ
87.90, 85.80 และ 76.70 ตามลาดับ ประเด็นที่ 5 พบว่า ลักษณะในการทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ นักเรียนจะวางแผนงานและขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
เป็นกลุ่มตามรูปแบบการทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน, นักเรียนได้รับคาแนะนาจากครู
ที่ปรึกษาในการวางแผนงานและขั้ นตอนการทาข้อเสนอโครงงานจนสาเร็จลุล่วง และนักเรียนได้รั บ
คาแนะนาจากครูที่ปรึกษาในการวางแผนงาน และขั้นตอนการทาข้อเสนอโครงงานอย่างสม่าเสมอ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 94.20, 86.70 และ 86.70 ตามล าดั บ ประเด็ น ที่ 6 อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการท าโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ นั้ น นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 78.80 ใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์
ในโรงเรียน รองลงมา นักเรียนร้อยละ 69.20 จัดหา ประยุกต์ หรือประดิษฐ์ขึ้นเอง นักเรียนร้อยละ 56.30
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนน้อยที่สุด
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 46.70 ใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ประเด็ น ที่ 7
แหล่ งเงิ นทุนในการทาโครงงานวิ ทยาศาสตร์ พบว่า นั กเรี ย นร้ อยละ 87.10 ใช้ ทุนส่ วนตัวในการท า
โครงงาน นักเรียนร้อยละ 36.30 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ประกาศให้ทุน และน้อยที่สุด
นักเรียนร้อยละ 34.20 ได้รับทุนสนับสนุนจากโรงเรียนในการทาโครงงาน ประเด็นที่ 8 ช่วงเวลาในการ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 86.70 ทาโครงงานในช่วงหลังเลิกเรียน รองลงมา คือ
นั ก เรี ย นท าโครงงานในช่ ว งวั น หยุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.50 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ นั ก เรี ย นท าโครงงาน
ในช่วงเวลาของรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 78.30 และประเด็นที่ 9 ลักษณะการเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันเขียนรายงาน
โครงงาน, นักเรียนให้ครูที่ปรึกษาแก้ไขรายงานโครงงานให้ถูกต้องสมบูรณ์และนักเรียนแบ่งส่วนกันเขียน
รายงานโครงงานแล้วนามารวมกันคิดเป็นร้อยละ 87.50, 85.80 และ 80.40 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การศึกษาปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยแบ่งประเด็นของการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นหลักและเสนอผลตามลาดับของข้อความ
ในแบบสอบถาม ผลการวิจัยแสดงได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ร้อยละของปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุมมองนักเรียน (n =240)
ปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในมุมมองนักเรียน
ประเด็นที่ 1 ด้านนักเรียน
1. นักเรียนขาดความสนใจและแรงบันดาลใจในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนคิดว่าการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
4. นักเรียนไม่สามารถคิดและเลือกหัวข้อที่เหมาะสมในการทาโครงงาน
5. นักเรียนขาดความรู้พื้นฐานในประเด็นที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์
6. นักเรียนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางชนิด
7. นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. นักเรียนไม่สามารถทางานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
9. นักเรียนไม่มีเวลาทาโครงงาน
10. นักเรียนขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
11. นักเรียนขาดการวางแผนและการดาเนินการในการทาโครงงาน
12. นั กเรี ยนขาดทั ก ษะในการเขี ย นข้ อ เสนอโครงงานและการเขี ย นรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์

จานวน(คน) ร้อยละ
154
37
121
104
111
159
67
34
132
38
71
136

64.2
15.4
50.4
43.3
46.3
62.3
27.9
14.2
55.0
15.8
29.6
56.7

13. นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้
ประเด็นที่ 2 ด้านครูที่ปรึกษาโครงงาน
14. ครูที่ปรึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
15. ครูที่ปรึกษาขาดความรู้เฉพาะเรื่องขัน้ สูงในการให้คาแนะนาแก่นักเรียน
16. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถให้แนวทางในการคิดหัวข้อเพื่อทาโครงงานวิทยาศาสตร์
17. ครูที่ปรึกษาไม่มีการใช้คาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
18. ครูที่ปรึกษาไม่มีเวลาในการให้คาแนะนาแก่นักเรียนทุกขั้นตอนได้
19. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแนะนาเอกสารและแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ที่ใช้ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
20. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแนะนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้แก่นักเรียนได้

154

64.2

32
59
39
67
76
50

13.3
24.6
16.3
27.9
31.7
20.8

57

23.8

21. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถจัดความพร้อม และอานวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์
ให้แก่นักเรียนที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
22. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดลองหรือผลงานเฉพาะ
เรื่องของนักเรียนได้
23. ครูที่ปรึกษาไม่สามารถติดต่อหน่วยงานหรือสถานที่ราชการเพื่ออานวยความสะดวก
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้

56

23.3

49

20.4

54

22.5
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในมุมมองนักเรียน
ประเด็นที่ 3 ด้านปัจจัยสนับสนุน
24. หนังสือในห้องสมุดโรงเรียนขาดความทันสมัยในการใช้ค้นคว้าข้อมูลในการทาโครงงาน
25. ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือ วารสาร หรือบทความ สาหรับค้นคว้า
ประกอบการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
26. ขาดเงินทุนในการดาเนินการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
27. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
28. ขาดระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูล
29. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คาปรึกษา
30. ไม่มีสถานที่เหมาะสมในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
31. ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ไม่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนคิดประเด็น
ในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์

จานวน(คน) ร้อยละ
116
132

48.3
55.0

129
136
119
133
115
89

53.8
56.7
47.6
55.4
47.9
37.1

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุ มมองของนั กเรีย น ในด้ า น
นักเรียนเองที่พบมากเป็น 3 อันดับแรกคือ นักเรียนขาดความสนใจและแรงบันดาลใจในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์, นักเรียนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางชนิด และนักเรียนขาดทักษะ
ในการเขียนข้อเสนอโครงงาน และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 64.20, 62.30
และ 56.70 ตามลาดับ ในด้านของครูที่ปรึกษาที่พบมากเป็น 3 อันดับแรกคือ ครูที่ปรึกษาไม่มีเวลาในการ
ให้คาแนะนาแก่นักเรียนทุกขั้นตอนได้, ครูที่ปรึกษาไม่มีการใช้คาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และครูที่ปรึกษาขาดความรู้เฉพาะเรื่องขั้นสูงในการให้คาแนะนาแก่นักเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 31.70, 27.90 และ 24.60 ตามลาดับ และในด้านปัจจัยสนับสนุนที่พบมากเป็น 3 อันดับแรก คือ ขาด
อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์, ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้
คาปรึกษา และห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือ วารสาร หรือบทความ สาหรับค้นคว้าประกอบการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 56.70, 55.40 และ 55.00 ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 9 ประเด็ น เริ่ ม จากการคิ ด ประเด็ น ในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนเป็นผู้คิดประเด็นที่จะทาการศึกษาด้วยตนเอง และมีการปรึกษากับ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อร่วมกันคิดประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีมากกว่าร้อยละ 70 ในทั้ง
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สองกรณี ซึ่ งสอดคล้ องกั บ วรรณกรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งไทยและต่า งประเทศ (ธี ร ะชั ย ปูร ณโชติ , 2544;
Matthews, B. A., 1991) ที่ได้เสนอว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้เลือกเรื่องที่
จะศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คาแนะนาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็
ตามพบว่า มี นักเรี ย นบางส่ วนมี ค รู ที่ปรึ กษาโครงงานเป็นผู้ คิ ด ประเด็ นให้ ทั้งนี้ อาจเกิ ด จากการที่ค รู
ที่ปรึกษาโครงงาน มีประเด็นในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทาอยู่แล้ว หรือนักเรียนไม่สามารถคิด
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
ในส่ ว นของการได้ ม าของประเด็ น ในการท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ นั้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 75
นักเรียนจะทาการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ หรือประสบการณ์ตรง และจากการสนทนากับครู
หรื อ ผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นนั้ น ๆ รวมถึ ง การอ่ า นเอกสารงานวิ จั ย วารสาร หรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับจิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการที่ได้มาซึ่งประเด็น
ในการท างานโครงงานที่ ง่ า ยที่ สุ ด คื อ จากประสบการณ์ ข องผู้ ท าโครงงานที่ ได้ ท าการเฝ้ า สั ง เกต
ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี อ งค์ ค วามรู้
ของศาสตร์นั้นอย่างชัดเจน สามารถชี้ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา หรือสิ่งที่จะต้องแสวงหาความรู้มาเติมเต็ม
ในการศึกษาเอกสารที่เ กี่ย วข้ อง นักเรียนเลื อกทาการศึ กษาจากเว็บไซต์ที่เ กี่ย วข้ องมากที่ สุ ด
ร้อยละ 95 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (Bell, S., 2010) ที่มีความคุ้นเคยกับ
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ ควรคานึงถึงความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีจานวนมาก นักเรียนควรเลือกฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งครูที่ปรึกษา
ควรให้การแนะนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แหล่งสืบค้นที่นักเรียนใช้มั กจะเป็นแหล่งสืบค้นจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลออนไลน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ในการทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90
ทาการวางแผนงาน และกาหนดขั้ นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่ วมกั นเป็นกลุ่ ม ตามรู ปแบบ
การทาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน รวมถึงการขอรับคาแนะนาจากครูที่ปรึกษาในการ
ทาข้อเสนอโครงงานจนสาเร็จลุล่วง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในโครงงาน
ของตั วเองมากขึ้ น และลดโอกาสในการผิ ด พลาดลงได้ ส่ วนการใช้ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อในการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ร้ อยละ 78.80 นั กเรี ย นจะใช้ จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของโรงเรีย น ซึ่ ง
ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนมักจะเลือก
ออกแบบการทดลองตามความพร้อมของห้องปฏิบัติการภายในโรงเรีย น และหากโครงงานที่ต้องใช้
เครื่องมือขั้นสูง นักเรียนมักเลือกใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อขอใช้เครื่องมือ
เหล่านั้น ในกรณีของปัจจัยสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 87.10
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ที่นักเรียนต้องดาเนินการโดยใช้ทุนส่วนตัวในการทาโครงงาน อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถส่งข้อเสนอ
เพื่ อขอรั บทุนจากทางโรงเรี ย นหรื อหน่ วยงานภายนอกได้ ซึ่ งจากผลการวิจัย ครั้ งนี้ พ บว่า มี นักเรี ย น
บางส่ วน คิ ด เป็นร้ อยละ 36.30 ที่ไ ด้ รั บทุนสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต่า งๆ ที่ ประกาศให้ทุนในการทา
โครงงานและได้รับทุนสนับสนุนจากโรงเรียน
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ร้อยละ 87.50 นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันเขีย น
รายงานโครงงานและมากกว่าร้อยละ 85 ที่นักเรียนจะให้ครูที่ปรึกษาโครงงานแก้ไขรายงานโครงงาน
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้วิจัยและธีรชัย ปูรณโชติ (2544) ที่กล่าวไว้ว่า การ
เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ซับซ้อนต้องการความรอบคอบและความละเอียดลออ ฉะนั้น
จะต้องมีการทบทวนสิ่งที่เขียนไปด้วยตนเองและผู้อื่นแล้วนาข้อเสนอแนะนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
รายงานที่จัดทาขึ้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน
2. การศึ กษาปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมุ มมองของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 คือ ด้านนักเรียน ด้านครูที่ปรึกษาโครงงาน และด้าน
ปัจจัยสนับสนุน พบว่า ปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในมุมมองของนักเรียน ในด้านนักเรีย น
ที่พบมากเป็น 3 อันดับแรก คือ นักเรียนขาดความสนใจและแรงบันดาลใจ ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่ง Patrick, H., Mantzicopoulos, P., & Samarapungavan, A., (2009). กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจที่ดี
จะทาให้การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมากขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจ
จึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม การทาโครงงาน
ของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น ข้ อ ก าหนดตามหลั ก สู ต ร เพื่ อ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการจบการศึ กษาตามหลั กสู ตร ซึ่งอาจจะไม่ส อดคล้องกั บหลั กการในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ (2542) ได้กล่าวถึงหลักการของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า
เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ นั ก เรี ย นควรมี ค วามสนใจ และต้ อ งการ
ที่จะเรียนรู้ เป็นผู้ริเริ่มและเลือกหัวข้อที่จะศึกษาด้วยตนเอง บนพื้นฐานความสนใจและระดับความรู้
ความสามารถของนั กเรี ย นเป็นส าคั ญ ประเด็ นรองลงมา คื อ นั กเรี ย นขาดทักษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางวิทยาศาสตร์บางชนิด ทาให้ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งตัวนั กเรีย นเองและครู ที่ปรึ กษา อีกหนึ่งประเด็ นที่
นักเรียนเห็นว่าเป็นปัญหา คือ นักเรียนขาดทักษะในการเขียนข้อเสนอ และการเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อเสนอและรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดมาก ประกอบ
กับระยะเวลาที่นักเรียนสามารถใช้ฝึกทักษะการเขียนมีอยู่จากัด ซึ่งโดยปกติแล้วการประเมินข้อเสนอ
โครงงาน มั ก จะพิ จ ารณาจากการก าหนดปั ญ หาและเป้ า หมายที่ ชั ด เจน มี ท ฤษฎี ห รื อ หลั ก การ
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ทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบหรือพัฒนา
ต้นแบบ หรือทดสอบการใช้งานจริง การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้แล้ว ข้อเสนอ
โครงงานควรมีเนื้อหาและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจน มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2558; Adamson, L. B., Foster,
M. A., Roark, M. L., & Reed, D. B., 1998)
ปัญหาด้านครูที่ปรึกษาในมุมมองของนักเรียนนั้น ที่เป็นปัญหาสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาไม่มีเวลา
ในการให้คาแนะนาแก่นักเรียนทุกขั้นตอนได้ ซึ่งพบว่า มีมากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ที่ ค รู มี ภ าระงานมาก หรื อ เกิ ด จากการที่ ค รู ที่ ป รึ ก ษามี นั ก เรี ย นที่ ต้ อ งให้ ค าปรึ ก ษาหลายกลุ่ ม ท าให้
ไม่สามารถแนะนาได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังพบว่า ครูที่ปรึกษาไม่มีการใช้คาถามที่กระตุ้นให้นักเรียน
รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูไม่ มีความชานาญในการใช้คาถาม เพื่อกระตุ้น
ความคิ ด ซึ่ งสอดคล้ องกั บชั ย วัฒน์ สุ ทธิ รั ตน์ (2554) ที่กล่ า วว่า การพั ฒนาครู ที่พ บโดยทั่วไปยั งไม่ มี
กระบวนการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาครูในเรื่ อง
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด
ของนักเรียน จึงทาให้มีการเรียนการสอนแบบเดิม คือครูเป็นผู้บรรยาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงทาให้ไ ม่
สอดรับกับลักษณะของการทาโครงงานที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้คิดค้น อีกทั้งงานวิจัยของวรลักษณ์ จันทน์ผา
(2545) พบว่า การสนับสนุนจากครู เป็นปัจจัยที่ส่ งผลอย่างมากในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
นักเรียนที่ประสบความสาเร็จจะมีครูที่ปรึกษาให้ คาแนะนา หลักการและวิธีทาโครงงานวิทยาศาสตร์
กระตุ้นให้นักเรีย นเกิ ดความคิดริ เริ่ม ให้คาปรึกษาเมื่อนั กเรีย นเกิด ปัญหา รวมทั้งให้กาลั งใจนั กเรี ย น
เมื่อเกิดความท้อแท้ตั้งแต่วันเริ่มต้นทาโครงงาน จนถึงวันเสนอผลงาน
ปัญหาด้านปัจจัยสนับสนุนที่พบมากเป็น 3 อันดับแรก คือ ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในแต่ละปีมีโครงงานที่นักเรียนมีความประสงค์
ที่จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เดียวกัน ประกอบกับลักษณะของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะต้อง
ทาการทดลองซ้า และจานวนตัวอย่างที่มีปริมาณค่อนข้างมากในแต่ละกลุ่ม จึงทาให้อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
ประเด็นสุดท้าย คือ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คาปรึกษา ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
อาจเนื่องมาจากหัวข้อโครงงานของนักเรียน มีความหลากหลายและข้อจากัดของมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงที่มี
อาจารย์ที่มีความชานาญเฉพาะไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงกับความสนใจในโครงงานของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูควรมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลงานวิจัยสาหรับแนะนาให้นักเรียนสืบค้น
2. ครูควรมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนสาหรับการทาโครงงานสาหรับนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรม
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในกลุ่ ม โรงเรี ย นที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มอื่น เช่น โครงการห้องเรียน พสวท., ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท) เป็ น ต้ น ตลอดจนโรงเรี ย นที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม
ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทราบถึงทิศทาง
ในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมของนักเรียน ตลอดจนการสร้างให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
การคิดค้นนวัตกรรม หรือพัฒนาหลักสูตรที่ครูสามารถเข้าถึงได้ ง่าย และสามารถช่วยเหลือครูที่ยังขาด
ประสบการณ์ ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ โ ครงงานวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรม
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างประสบความสาเร็จ
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