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หลักการของกิกจิกรรมโครรงงานวิทยาาศาสตร 
 

ศกึกษาดวยตนเออง โดยมีครูเปปนเพียงผูชีแ้นนะแนวทางแลละใหคําปรึกษษา 

ปญญหา เลือกหวัวขอท่ีตนสนใใจจะศึกษา วาางแผนการศกึกษาคนควา ดําเนินการรวบบรวมขอมูล 
ทาําการทดลอง และสรุปผลกการศึกษาคนคควา 

 
 

โครงงงานวิทยาศาสตร คือ การศึกกษาเร่ืองใดเร่ืร่ืองหน่ึงท่ีเปนนเร่ืองเกี่ยวกบับวิทยาศาสตรรและ 

1. เนนนการแสวงหาความรูดวยตนนเอง โดยนักเรียนจะเปนผูผูริเร่ิมวางแผนน และดําเนนิการ 

2. เนนนกระบวนการรแสวงหาควาามรูโดยใชวิธีการทางวิทยาาศาสตร โดยเเร่ิมจากการกาําหนด 

3.  เนนนการคิดเปน ทําเปน และกการแกปญหาเเปนดวยตนเออง 

ความรูเกีย่ยวกับโครงงงานวิทยาศศาสตร 

 

 

การเรียนรูแบบโโครงงาน 

ไมมยากอยางที่คิดหรอกคะ 
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ความสําคัญและคุณคาของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

จุดมุงหมายระหวางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น นอกจากจะตองการ 
ใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของวิชาวทิยาศาสตรแลว ยังตองการใหนักเรียน 
มีทักษะในการศึกษาคนควา มีความสนใจวิทยาศาสตร มีเจตคติและคานิยมทางวิทยาศาสตรอีกดวย 
เชนมีความใฝรู ซ่ือสัตย มีเหตุผล มีใจเปนกลาง มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ 
กอนตัดสินใจ เปนตน 
 

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
 

โครงงานวิทยาศาสตร อาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
1. โครงงานประเภทการสํารวจ 
2. โครงงานประเภทการทดลอง 
3. โครงงารประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 
4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย    

โครงงานแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้   
1. โครงงานประเภทสํารวจ เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เพื่อศึกษาหาความรูท่ีมีอยูในธรรมชาติ โดยใชวิธีสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมาจัด 
กระทําใหเปนระบบระเบียบและส่ือความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ 
แผนภูมิ และคําอธิบายประกอบการทําโครงงานประเภทนี้ ไมมีการจดัหรือกําหนดตัวแปรหรือ
ควบคุมตัวแปร อาจกระทําในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตอไปนี ้

1) การเก็บรวบรวมขอมูลในสนามหรือในธรรมชาติไดทันที โดยไมตองนําวัสด ุ
ตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตัวอยางเชน “การศึกษาพฤติกรรมของสัตวบางชนิดในธรรมชาติ” 
“การศึกษามลพิษในส่ิงแวดลอม” “การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออนของสัตวบางชนิด” เปนตน 

2) การเก็บรวบรวมวัสดุตวัอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เชน โครงงานเร่ือง 
“การศึกษาปริมาณของอะฟลาทอกซินในถ่ังลิสงปนตามรานอาหารตาง ๆ ในจังหวดัใดจงัหวัดหนึ่ง” 
“การสํารวจหมูเลือดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง” เปนตน 

3) จําลองธรรมชาติข้ึนในหองปฏิบัติการ แลวสังเกตและศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เชน โครงงานเร่ือง การเล้ียงผ้ึง ดวยการนําผ้ึงมาเล้ียงแลวทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของผ้ึง 
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2. โครงงานประเภททดลอง เปนการศึกษาหาคําตอบของปญหาใดปญหาหน่ึง โดย 
การออกแบบการทดลอง และดําเนนิการทดลอง ลักษณะสําคัญของโครงงานประเภทน้ีคือ 
การออกแบบการทดลอง เพือ่ศึกษาผลของตัวแปรท่ีมีตอตัวแปรอีกตวัหนึ่งท่ีตองการศึกษา โดย 
ควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษาไว  ตัวอยางของโครงงานประเภทนี ้ไดแก 

- การศึกษาอิทธิพลของแสงสีตาง ๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด 
- การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสนามแมเหล็ก 
- การศึกษาอิทธิพลของฮอรโมนเพศชายในสัตวตัวเมีย 
- การทดลองใชผักตบชวาในการกําจดัน้ําเสีย 

3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ เปนการพฒันาหรือประดิษฐ หรือ การ 
สรางอุปกรณ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อประโยชนใชสอย โดยการประยุกตทฤษฎี หรือหลักการทาง 
วิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาหรือการประดิษฐดังกลาว อาจเปนการประดิษฐส่ิงใหม หรือ การ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดมิท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได หรืออาจเปนการเสนอ 
แบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งก็ได  เชน 

- โครงงานเร่ือง “เคร่ืองเตือนอัคคีภัยระบบความดัน” 
- การประดษิฐเคร่ืองรอน 
- บานยุคนิวเคลียร 
- รูปแบบการจดัการจราจรบริเวณทางแยก ฯลฯ 

4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย เปนโครงงานท่ีเสนอทฤษฎีหรือ 
คําอธิบายส่ิงตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนแนวคิดใหม ๆ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตรหรือ 
ทฤษฎีอ่ืน ตลอดจนขอมูลตาง ๆ สนับสนุน ทฤษฎีหรือคําอธิบายดังกลาวอาจใหม หรือขัดแยงหรือ 
ขยายแนวความคิด หรือคําอธิบายเดิมท่ีมีผูใหไวกอนแลวก็ได อาจเปนการอธิบาย ปรากฏการณเกาใน 
แนวใหม อาจเสนอในรูปของคําอธิบาย สูตร หรือสมการก็ได แตจะตองมีขอมูลหรือทฤษฎีอ่ืนมา 
สนับสนุนอางอิง 

ตัวอยางโครงงานประเภทนี ้ไดแก โครงงานเร่ือง “กําเนดิของทวีปและมหาสมุทร” 
เปนการสรางแบบจําลองทฤษฎี อธิบายการเกิดของทวปีและมหาสมุทรวาเกิดข้ึนไดอยางไร 
โดยอาศัยหลักฐานทางประวตัิศาสตรและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมาอางอิง ซ่ึงเปนแนวความคิด 
ท่ีแตกตางไปจากแนวความคิดเดิมท่ีเคยมีผูเสนอไวกอนแลว 
  

จะไดปฏิบัติงานโครงงานไดถูกตอง 
ต้ังใจเรียนนะครับเพ่ือน ๆ 
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ขั้นตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

ข้ันตอนในการทําโครงงานวิทยาศาสตรไว 5 ข้ันตอน ดงันี้ 
ขั้นท่ี 1 การคิดและเลือกชื่อเร่ืองหรือปญหาท่ีจะศึกษา 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันท่ีสําคัญท่ีสุดและยากท่ีสุด ตามหลักการแลวนักเรียนควรจะ 
เปนผูคิดและเลือกหัวขอเร่ืองท่ีจะศึกษาดวยตนเอง แตครูอาจมีบทบาทหรือมีสวนชวยเหลือ 
ใหนกัเรียนสามารถคิดหัวขอเร่ืองไดดวยตนเอง ดังจะไดกลาวตอไป 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนในการทําโครงงาน 
ไดแก การวางแผนวิธีดําเนินงานในการศึกษาคนควาท้ังหมด เชน วัสดุอุปกรณ 

ท่ีจําเปนตองใชในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
การวางแผนปฏิบัติงานอยางคราว ๆ วาจะดําเนินการอยางไรบางเปนข้ันตอน แลวนําเสนอครูท่ีปรึกษา 
เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม และขอความเห็นชอบ  โดยท่ัวไปแลวในการเขียนแผนการทําโครงงานนั้น
จะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ  ดังนี้ 

1) ช่ือโครงงาน (ปญหาท่ีสนใจจะศึกษา ซ่ึงควรเขียนเปนขอความส้ัน  กระชับ 
ชัดเจน ส่ือความหมายไดตรงกับงานท่ีนกัเรียนกําลังศึกษา) 

2) ช่ือผูทําโครงงาน 
3) ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
4) ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน (อธิบายถึงความเปนมาเกีย่วกับ 

ปญหาท่ีสนใจท่ีจะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไร 
ท่ีทําใหสนใจเปนกรณีพเิศษ โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางท่ี 
เกี่ยวของ เปนเร่ืองท่ีคิดข้ึนมาใหมหรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมท่ีมีคนทํามาแลวแตยัง 
ไมไดศึกษาในบางเร่ืองหรือเปนการทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผลอีกคร้ัง ) 

5) จุดมุงหมายของการศึกษา (เปนการระบุความตองการในการศึกษา 
หรือจุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียนเปนขอ ๆ โดยตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะ 
ทําการศึกษาอะไรและอยางไร แตไมใชนาํเอาประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจาการทําโครงงานมาเขียนเปน 
วัตถุประสงค) 

6) สมมติฐานของการศึกษา (ถาเปนโครงงานท่ีเกีย่วกับการทดลองมักจะมี 
การคาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการต้ังสมมติฐานนัน่เอง ซ่ึงอาจเปนคําตอบท่ีถูกหรือไมถูกกไ็ด 
แตตองคํานึงไวดวยวาการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตผุลโดยอาจมีหลักการหรือทฤษฎีทาง 
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วิทยาศาสตรรองรับ ซ่ึงมักเขียนเปนขอความท่ีสามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนนิงานทดสอบ 
หรือตรวจสอบได ) 

7) วิธีดําเนินการ (จะตองบอกดวยวาตองใชอุปกรณอะไรลักษณะเปน 
อยางไร มีขนาดเทาใด ทําดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางท่ีตองจัดซ้ือหรือ 
หยิบยืมไดจากที่ใด จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือ 
ทําการทดลองอยางไร จะมีการออกแบบการทดลองเปนอยางไร มีการเก็บขอมูลดวยอะไรและ 
อยางไร มีการบันทึกขอมูลดวยวิธีการใด ขอมูลท่ีเก็บมาไดแลวนัน้จะทําการวิเคราะหอยางไร จะมี 
เวลาในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนเทาใด เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะมี 
วิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง ฯลฯ) 

8) ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี ้ท้ังท่ีจะไดกับ 
ตนเอง เพื่อน ๆ หรือคนอ่ืน ๆ 

9) เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวา 
นักเรียนไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลมาจากแหลงใดบาง 

ขั้นท่ี 3 การลงมือทําโครงงาน 
ไดแก การลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดวางไวลวงหนาแลวในข้ันท่ีสองน่ันเอง 

ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางหรือการประดิษฐ การปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงสุด 
แลวแตจะเปนโครงงานประเภทใดและการคนควาจากเอกสารตาง ๆ แลวดําเนนิการวิเคราะหขอมูล 
แบงความหมายของขอมูล และสรุปผลของการศึกษาคนควา 

ขั้นท่ี 4 การเขียนรายงาน 
เปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของการรายงานเปนเอกสารเพ่ือขยาย 

ผลใหผูอ่ืนทราบวาส่ิงท่ีเราทําการศึกษานัน้มีผลเปนอยางไรบาง วิธีการเขียนรายงานจะมีลักษณะหรือ 
มีแนวทางในการเขียนแบบเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิจยั  ซ่ึงจะมีหวัขอดังนี ้

1) ช่ือโครงงาน 
2) ช่ือผูทําโครงงาน 
3) ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
4) บทคัดยอ (เปนการเขียนเร่ืองท่ีเราศึกษาโดยยอ บอกวัตถุประสงคของ 

การศึกษา วิธีการในการดําเนนิการศึกษา และผลสรุปท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางยอซ่ึงมีความยาว 
โดยประมาณ 600 คํา) 

5) ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
6) จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
7) สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
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8) วิธีดําเนินการ 
9) ผลของการศึกษาคนควา (นําเสนอผลท่ีไดจากการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ตาราง แผนภมิู วาดภาพ ฯลฯ) 
10) สรุปผลของการศึกษาคนควา (เขียนอธิบายผลสรุปของการศึกษาคนควาวา

ไดผลอยางไร ถาเปนโครงงานประเภททดลอง ผลท่ีไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานท่ีตั้งไว
อยางไรบาง การสรุปผลการศึกษาดังกลาวเหมือนหรือตางกับโครงงานของผูอ่ืนหรือไมอยางไร มี
ขอบกพรองหรือขอจํากัดใดบางในการศึกษาคร้ังนี้) 

11) ขอเสนอแนะ (ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีคิดวาควรจะปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะมี
ใครนําเร่ืองทํานองดังกลาวไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม และจากการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ไดประโยชน
อะไรบาง สามารถนําไปประยุกตใชไดหรือไม ) 

12) เอกสารอางอิง (บอกช่ือหนังสือ เอกสารตาง ๆ รวมท้ังแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี
ผูทําโครงงานใชในการศึกษาคนควาอางอิง โดยควรเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารดวย) 

13) กิตติกรรมประกาศ (อางอิงเปนการเขียนคําขอบคุณผูท่ีใหความรวมมือท้ัง
บุคคลและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการทําโครงงานนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ีเปนการให
เกียรติคนท่ีชวยเหลือ ซ่ึงนิยมเขียนไวหลังบทคัดยอหรือทายสุดหลังขอเสนอแนะ) 

รูปแบบในการเขียนรายงานท่ีเสนอไวนี ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประเภท 
ของแตละโครงงานแตส่ิงท่ีผูเขียนจะตองคํานึงคือเขียนใหชัดเจนเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 
โดยไมตองถามอีก ใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสม ถูกตองเขาใจงาย ครอบคลุม 
สวนท่ีสําคัญ ๆท้ังหมดของโครงงาน 

ขั้นท่ี 5 การแสดงผลงาน 
เปนการเสนอผลงานท่ีไดศึกษาคนควาสําเร็จลงแลวใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ 

ซ่ึงอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตแสดงประกอบการรายงาน 
ปากเปลา ฯลฯ 

การจัดเตรียมผลงานท่ีจะนําเสนอตอชุมชนโดยประชุมตกลงกันเสียกอนในเร่ืองของ 
รูปแบบของแผงโครงงาน หัวขอสําคัญท่ีจะนําเสนอ การเขียนขอความที่จะติดในแผงโครงงาน 
กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําโครงงานซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะประกอบดวยหวัขอตอไปนี ้

1) ช่ือผูจัดทําโครงงาน 
2) ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
3) ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
4) ปญหาท่ีตองการศึกษา 
5) สมมติฐาน (ถามี) 
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6) วิธีดําเนินการ (ถามีรูปประกอบดวยจะดมีาก) 
7) ผลการทดลอง 
8) สรุปผล 
9) ขอเสนอแนะ 

ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาแลวนัน้จะตองเขียนดวยความประณตี สวยงามและหาส่ิง 
ประดับตาง ๆ มาตกแตงแผงโครงงานใหสวยงามในการจัดแสดงผลงานของการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรท่ีครูอาจกระทําไดในหลายระดับ เชน การจัดเสนอผลงานภายในช้ันเรียน 

- การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียนเปนการภายใน 
- การจัดแสดงนิทรรศการในงานประจําปของโรงเรียน 
- การสงโครงงานเขารวมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียน 

ในระดบัตาง ๆ เชน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับจังหวดั ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติ เปนตน 
  

มี 5 ขั้นตอน  ไมยากเลยใชไหมคะ 

ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 



9 
 

หลักกการจัดทําาโครงงาน  
 

 
ขั้นันตอนการดํดําเนินโครงงงาน 
 

ส่ิงงแวดลอมรอบบตัว เห็นควาามเปล่ียนแปลลงจากปกติทีเ่เคยมีมา เกิดคความสนใจตอองการแสวงหหา 
คําาตอบ จึงนําเออาคําถามนั้นมมากําหนดเปนนหวัขอปญหาา เชน   

เหหมาะสม เชนกการใชแบบสออบถาม สัมภาษณ สังเกต คควรปรึกษาครูผูสอน ครูที่ปรึกษาโครงงงาน 
ผูทีท่ีมีความรูเกีย่ยวกับเร่ืองท่ีจะะศึกษาเพื่อจะะไดขอมูลที่ถูกตอง กําหนดดเนื้อหาที่จะศึศึกษาไดอยางง 
ครรอบคลุม แนววทางจัดเก็บขขอมูลจะไดจาากใครแหลงใดบาง 

คําาอธิบายถึงกาารทําโครงงานนอยางยอ ๆ แและจะตองกลลาวถึงขอเท็จจจริงในการคนนพบ ขอสรุปตตาง ๆ 
จาากการวิเคราะะหขอมูล 

อธิ
เป

ธิบายถึงการทํ
ปนข้ันตอนสุด
ทําโครงงานอย

ดทายของการ
ยางยอ ๆ และ

รนําเสนอโดย
ะจะตองกลาว

ยการสรุปตอง
ถึงขอเท็จจริง

งกลาวขอควา
งในการคนพบ

มท่ีเปนปญห
บ ขอสรุปตาง

าและ
ง ๆ 

จาากการวิเคราะะหขอมูล 

ในกาารจดัทําโครงงงานมีข้ันตอนนการจัดทํา 5  ข้ันตอน ไดแแก 

1. ขัน้นกําหนดปญหหา (สิ่งท่ีอยากกรู) 
ปปญหา คือ ส่ิงทีท่ีสงสัย อยากกรูในส่ิงท่ีไมมีมีใครตอบได  ซ่ึงเกิดจากกาารสังเกต 

2. ขัน้นตัง้สมมติฐาาน 
สสมมติฐาน คืออ การเดาคําตออบของปญหาาวานาจะเปนออยางนั้น นาจจะเปนอยางนี้ ้เชน 

3. ขัน้นรวบรวมขออมูล 
ข้ัข้ันรวบรวมเปนข้ันท่ีจะทําใใหขอมูลจากแแหลงตาง ๆ ซึซ่ึงใชวิธีตาง ๆๆ ตามความ 

4. ขัน้นวิเคราะห 
เปปนการนําขอมมูลในการเก็บบรวบรวมไดมมาจัดเรียงเปนนระบบและวเิเคราะห ออกมมาเปน 

5. ขัน้นสรุปอภปิราายผล 

ทําไมนักเรีรียนบานหัวถนนจงึมีเสียงดดังมากในเวลากลางวนั 

คําถาม : ทําไมสวนปาในโรงเรียนบาานถนนจึงมีตนไมลดนอยลลง 
สมมติฐานน : ตนไมถูกตััดนํามาเผาถาน 
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การรวิเคราะหโโครงงาน 
ตัวอยาาง 

 
ชือ่อโครงงาน  การศึกษาเปรียยบเทียบอาหาารท่ีใชลอหอยยเชอร่ี 

ชือ่อผูทําโครงงาน  
เด็กหญิงภาวิณ ี  อุทาโย 1. 
เด็กหญิงวรัญญญา  ลือฉาย 2. 
เด็กหญิงพิชญา   หิรัตพรม 3. 

หนนวยงาน  โรงงเรียนบานกลลาง  ตําบลเหลลาไฮงาม  อําเเภอกุฉินารายยณ  จังหวัดกาาฬสินธุ 

โดดยสรุปโครงงานนี้ทําขึ้นเพื่พือ่ตอบขอสงสสัย ปญหา หรืรือคําถามใด หหรือมีจุดมุงหหมายใด 
เพืพื่อศึกษาเปรียยบเทียบอาหารที่ใชลอหอยยเชอร่ีเขากับดัดัก 1.  
เพืพื่อศึกษาแนวทางในการลออหอยเชอร่ีเขาากับดักใหไดมากโดยใชอาหารท่ีหอยเชชอร่ีชอบ 2.  

3.  เพืพื่อศึกษาวธีิกาารกําจัดหอยเชอร่ี โดยวิธีกการท่ีไมมีสารรพิษและไมทําลายส่ิงแวดลลอม 
4.  เพืพื่อสงเสริม แลละอนุรักษภูมิมิปญญาทองถิถ่ินในการทํากักบัดัก (อีหลง) 
5.  เพืพื่อฝกทักษะกกระบวนทางกการวิทยาศาสตตร และกระบบวนการกลุม  

เหหตุจูงใจท่ีทําใหหผูทําโครงงาานเลือกทําโครรงงานนี ้คือ 

ชา
วทิ
เป
ตอ

ชุมช
าวนา  โดยเฉพ
ทยาศาสตร  ค
ปนโครงงานวิ
อนเย็น อาหาร

นของคณะผูจ
พาะในนาขาว
คณะผูจัดทําจงึ
ทยาศาสตร เรื
รที่ใชลอหอย

จัดทําก็มหีอย
วชวงตนขาวป
งมาปรึกษาคุณ
ร่ือง  การศึกษ
ยเชอร่ีคือใบม

ยเชอร่ีระบาดม
ปกดําใหม   จึ
ณครูปรียา  น
ษาเปรียบเทียบ
ะละกอ และห

มากซ่ึงเปนปญ
ึงทําใหเกิดแน
ามเหลา  ครูผู
บอาหารที่ใชล
หยวกกลวย  ซึ

ญหามากสําห
นวความคิดท่ี
ผูสอนวิทยาศา
ลอหอยเชอรี่ 
ซ่ึงเปนการศึก

หรับผูปกครอง
จะทําโครงงา
าสตร  จึงทําใ
ผูจัดทําไปดัก
กษาวาหอยเชอ

งหรือ
าน
หเกิด
กหอย(ใส)  
อร่ี 

ชออบกินอาหารชนิดใดจาก  22  ชนิดอาหาร  

ตวัวแปรตาง ๆ ทีท่ีเก่ียวของในโโครงงานนีค้อืออะไร ( ถามี  ) 
ตัวแปรรอิสระ/ตัวแปปรตน  คือ  อาาหารที่ลอหอยเชอร่ี 
ตัวแปรรตาม  คือ  อัตตราการเขากับบดัก(อีหลง)ขของหอยเชอร่ี  
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ตัวแปรควบคุม คือ 
-  ขนาดของกบัดัก (อีหลง) 
-  จํานวนกับดกั (อีหลง) 
-  ระยะหางระหวางกับดัก (อีหลง) 

 
ขอสรุปของโครงงานคืออะไร 

จากการทดลอง  10  วัน ในการดักหอยเชอร่ีโดยใชอาหารลอ ปรากฏวา  
1.  ใบมะละกอ  หอยเชอร่ีจะชอบมากท่ีสุดสังเกตไดจากการเขากับดกั (อีหลง) มากท่ีสุด   

รองลงไปคือ หยวกกลวย   และไมไดใสอาหาร    2.  
จากการวิเคราะหโครงงานนกัเรียนมีแนวคดิท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมดานใดบาง 

1.  กอนปกดํานาตองใชกับดกั (อีหลง) ดักหอยเชอร่ีกอน เพราะชวงนาขาวไมมีอาหารให
หอยเชอร่ีกนิจงึเหมาะในการดักหอยเชอรี่มาก โดยใชใบมะละกอลอ                

2. ลองใชอาหารอื่นนอกเหนอืจากใบมะละกอ และหยวกกลวย ท่ีใชศึกษาในคร้ังนีไ้ด เชน  
ใบมันสําปะหลัง  ใบมันแกว เปนตน 

3. ในการดกัหอยใชเวลามากกวา  2  คืน ยิ่งดีเพราะหอยจะเขามากและออกไมได ทําให
ประหยดัเวลาในการไปเก็บ 
 
 

  

ลองทํากิจกรรมตอไปนี้ดูนะจะ 
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ตัวอยาาง 
บทคัดยยอ 

 
ชือ่อโครงงาน  กาารศึกษาเปรียบเทียบอาหารรที่ใชลอหอยยเชอร่ี 
ผูจัจัดทําโครงงาน  

เด็กกหญิงภาวิณ ี  อุทาโย                                                                                     1.  
       2.  เด็กกหญิงวรัญญา  ลือฉาย                                                                                       

 3.  เด็กกหญิงพชิญา   หิรัตพรม 
 
คุณณครูที่ปรึกษาา 
 นางปรีรียา  นามเหลา 
 

วา
โครง

าหอยเชอร่ีชอ
งงานวิทยาศา
อบกินอาหารช

สตร เร่ือง  กา
ชนิดใดจาก  ใ

ารศึกษาเปรีย
ใบมะละกอ แ

บเทียบอาหาร
และหยวกกลว

รที่ใชลอหอย
วย 

ยเชอร่ี  เปนกาา ศึกษา

 
ทีมี่

   จากก
มีใบมะละกอ

การทดลองสา
อมากกวา หยว

ามารถสรุปได
วกกลวย   

ดวาหอยเชอร่ีร่ีชอบใบมะละะกอมากท่ีสุดด  เพราะหอยเเขากับดัก
ผลปปรากฏวา ใบมมะละกอ  หอยยเชอร่ีเขากบัดดักมากท่ีสุด   รองลงไปคือ  หยวกกลวย

ร

ย 

 

 

   

 

บ
ท
บทคัดยอ  เปนส
ทําโครงงานวิทย

สวนสรุปเรื่องร
ยาศาสตรครับ 

าวของการ

 

บทคัดยยอ 
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กาารคิดหาปญญหาหรือเลือกหัวขอท่ีจะะทําโครงงานน 

 

ทีจ่
การคิด

จะศึกษาโดยไ
ดและเลือกหวั
ไดแนวคิดมาจ

วขอเร่ืองเพื่อท
จากแหลงตาง

ทําโครงงานวิ
ง ๆ เชน การอ

ทยาศาสตร เกิ
อานหนังสือต

กดิข้ึนจากคว
าง ๆ การเขาช

ามสนใจของ
ชมสถานท่ีตา

นกัเรียน
าง ๆ  

กาารฟงบรรยายทางวิชาการ กการเรียนการสสอนในช้ันเรียน การทํางานอดเิรก การเขาชมนิทรรศศการ 
หรืรือการประกววดโครงงาน กการศึกษาโครรงงานท่ีผูอ่ืนททําไว การสนทนาพูดคุยกนัน การสังเกต  
ปรรากฏการณตาง ๆ รอบตัว  

หัวขอเร่ืองท่ีดี คววรมีลักษณะดัังนี ้

1

ทกักษะเพียงพอ  มีแหลงความมรูเพียงพอ จดัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนไได มีเวลาเพยีงงพอที่จะจดัทํา 
มคีครูหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนนที่ปรึกษา มคีความปลอดภัยั และมีงบปรระมาณเพยีงพพอ 

 

2
. คิดข้ึนจากปปญหา คําถาม  หรือส่ิงท่ีอยาากรู 

3
. มีความชัดเจจน เจาะจงหรืรือบงชัดวาจะศกึษาเร่ืองใดด 
. มีความแปลลกใหมทีแ่สดงงถึงความคิดสสรางสรรค 

4
5
. เปนเร่ืองท่ีมีมีคุณคา ผลท่ีไไดจากการศึกษาเปนประโยยชน 
เปนเร่ืองท่ีมีมีความรูความสามารถและเเหมาะสมท่ีจะะทํา คือ นักเรีรียนมีความรู และ . 

ตัวอยยางหัวขอเร่ืออง 

การเปล่ียนเพศปลาหางนนกยูง 1
2
. 

3
. ผลของนํ้ามัันหอมระเหยยจากผิวสมท่ีมีมีตอยุง 

4
. ขาวเกรียบฟฟกทองสมุนไพร 
คุณภาพของงน้ํากับการเจริริญเติบโตของปลา . 

5
6
. ผลของอุณหหภูม ิแสงและะความช่ืนท่ีมตีอการเจริญเติบโตของไสสเดือน 
. การศึกษาเปปรียบเทียบอาหารท่ีใชลอหหอยเชอร่ี 

 
ศศึึกษาจากตัวอยยาง 

ก็ไดครับ 
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การต้ังสมมติฐาน 
 
 การตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบท่ีคิดไวลวงหนากอนการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต
ความรู  ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน  ซ่ึงเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  หมายถึง  การบงช้ีตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปร
ควบคุม  เม่ือตองการตั้งสมมติฐาน 
  ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนสาเหตุท่ีจะทําใหเกดิผลตาง ๆ เปนส่ิงท่ี
เราตองการทดลองดูวาเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลจริงหรือไม 
  ตัวแปรตาม  หมายถึง  ส่ิงท่ีตองติดตามดูผล 
  ตัวแปรควบคมุ  หมายถึง  ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนท่ีเขามาเกีย่วของจะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
 

ตัวอยาง  
   
  ปญหา  ปุยมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม   
  สมมติฐาน 
   1. พืชท่ีปลูกในดินผสมปุยจะเจริญเติบโตเร็วกวาพืชท่ีปลูกในดนิไมใสปุย 
   2.  พืชท่ีไดรับปุยจะเจริญเติบโตไดดีกวาพชืท่ีไมไดรับปุย 
  จากสมมติฐาน  นักเรียนจะตองนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของคําวา  การเจริญเติบโต  เชน 
   การเจริญเติบโต  คือ  ความสูง  และจํานวนใบของพืช 
  การกําหนดตัวแปร 
   ตัวแปรตน  ไดแก  พืชท่ีปลูกในดนิท่ีใสปุย  กับพืชท่ีปลูกในดนิท่ีไมใสปุย 
   ตัวแปรตาม  ไดแก  การเจริญเติบโตของพืช 
   ตัวแปรควบคมุ ไดแก  ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาดของกระถาง  ชนิดของพืช  
ขนาดของพืช  ปริมาณนํ้า  ปริมาณแสง  และจํานวนพืชท่ีปลูก  
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การระบุตัวแปร 
 
 กอนอ่ืนมารูจกัตัวแปรกอนจะลงมือทําการทดลอง  โดยพิจารณาดังนี ้
  ตัวแปรตน  คือ  ส่ิงท่ีเปนตนปญหา 
  ตัวแปรตาม  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดตามมาเนื่องจากตัวแปรตน 
  ตัวแปรควบคมุ  หมายถึง  ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนท่ีเขามาเกีย่วของจะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
 

ตัวอยาง  
 

ปญหา  พืชเจริญเติบโตไดดีโดยใชแสงแดดหรือแสงไฟ    
   ตัวแปรตน  ไดแก  แสงแดดและแสงไฟ 
   ตัวแปรตาม  ไดแก  การเจริญเติบโตของพืช 
   ตัวแปรควบคมุ ไดแก  ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  ขนาดของกระถาง  ชนิดของพืช  
ขนาดของพืช  ปริมาณนํ้า  ปริมาณแสง  และจํานวนพืชท่ีปลูก 
 

ปญหา  ปุยคอกและปุยหมักชนิดใดทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด    
   ตัวแปรตน  ไดแก  ปุยคอกและปุยหมัก 
   ตัวแปรตาม  ไดแก  การเจริญเติบโตของพืช 
   ตัวแปรควบคมุ ไดแก  ปริมาณของปุยคอกและปุยหมัก  ชนิดของดิน  ปริมาณดิน  
ขนาดของกระถาง  ชนิดของพืช  ขนาดของพืช  ปริมาณน้ํา  ปริมาณแสง  และจํานวนพืชท่ีปลูก 

ความพยายามอยูที่ไหน  

ความสําเร็จอยูที่น้ันคะ 
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การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 

 ในการวางแผนทําโครงงานวิทยาศาสตรนัน้  นักเรียนจะตองเขียนโครงรางหรือเคาโครงของ
งานเสนอตอครูท่ีปรึกษา  การเขียนเคาโครงของโครงงานเปนการกําหนดแผนงานวาจะดําเนินการ
อยางไรบางเปนข้ันตอน  โดยมีจุดมุงหมายใหสามารถดําเนินการไดโดยไมสับสน  ซ่ึงไดแก  แนวทาง
ในการศึกษาคนควา  วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใช  การออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร  
วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล  วิธีการประดิษฐ  วิธีการวิเคราะหขอมูลและการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  เชน  กําหนดระยะเวลาในการทํางานแตละข้ันตอน  เปนตน 
 
หัวขอตางๆ ในการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร  มีดังนี้ 

1. ช่ือโครงงาน  ควรเปนขอความท่ีชัดเจน  ส่ือความหมายตรง  และมีความเฉพาะเจาะจงวา

จะศึกษาอะไร 

2. ช่ือผูทําโครงงาน 

3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 

4. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  

อธิบายวา เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น ๆ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําใหสนใจเปนกรณีพเิศษ 
โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางท่ีเกีย่วของ เปนเร่ืองท่ีคิดข้ึนมาใหม
หรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมท่ีมีคนทํามาแลวแตยังไมไดศึกษาในบางเร่ืองหรือเปนการ
ทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผลอีกคร้ัง 

5. จุดมุงหมายของการศึกษา    
เปนการระบุความตองการในการศึกษาหรือจุดประสงคเฉพาะในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียน

เปนขอ ๆ โดยตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะทําการศึกษาอะไรและอยางไร แตไมใชนําเอาประโยชน
ท่ีจะเกิดข้ึนจาการทําโครงงานมาเขียนเปนวัตถุประสงค 

ควรมีเฉพาะเจาะจงและเปนส่ิงท่ีสามารถวัดได  เปนการบอกขอบเขตของงานท่ีจะทําได
ชัดเจนข้ึน 

6. สมมติฐานของการศึกษา (ถาเปนโครงงานท่ีเกีย่วกับการทดลองมักจะมี 
การคาดเดาคําตอบไวลวงหนา หรือการต้ังสมมติฐานนัน่เอง ซ่ึงอาจเปนคําตอบท่ีถูกหรือไมถูกกไ็ด 
แตตองคํานึงไวดวยวาการเขียนสมมติฐานนั้นควรมีเหตผุลโดยอาจมีหลักการหรือทฤษฎีทาง 
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วิทยาศาสตรรองรับ ซ่ึงมักเขียนเปนขอความท่ีสามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนนิงานทดสอบ 
หรือตรวจสอบได ) 

7. วิธีดําเนนิการ  
7.1 วัสดุอุปกรณ  จะตองบอกดวยวาตองใชวัสดุอุปกรณอะไรลักษณะเปน 

อยางไร มีขนาดเทาใด ทําดวยอะไร จะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางท่ีตองจัดซ้ือหรือ 
หยิบยืมไดจากที่ใด จะใชวัสดุเหลานั้นในการทดลองปริมาณเทาใด  

7.2  บอกแนวทางในการศกึษา หรือทําการทดลองอยางไร จะมีการออกแบบการทดลอง
เปนอยางไร มีการเก็บขอมูลดวยอะไรและอยางไร  

8. แผนปฏิบัติการอธิบายเกีย่วกับกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาเสร็จของการดําเนนิงาน
ภายในแตละข้ันตอน 

9. ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ ท้ังท่ีจะไดกบัตนเอง เพื่อน ๆ 
หรือคนอ่ืน ๆ 

10. เอกสารอางอิง  
เปนการเขียนช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือท่ีนํามาประกอบการศึกษาคนควา  เรียงลําดับ 

การเขียนตามลําดับตัวอักษร  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  โดยไมใสเลขหนากํากับรายการ 
โดยมีวิธีการเขียนดังนี ้

ช่ือ//ช่ือสกุล.////ช่ือหนังสือ.////คร้ังท่ีพิมพ.//เมืองท่ีพิมพ.//://สํานักพิมพ.//ปท่ีพิมพ. 

หมายเหตุ     /   หมายถึง   เวน  1  วรรค 
 
ตัวอยาง  
 

กระทรวงศกึษาธิการ.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ  :   
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2551. 

กาญจนา  วัฒนาย.ุ    “ความหลากหลายของการเรียนรู,”    สารวิชาการ.  10(20)  :  5-6  ;  มกราคม,  
2544. 

บุญชม  ศรีสะอาด.    การวิจัยเบื้องตน.    พิมพคร้ังท่ี  7.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาสน,  2545. 
วัฒนาพร  ระงับทุกข.    แผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.    พิมพคร้ังท่ี  2.  กรุงเทพฯ  :                

ไทยวัฒนาพานิช,  2542. 
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การจัดกระทําขอมูลและสือ่ความหมายขอมูล 

การจัดกระทําขอมูลและส่ือความหมายของขอมูลเปนการนําผลการสังเกต  การวดั  การ
ทดลองจากแหลงตาง ๆ โดยการหาความถ่ี  เรียงลําดับจัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหมเพื่อให
ผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลดียิ่งข้ึน  โดยอาจเสนอในรูปตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพวงจร  กราฟ  
และการเขียนบรรยาย  เปนตน 

 
การจัดกระทําขอมูลสามารถทําไดโดย 
 

1. เรียงลําดับขอมูลใหเปนข้ันตอนและมีความตอเนื่อง 
2. จําแนกประเภทขอมูล  เพือ่แบงขอมูลออกเปนกลุมเปนประเภท 
3. แจกแจงความถ่ี  เพื่อหาปริมาณขอมูลในประเภทตาง ๆ  
4. คํานวณเพื่อหาคาใหมท่ีมีความหมายมากกวาเดิม  โดยการหาคาเฉล่ีย  การหารอยละ  

การคํานวณเปรียบเทียบ  การหาอัตราสวน 
การเลือกรูปแบบสําหรับส่ือความหมายขอมูล  ข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูลและ

วัตถุประสงคท่ีตองการนําเสนอ  การนําเสนอขอมูลไมจํากัดวาตองนาํเสนอไดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง  
อาจนําเสนอในหลาย ๆ รูปแบบผสมกันไปก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงค 

 
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา 

 
การแปลผลและสรุปผลการศึกษาคนควา  เปนกระบวนการท่ีจะสรุปผลการทดลอง

ขอมูลท่ีไดจากการทดลอง  เม่ือผานการจัดกระทําและนําเสนอแลว  สวนใหญจะอยูในรูปกราฟ  
แผนภาพ  แผนภูมิและตารางตาง ๆ การนําเสนอขอมูลในรูปแบบเหลานี้จะไมสามารถรวบรวม
รายละเอียดตาง ๆ ไวไดครบถวน  แตก็ยังไมมีอยูในรูปแบบการนําเสนอเหลานั้นใหเปนคําบรรยาย  
เพื่อไดส่ือความหมายใหเขาใจตรงกัน 
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การเขียนรายงานโครงงาน 

 
การเขียนรายงานโครงงานเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะประมวลและรวบรวมส่ิงท่ีนํามาต้ังแตตน  

ซ่ึงจะเปนการเขียนอธิบายขอมูล  และผลการศึกษาคนควา  ในข้ันตอนการเขียนรายงานโครงงานนี้จะทํา
หลังจากนกัเรียนไดลงมือดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว  ดังนั้นการเขียนรายงานโครงงานจึงเปนการ
เขียนเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ จากท่ีทําเคาโครงไวแลว    

การเขียนรายงานควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจน  ส้ัน และครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

1.  สวนนํา 

เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้น  ประกอบดวย 
ปกนอก  มีช่ือโครงงาน ช่ือคณะท่ีทํางาน  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน  ช่ือโรงเรียน 1)  
ปกรอง  จะเหมือนกับปกนอก   2)  

3)  กิตติกรรมประกาศ  เปนการเขียนคําขอบคุณท่ีผูเกี่ยวของหรือผูใหการ
สนับสนุนท่ีทําใหเราไดรับความสําเร็จจากการทํางาน 

4)  บทคัดยอ  เปนการเขียนเร่ืองท่ีเราศึกษาโดยยอ บอกวัตถุประสงคของ
การศึกษา วิธีการในการดําเนนิการศึกษา และผลสรุปท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางยอ  ซ่ึงมีความยาว 
โดยประมาณ 600 คํา 

คํานาํ 5)  
สารบัญ 6)  

2.  บทท่ี  1  บทนํา   

ประกอบดวย 
1)  ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
2)  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
3)  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
4)  ตัวแปรตาง ๆหรือการควบคุมตัวแปร (ถามี) 
5)  ขอบเขตของการศึกษา 
6)  นิยามศพัทเฉพาะหรือขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี)  
7)  สถานท่ีทําการศึกษา 
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3.  บทท่ี  2  เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ 
 เปนการศึกษาเอกสารหรืองานวิจยัท่ีเกีย่วของ  อาจเปนหลักการ  ทฤษฎี  หรือวิธีการ 

ศึกษาคนควาท่ีสอดคลองกับหัวเร่ืองท่ีจะทําโครงงานวทิยาศาสตร 

4.  บทท่ี  3  วิธีดําเนินการ 
อธิบายข้ันตอนการทํางานโดยละเอียด  และระบุวัสดุอุปกรณ  สารเคมีตาง ๆ  

ท่ีตองใชในการทํางาน 

5.  บทท่ี  4  ผลการศึกษา 
เปนการนําเสนอขอมูลท่ีสังเกตได  หรือจดบันทึกรวบรวมไวจากการศกึษาคนควา  

รวมท้ังเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวย  ซ่ึงขอมูลท่ีไดมี  2 รูปแบบ  คือ 
-  ขอมูลเชิงปริมาณ  อาจจะกระทําและส่ือความหมายขอมูลในรูปตารางหรือ

แผนภูมิก็ได  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกบัจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
-  ขอมูลเชิงคุณภาพ  อาจเขียนในลักษณะขอความเชิงบรรยายส้ัน ๆ หรือ 

มีภาพประกอบขอมูลดวยกไ็ด  เพื่อใหผูอานเขาใจไดโดยงาย 

6.  บทท่ี  5  สรุป  อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  ประกอบดวย 
สรุปผลการศึกษา  ควรยดึจุดมุงหมายของการศึกษาของเร่ืองเปนหลักแลวเขียน

สรุปผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 
อภิปรายผลการศึกษา  เปนการอางอิงหลักการ  ทฤษฎี  หรือผลงานท่ีผูอ่ืนศึกษาไว

แลววา  สัมพนัธ  สอดคลองหรือขัดแยงกบัผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้อยางไร 
ขอเสนอแนะ  เปนการเสนอแนะส่ิงท่ีนาจะศึกษาเพ่ิมเติม  และการปรับปรุงแกไข 

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูท่ีศึกษาคนควาในเร่ืองลักษณะเดียวกันตอไป 

7.  เอกสารอางอิง  
อางอิงช่ือหนังสือ เอกสารตาง ๆ รวมท้ังแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีผูทําโครงงานใชใน

การศึกษาคนควาอางอิง โดยควรเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารดวย 
รูปแบบในการเขียนรายงานท่ีเสนอไวนี ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประเภท 

ของแตละโครงงานแตส่ิงท่ีผูเขียนจะตองคํานึงคือเขียนใหชัดเจนเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจไดงายโดยไมตอง 
ถามอีก ใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสม ถูกตองเขาใจงาย ครอบคลุมสวนท่ีสําคัญ ๆ 
ท้ังหมดของโครงงาน 
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การเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร 

 
การแสดงผลงานเปนข้ันตอนท่ีแสดงออกถึงผลผลิตของความคิด  และเปนวิธีท่ีทําใหผูอ่ืน

ไดรับรูเขาใจถึงผลงาน  อาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การจัดนิทรรศการ  ซ่ึงเปนการจัดแสดงใหผูอ่ืน
ทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ของการศึกษาคนควา  มีอุปกรณ  เคร่ืองมือหรือภาพ  และ
แผนภูมิประกอบการอธิบาย  อาจมีหรือไมมีการสาธิตประกอบดวยก็ได  หรืออาจจัดแสดงในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เชน  บรรยายประกอบสไลด  บรรยายประกอบแผงโครงงาน 

การเสนอผลงานและการจัดแสดงผลโครงงานวิทยาศาสตร  ควรครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ตอไปนี ้

1.  ช่ือโครงงาน  ช่ือผูทําโครงงาน  ชื่อท่ีปรึกษา 
2.  คําอธิบายยอ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน  และความสําคัญของโครงงาน  (ท่ีมา

และความสําคัญของโครงงาน) 
3.  วิธีดําเนนิการ  โดยเลือกเฉพาะข้ันตอนท่ีสําคัญ 
4.  แสดงผลท่ีไดจากการทดลอง  หรือต้ังสาธิตการทดลองไว 
5.  สรุปผลการทดลอง  และช้ีประเด็นของขอมูลเดน ๆ หรือขอสังเกตท่ีสําคัญท่ีไดจาก

โครงงานนั้น 
 

ขอควรคํานงึในการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร 
 
1.  ความปลอดภัยของการจดัแสดง 
2.  ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง 
3.  คําอธิบายท่ีเขียนแสดง  ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ  ชัดเจน  เขาใจงาย 
4.  ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม  โดยใชสีท่ีสดใสเนนจดุสําคัญ 
5.  ใชตารางและรูปภาพประกอบ  โดยจัดวางอยางเหมาะสม 
6.  ส่ิงท่ีแสดงทุกอยางถูกตอง  ท้ังการอธิบายหลักการและขอความหรือคําท่ีเขียน 
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การทําแผงโครงงานสําหรับแสดงโครงงาน 
 

ในการจดัแสดงผลงานโครงงานประเภททดลอง  ตามปกติท่ัวไปจะใชแผงแสดงผลงาน
ท่ีมีขนาด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเร่ือง 

ช่ือผูทําโครงงาน 

สังกัด 

ครูท่ีปรึกษา 

แนวคิด  ท่ีมา 
ความสําคัญ 

วิธีดําเนนิการ 

ความมุงหมายของการศึกษา 
วัสดุอุปกรณ 

ผลการศึกษา 
ทดลอง 

สรุป 

ประโยชน 

ขอเสนอแนะ 

ซ.ม. 60 ซ.ม. 60 ซ.ม. 120 

60 ซ.ม. 

 
อุปกรณท่ีจําเปนในการทําแผงแสดงโครงงาน 
 

1. ไมอัด  กระดาษลูกฟกูหรือกลองกระดาษ 
2.  มีดคัตเตอร 
3.  กรรไกร 
4.  กาว 
5.  กระดาษสีตาง ๆ  
6.  ไมบรรทัด 
7.  ปากกาเคมี 
8.  ผลงาน 
9.  ดอกไมประดับตกแตงอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 



23 
 

 
ตัวอยยาง  
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การอธิบายหรือรายงานปากเปลา 
 

1. ตองทําความเขาใจกับเร่ืองท่ีจะอธิบายเปนอยางด ี
2.  คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษา  ควรใหชัดเจนและเขาใจงาย 
3.  รายงานตรงไปตรงมาไมออมคอม 
4.  พยายามหลีกเล่ียงการอานรายงาน  แตอาจจดหัวขอสําคัญ ๆ ไวเพื่อชวยใหการ

รายงานเปนไปตามข้ันตอน 
5.  ขณะท่ีรายงาน  ควรมองตรงไปยังผูฟง  
6.  เตรียมตัวตอบคําถามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ 
7.  ควรใชส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ  ประกอบการรายงานดวย  เชน  สไลด แผน

โปรงใส  เพาเวอรพอยด  เปนตน 
 

 
 
 
 

เพื่อน ๆ เกงจริง ๆ เลยครับ 
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