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 โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่จะตองนำวิธีการและกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาเพ่ือศึกษาหาความรู โดยลงมือทำดวยตนเองต้ังแตตนจนจบ

การทำโครงงานวิทยาศาสตรเปนสวนหน่ึงของการเรียนวิทยาศาสตร เน่ืองจากการศึกษาคนควาดวย

โครงงานวิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีประสบการณจากการปฏิบัติจริง ฝกแกปญหา

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะติดตัวนักเรียนไปตลอด เม่ือเกิดขอสงสัยหรือปญหาจะ 

แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งยอมรับกันท่ัวไปวาเปนสิ่งท่ีสำคัญกวาความรูที่ขาด

การปฏิบัติ ทั้งน้ีกระบวนการดังกลาวจะทำใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและกลาแสดงออก 

 หนังสือเลมนี้เปนคูมือแนะนำการทำโครงงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรทุกข้ันตอนดวย

ตนเอง เริ่มตั้งแตวิธีการเลือกเร่ือง การศึกษาคนควา การจำแนกโครงงานตามวิชา การทำเคาโครง

โครงงาน การทดลองสำรวจ การสรุปผล การจัดแสดง รวมถึงการนำเสนอผลงาน โดยแตละสวนจะ

อธิบายถึงสิ่งที่ควรและไมควรทำโดยละเอียด บางชวงบางตอนอาจกลาวถึงปญหาท่ีผูทำโครงงาน 

มักพบบอย ๆ  และแนะนำวิธีแกปญหา นอกจากน้ีในตอนท่ี 2 ยังมีตัวอยางโครงงาน 35 เร่ือง โดย

แตละเรื่องประกอบดวยบทคัดยอ วัตถุประสงค วัสดุอุปกรณ วิธีการ ผลการทดลอง เหตุผล และ

ออกแบบการทดลองดวยตนเอง โดยมุงเนนใหนักเรียนใชศึกษาเพ่ือเปนแนวทางสำหรับคิดและ

พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรของตนเอง การทำโครงงานวิทยาศาสตรอาจไมไดผลตามที่คาดหมาย 

ก็ไมเปนไร แตสิ่งท่ีนักเรียนจะไดรับอยางแนนอนคือประสบการณและความภูมิใจในงานของตน  

 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส 
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 ในฐานะผูเขียน ฉันยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดอุทิศหนังสือเลมนี้แด ฮอลลี่ แฮร ริส ครูผูเปยมไปดวย

ความรูและพรสวรรค ที่ชวยใหหนังสือเลมนี้เปนประโยชนแกผูอานและผูสนใจ ฉันมีความสุขมาก 

ที่ไดรวมสรางผลงานช้ินน้ีพรอมกับเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานทุกทาน 
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 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรสำหรับความชวยเหลืออันมีคาท่ีใหขอมูลและชวย

คนควาขอมูลตาง ๆ  ขอขอบคุณ ดร.เบน ดอจตีย หัวหนาภาควิชาฟสิกสแหงมหาวิทยาลัยเทกซัส 

เอแอนดเอ็ม-คอมเมิรซ เมืองคอมเมิรซ รัฐเทกซัส ดร.ตีเนเก เซกตัน อาจารยสาขาชีววิทยาและจุลชีว-

วิทยาแหงวิทยาลัยฮูสตันคอมมูนิตีคอลเลจ นอรทเวสต ในเมืองฮูสตัน รัฐเทกซัส และคุณรอเบิรต 

แฟนิก นักเคมีแหงสถาบันวิจัยเซาทเวสตรีเสิชอินสติติวต เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส  นักวิทยา-

ศาสตรผูชำนาญการท้ังสามทานชวยแกปญหาตาง ๆ  ขอมลูอนัมคีาจากทุกทานชวยใหเน้ือหาในหนังสือ

เลมนี้เขาใจงายและชวนศึกษา 

 ขอขอบคุณสมาชิกองคกรเซ็นทรัลเทกซัสแอสโตรโนมิคัลโซไซตี รวมท้ังคุณจอนนีย บารตัน 

เจาหนาท่ีขององคกร และเปนนักดาราศาสตรสมคัรเลนมานานกวา 20 ป คณุดิก แคมปเบล นกัดารา-

ศาสตรสมัครเลนผูสนใจการศึกษาดานวิทยาศาสตร คุณจอหน ดับเบิลยู. แมกแอนนัลลี เจาหนาท่ี

สถาบันสังเกตดวงจันทรและดาวเคราะห ซึ่งเปนนักบินผูชวยโดยดูแลเรื่องระยะเวลาท่ีใชขณะเปล่ียน

ถายเคร่ืองในสวนของการสำรวจดาวพฤหัสบดี และทายสุด คุณพอล เดอริก นักเขียนคอลัมน นักดู

ดาว ในหนังสือพิมพวาโกทริบูนเฮอรัลด 

 ขอขอบคุณ ดร.เกรนน เอส. ออรอิอน นกัวิทยาศาสตรและนักวิจยัอาวุโสทีศ่นูยปฏบิตักิารจรวด

ขับเคลื่อนความดันแหงสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอรเนีย เขาเปนนักดาราศาสตรและนักวิทยาศาสตร 

ผูศึกษาดานอวกาศ โดยเชี่ยวชาญเร่ืองการตรวจสอบโครงสรางและองคประกอบของชั้นบรรยากาศ

โลก ดร.เกรนนมีชื่อเสียงมากจากงานวิจัยเก่ียวกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร ฉันสนุกท่ีไดแลก

เปลี่ยนความคิดกับเขาเก่ียวกับขอเท็จจริงและการทดลองเร่ืองอวกาศ  

 ขอขอบคณุคณาจารยผูชวยเหลือโดยการรวมลองทำกิจกรรมตาง ๆ รวมทัง้อำนวยความสะดวก

เร่ืองขอมูลวิทยาศาสตร ขอบคุณแอนน สกราบาเนก ที่ปรึกษาเร่ืองการเรียนการสอนท่ีบาน แหงเมือง

เพอร ร ีรฐัเทกซัส คอนนี แชตมสั ซ ูดนัแฮม และสเตลลา แคธทีย ทีป่รกึษาแหงเมืองมารลนิ  รฐัเทกซัส 
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 วิทยาศาสตรเปนระบบความรูสำหรบัคนหาความรูเก่ียวกับธรรมชาตขิองสิง่ตาง ๆ  ในเอกภพ มี

ผลของการสังเกต การต้ังคำถาม และการทดลองเพ่ือตรวจสอบแนวคิด โครงงานวิทยาศาสตร

เปนการคนควาท่ีออกแบบมาเพ่ือหาคำตอบเฉพาะปญหาใดปญหาหน่ึง เน่ืองจากโครงงานวิทยาศาสตร

บางอยางทำข้ึนเพ่ือการแขงขัน ดังนั้นในการเตรียมโครงงาน นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตั้งไว

หน่ึงในขอบังคับหลักก็คือ โครงงานตองปฏิบัติตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งหาขอมูลเหลาน้ีไดใน

หนังสือแนะนำกฎกติกาท่ัวไปของโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนควรปรึกษาครูที่ปรึกษาเก่ียวกับ

หลักเกณฑเพ่ิมเติมของการประกวดโครงงานแตละแหง กอนจะเริ่มวางแผนทำโครงงาน 

 การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรเปนเสมือนการสืบคน นักเรียนตองวางแผนใหดีและรวบรวม

ขอมูลอยางประณีต แลวนำขอมูลที่คนควาไดมาเสนอเพ่ือนในกลุม การเตรียมงานและนำเสนอ 

โครงงานวิทยาศาสตรจะทำใหสนกุสนานและไดรบัประสบการณเปนรางวัล แตการพยายามทำโครงงาน

และ/หรือรวบรวมการจัดแสดงโครงงานในนาทีสุดทาย ผลท่ีไดอาจทำใหผดิหวัง 

 ควรเร่ิมโครงงานดวยความกระหายใครรูและตองการเรียนรูสิ่งใหม แลวดำเนินไปตามจุด 

มุงหมายและตัดสินใจแกปญหาท่ีเลือกไว แมวามันจะไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวโดยตรง แตการ

คนควาทางวิทยาศาสตรจะจบลงดวยการคนพบท่ีนาสนใจอยางแนนอน 

 หนังสือเลมนี้จะแนะนำแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนต้ังแตตน 

จนจบ รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับอุปกรณทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและเทคนิคที่ตองใชในการพัฒนา

และนำเสนอโครงงาน กอนจะเริ่มทำโครงงาน นักเรียนตองอานตอนท่ี 1 ซึ่งอธิบายหัวขอสำคัญ 9 ขอ

ที่ตองรูเพ่ือความสำเร็จในการทำโครงงานวิทยาศาสตรใหจบกอน 

 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการรวบรวมและแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรอยางเปน
ระบบ บทที่ 1 อธิบายข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรและบอกวิธีการนำไปใชพัฒนาโครงงาน

วิทยาศาสตร 

 2. การศึกษาคนควาหัวขอเรื่อง การเลือกเร่ืองที่จะศึกษาเปนส่ิงแรกท่ีนักเรียนตองเริ่มในการทำ 

โครงงาน คำแนะนำในการคนควาในบทท่ี 2 จะชวยเลือกเร่ือง การคนควาเปนกระบวนการรวบรวม

ขอเท็จจริงและขอมูล ขอมูลที่ใชในหนังสือเลมนี้เปนขอเท็จจริงท่ีไดจากการสังเกตและ/หรือการวัดท่ี

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé
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ไดจากการทดลอง ตามคำนิยามในหนังสือเลมนี้การศึกษาคนควาเร่ืองเปนการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมาย

เพ่ือเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 

 3. ประเภทโครงงาน เราตองระบุประเภทโครงงานท่ีจะทำกอนเร่ิมศึกษาคนควา ซึ่งกรรมการ

จะพิจารณาโดยยึดคาเน้ือหาโครงงานตามประเภทโครงงานท่ีเราเขารวมแขงขัน เชน โครงงานวิทยา-

ศาสตรโลกถาเขาแขงขันผิดกลุมไปอยูในประเภทเคมี สวนใหญจะไดรับคะแนนต่ำกวา ในบทที่ 3 มี

รายการโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ  

 4. การศึกษาคนควาโครงงาน เมื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษาคนควาไดแลว จะเร่ิมดวยจุดมุงหมาย

ของการศึกษาปญหาโครงงาน (project problem) ซึ่งเปนคำถามเชิงวิทยาศาสตรที่ตองการแก

ปญหา การศึกษาคนควาเปนแบบลงลึกในหัวขอเร่ืองตามจุดมุงหมายของปญหาโดยเฉพาะ การต้ัง

สมมติฐาน (การคาดคะเนคำตอบของปญหา โดยยึดหลักความรูและการศึกษาคนควา) รวมถึง

ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน การศึกษาคนควาน้ีไมใชแคการอานเน้ือหาความรูที่มี

การตีพิมพไวแลว แตรวมถึงการสัมภาษณผูที่มีความรูในเรื่องนั้น และทดลองสำรวจ การทดลอง

สำรวจ (exploratory experiment) คือการทดลองซ่ึงมีขอมูลที่นำมาใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษา

โครงงาน ในบทท่ี 4 มีคำแนะนำและแนวทางรวบรวมการศึกษาคนควาโครงงาน 

 5. การจัดทำเคาโครงของโครงงาน บทท่ี 5 เปนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตรบางเร่ือง

โดยเฉพาะต้ังแตตนจนจบ ในบทน้ีจะมีคำแนะนำเปนข้ันตอน รวมท้ังการรวบรวมงานศึกษาคนควา

และนำไปใชกำหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน และออกแบบการทดลอง จุดมุงหมายของบทน้ีคือรูปแบบ

ในการรวบรวมและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร 

 6. ขอมูลที่ไดจากการทดลอง ขอมูลเปนขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกตและ/หรือการวัดที่ไดมา

จากการทดลอง บทที่ 6 ชวยใหแนวทางในการรวบรวมและจัดแสดงขอมูล รวมทั้งตัวอยางกราฟ 

ชนิดตาง ๆ  นอกจากน้ียังมีขอมูลเก่ียวกับสมุดบันทึกรายวันสำหรับบันทึกการดำเนินงานในการทำ

โครงงาน  

 7. สรุปผลโครงงาน บทที่ 7 มีวิธีเตรียมบทคัดยอ แนะนำการเขียนบทคัดยอ และการเขียน

รายงานเก่ียวกับโครงงานต้ังแตตนจนจบ 

 8. การจัดแสดง การจัดแสดงโครงงานเปนวิธีสื่อสารกับผูอื่นในส่ิงท่ีเราไดทำและเรียนรู ซึ่งเปน
สิ่งสำคัญท่ีเราจะตองใชพ้ืนท่ีที่ไดรับอยางฉลาด เพ่ือนำเสนอโครงงานดวยวิธียอดเย่ียมที่สุดเทาท่ีเปน

ไปได ในบทท่ี 8 มีแนวคิดการออกแบบการจัดแสดงผลงาน ซึ่งไมเพียงแตดึงดูดสายตาผูชม แตยัง

ตองดึงดูดความสนใจอีกดวย 

 9. การนำเสนอและประเมินผล ถึงแมวาการนำเสนอผลงานและประเมินผลจะอยูในข้ันตอน

สุดทาย แตเราก็ควรคิดถึงความสำคัญของสิ่งนี้พรอมกันไปดวย คือ พิจารณาวาเราจะประเมินผล

โครงงานอยางไรเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองมี บทท่ี 9 นี้จะชวยเตรียมการเพ่ือรับมือการ


