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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองดิน  และ
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ดนิ โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเลือกตวัอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจบัฉลากหมู่เรียน 
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จ านวน 20 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน แบบทดสอบวดัความรู้ 
เร่ืองดิน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดิน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
นกัเรียนมีพัฒนาการทางทักษะวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการท่ีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ 7.3 คะแนน จาก 1.9 
คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ทกัษะวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
 
 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ขั้นบูรณาการของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
เรื่องดินโดยใช้วิธกีารจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 

Development of Achievement and Integrated Science Process 
Skills of Mattayomsuksa 2 Students Based on Soil Properties 

by Project-based Learning  

mailto:namfon.wk@gmail.com


 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้บูรณาการ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองดินโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
Development of Achievement and Integrated Science Process Skills of  
Mattayomsuksa 2 Students Based on Soil Properties by Project-based Learning  

160 

Abstract 
The purpose of this research were compare the achievement and compare of                     

integrated process skills for grade 2 students based on soil properties by project-based                          
learning. The sample in this research was grad 2 students in the second semester of academic 
years, 2018 amount 20 students of Banyawi-Huay Pong School. The instrument used in the 
study were lesson plan by project-based learning, achievement test on soil properties, and    
integrated process skills test. The data gained were analyzed for mean, standard deviation and 
t-test score. The findings of this research are that students have been achievement higher than 
the previous level of statistical significance 0.05 and students have been developed integrated 
process skills that they had increase average score 7.3 from 1.9 of statistical significance 0.05. 
   
Keywords: Project-Based Learning,  Achievement,  Integrated Process Skills  
 
บทน า 

การจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูมีบทบาทหน้าท่ีของการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันานกัเรียนให้เกิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และเป็นคนไทย 4.0 ท่ีมีคณุภาพนัน้ ครูจ าเป็นต้องน าแนวคิด 
วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา        
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเปา้หมายของหลกัสตูร ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนและการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิด
แรงจงูใจในการเรียนด้วยนวตักรรมเหลา่นัน้ และประหยดัเวลาในการเรียนได้อีกด้วย รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ส าหรับนักเรียนยุคใหม่ครูควรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากการปฏิบัติพร้อมทัง้เชิญชวนให้
นกัเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิครูเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์การท างานและร่วมแบง่ปันประสบการณ์
กับนักเรียน ผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการสังเคราะห์     
องค์ความรู้เกิดขึน้โดยตรงในตวันกัเรียน ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ท่ียัง่ยืน และภาคภูมิใจในตนเอง 
พร้อมท่ีจะพบกบัโจทย์การเรียนรู้ใหม ่ๆ ตลอดเวลา การเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนได้
น าความรู้ไปลงมือปฏิบตัใินชมุชน หรือท้องถ่ิน จะเป็นการกระตุ้นสร้างแรงบนัดาลใจให้อยากเรียน น าไปสู่
การกระตือรือร้นท่ีจะสืบค้นรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาโต้แย้งหรือสนบัสนุนกบัสมมติฐาน สร้าง
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม การเรียนรู้แบบนีเ้รียกว่า Project-Based Learning: PBL  (ส านัก
บริหารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย [สพฐ.], 2559, 9) 

การเรียนรู้โดยอาศัย “โครงงาน” เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการได้
หลากหลายวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ เช่น การศึกษาหาความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้การศึกษาเชิง
ส ารวจ การสร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างทฤษฎี
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ขึน้มาใหม่จากการทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสิ่งท่ีกระตุ้ นได้ดี คือ           
การเลือกสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในโลกหรือในสงัคม เอามาเป็นโจทย์ให้ท าโครงงานเพ่ือหาค าตอบ โดย 
“โครงงาน” เป็นการบูรณาการความรู้ และลงมือท าหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง (คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 2557, 12)   

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานและขัน้บูรณาการเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างถกูต้องตามกระบวนการเรียนรู้ และหลกัการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ แตปั่จจบุนั
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการอยู่ในระดับต ่า เพราะในการจัดการเรียน     
การสอนของครูไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นจริงและน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง สอนเพียงเนือ้หาให้นกัเรียนได้จดจ า แต่ไม่สามารถพฒันาให้นกัเรียน
น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ได้จริงได้ จึงส่งผลให้นกัเรียนไม่เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะการคิด อย่างมีกระบวนการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า                
ซึ่งการขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน มีผลตอ่พฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ การสอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้นักเรียนได้รับทัง้ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ส่วนเนือ้หา
ความรู้ และควรฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนไปด้วยในเวลา
เดียวกัน กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน       
มิใช่การสอนท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของนักเรียน             
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี (กลัยกร สร้อยมะโน, 2556)  โดย ปวลัย์รัตน์ 
สุวรรณโคตร (2559) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเน้นส าคัญท่ีครู
วิทยาศาสตร์ต้องตระหนกั เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดัว่า ผู้ เรียนบรรลวุตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
หรือไม่ นัน้จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการประกอบด้วย ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร การตัง้สมมติฐาน           
การก าหนดนิยามเชิ งปฏิบัติการ  การทดลอง  การ ตีความหมาย ข้อมูลและการลง ข้อส รุป                          
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัการบรูณาการจากทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานท่ีต้องมี
ความช างนาญ ในการแกปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิมากสดุ เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการนีเ้ป็นการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถด างเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเกิดการสัมฤทธ์ิผลมากน้อย
เพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กบัผู้ด าเนินการจะมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด ดงันัน้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการใช้แสวงหาความรู้
และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2556) กล่าวว่า ในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือน าไปสู ่   
การค้นหาความรู้ จากการตรวจสอบ หรือการทดลอง การจดักิจกรรมการเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน ให้
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ผู้ เรียนได้ตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน ใช้จินตนาการ ศกึษาค้นคว้า ส ารวจ ตรวจสอบ แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ออกแบบการแก้ปัญหา ท าให้นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนั 
การจดัการเรียนท่ีท าให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียน (รัตน์ดาวลั 
วรรณปะเถาว์ และประสาท เนืองเฉลิม, 2560, 137-147)  

จากผลการสงัเกตการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จ านวน 
20 คน หลงัจากท่ีได้ทดลองสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายมาแล้ว พบว่านกัเรียนไม่มีทกัษะในการแก้ปัญหา 
และขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ ซึ่งเป็นทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ ซึ่งสาเหตเุกิดจากการจดัการเรียนการสอนของครูยงัขาด
การฝึกทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงท าให้นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการจดจ า ท่องจ าจากเนือ้หามากกว่าการค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเอง จาก
ปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัได้ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว และควรได้รับการแก้ไข 
จึงได้จดัท าวิจยัการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองดิน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project 
based learning) เพราะในเนือ้หาเร่ืองดนิมีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรท้องถ่ินท่ีทางโรงเรียนได้จดัขึน้เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณภาพการด ารงชีวิต โดยพยายามใช้
ทรัพยากรในท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้นกัเรียนได้เรียนรู้บนพืน้ฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม ของตนเอง และในการสอนในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึน้ และมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์   
มากขึน้เพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจ และนักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้เอง จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองดิน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2       
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดิน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น      
1. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เร่ือง ดนิ 
2. แผนการจดัการความรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
3. ใบความรู้ เร่ือง ก าเนิดดิน, ลักษณะทางกายภาพและเคมีของดินและการใช้ประโยชน์ และ   

การปรับปรุงคณุภาพดนิ 
4. ใบงาน 
5. แบบประเมินพฤตกิรรม 
6. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ        

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
7. แบบทดสอบความรู้ เร่ือง ดนิ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ตัวแปรตาม  
1. ผลสมัฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองดิน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน 

2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จ านวน 2 หมูเ่รียน จ านวน 40 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จ านวน 20 คน โดยใช้การสุ่มแบบ       
หมูเ่รียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ

แบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองดนิ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ใช้เวลาในการทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ 
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยผู้วิจยัเป็นผู้สอน จดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ท่ีผ่านการตรวจ

จากผู้ เช่ียวชาญแล้ววา่สามารถน ามาใช้ในการวิจยัได้ การจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 
3 แผน ใช้เวลา 7 ชัว่โมง  

เ ม่ือสิ น้สุดการจัดการ เ รียน รู้ตามก าหนดแล้ว  ท าการทดสอบหลัง เ รียนกับนัก เ รียน                      
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและแบบทดสอบวดัความรู้ เร่ืองดิน ท่ีผ่านการตรวจจากผู้ เช่ียวชาญแล้วว่า
สามารถน ามาใช้ในการวิจยัได้  
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ตรวจและน าคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จากแบบทดสอบ
วดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงและแบบทดสอบวัดความรู้ เร่ืองดิน ท่ีได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้
วิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

หลงัจากการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐานทัง้ 3 แผน จ านวน 7 ชัว่โมง นกัเรียนจะได้
เรียนรู้ตามขัน้ของโครงงาน คือ ขัน้ท่ี 1 การคิดและเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน ขัน้ท่ี 2 การศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ท่ี 3 การจดัท าเค้าโครงของโครงงาน ขัน้ท่ี 4 การลงมือท าโครงงาน ขัน้ท่ี 5 การเขียน
รายงาน และขัน้ท่ี 6 การแสดงผลงาน และอีกทัง้มีความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการทัง้ 5 ทักษะ ได้แก่ทักษะการตัง้สมมติฐาน ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบตักิาร ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายข้อมลู  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จ านวน 3 แผนรวม 7 ชัว่โมง มีคา่ความเท่ียงตรง โดยประเมิน
จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยแต่ละแผนมีค่ามาตราส่วนประมาณค่าอยู่ในระดบั 0.67 – 1.0  ซึ่ง
แผนการสอนทัง้หมด 3 แผน ในเวลา 7 ชัว่โมงของการเรียนรู้ในห้องเรียน ไม่นบัรวมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนกัเรียนนอกเวลาเรียน โดยผู้สอนให้เวลาในการท าโครงงานรวมทัง้หมดจนครบการสอนทัง้หมด 3 
แผน รวมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน เป็นเวลา 1 เดือน โดยแผนการสอนท่ีมีการจัดการเรียน     
การสอนท่ีต่อเน่ืองกันตัง้แต่แผนท่ี 1 ถึงแผนท่ี 3 โดยยึดกระบวนการของการท าโครงงานเป็นฐานของ     
การจัดท าแผนการสอน และเรียงล าดับของการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 
ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร การตัง้สมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ การทดลอง     
การตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป ดงันี ้

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ศึกษาสาระและมาตรฐานกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ทราบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาสาระการ
เรียนรู้ 

2. ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเนือ้หา สาระส าคญั แนวคิดหลกั และตวัชีว้ดั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และเวลาท่ีใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ 

3. ศกึษาเนือ้หา จากหนงัสือและเอกสารคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ดนิ เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์เนือ้หาในการสอน โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 แผนการจดัการเรียนรู้ และ
มีกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ก าเนิดดิน จ านวน 2 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โครงงานเป็นฐาน ในแผนการสอนนีน้กัเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการเกิดดิน องค์ประกอบของดิน 
ชนิดของดนิ และลกัษณะทัว่ไปของดนิ โดยจดุเน้นของแผนนีจ้ะอยูท่ี่ขัน้น าของครู โดยครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้
ชวนให้นกัเรียนร่วมกันน าเสนอเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากดิน เพ่ือให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของดิน 
และเห็นการใช้ประโยชน์จากดินในอาชีพ หรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก       
การกระท าของการท่ีมนษุย์ใช้ประโยชน์จากดิน เพ่ือเป็นแนวทางในขัน้สรุปท่ีจะให้นกัเรียนได้เลือกหวัข้อ
โครงงานท่ีเก่ียวข้องกบัดินท่ีตนเองสนใจ และศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนนี ้
นกัเรียนมีความสามารถในการระบปัุญหา และความสามารถในการสืบค้นหาข้อมลู  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของดินและการใช้ประโยชน์ 
จ านวน 3 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน แผนการสอนท่ี 2 จะเช่ือมโยงกับ    
แผนการสอนท่ี 1 คือเม่ือนกัเรียนมีองค์ความรู้เร่ืองการก าเนิดดิน ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของ
ดิน และการใช้ประโยชน์ ครูจะให้นกัเรียนน าความรู้ในห้องเรียนไปผสมผสานกบัความรู้ท่ีนกัเรียนได้ศกึษา
มาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหวัข้อโครงงานมาร่วมกันจดัท าโครงงานในขัน้ท่ี 3 การจัดท าเค้าโครงของ
โครงงาน ขัน้ท่ี 4 การลงมือท าโครงงาน และขัน้ท่ี 5 การเขียนรายงาน ซึ่งหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนนี ้
โดยมีครูท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีคอยให้ค าปรึกษาทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นักเรียนจะมี
ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 4 ทักษะ คือ ทักษะ               
การตัง้สมมตฐิาน ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร และทกัษะ
การทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 2 ชั่วโมง โดยการจัด           
การเรียนรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน ในขัน้ท่ี 6 การแสดงผลงาน ซึ่งหลงัการจดัการเรียนรู้ในแผนนี ้นกัเรียน
จะมีความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ คือ ทกัษะการตีความหมาย
ข้อมลู ในแผนการสอนท่ี 3 นีห้ลงัจากท่ีนกัเรียนได้ท าโครงงานของตนเอง จนได้ข้อมูลด้านคณุสมบตัิของ
ดินและชนิดของดินในชุมชนท่ีนักเรียนท าการทดลองในโครงงานแล้ว นกัเรียนก็จะน าข้อมูลท่ีได้มาหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดินท่ีพบในชุมชน โดยการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กรมพฒันาท่ีดิน 
และแนวทางของโครงการหลวงด้านการอนรัุกษ์ดนิมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองดิน ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน
โดยแบบประเมินผู้วิจยัเป็นผู้สร้างขึน้เอง เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความสอดคล้องของเนือ้หาโดย
การหาคา่ IOC โดยคา่จะต้องมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 
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 แบบทดสอบการเรียนรู้  
 1. แบบทดสอบการเรียนรู้ เร่ืองดนิ จ านวน 1 ชดุ รวม 20 คะแนน แบง่เป็น 2 ตอน 

1.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบผลการเรียนรู้ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ 
1.3 สร้างแบบทดสอบ เร่ือง ดิน แบบปรนยัและอตันยั ลกัษณะของแบบทดสอบมี 2 ตอน 

ซึ่งในแบบทดสอบจะประกอบไปด้วยข้อสอบท่ีใช้วดัความรู้ วดัสมรรถนะ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้ เรียน ให้ครบทัง้ 3 ด้าน 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนนซึ่งใช้
ทดสอบก่อน-หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ รวม 5 คะแนนซึ่งใช้ทดสอบก่อน -หลัง          
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

2. น าแบบประเมินท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และวดัผลทางการศกึษา
จ านวน 3 ท่าน ค านวณหาค่า  IOC และคัดเ ลือกข้อท่ีประเมินท่ี มีค่า  IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึ น้ไป                        
โดยแบบทดสอบมีคา่มาตราสว่นประมาณคา่อยูใ่นระดบั 0.67 – 1.0 

แบบทดสอบความสามารถ 
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
2. วิเคราะห์ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้สงูท่ีจะประเมิน ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 
3. สร้างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 

เร่ือง ดิน เป็นแบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อ รวม 10 คะแนน ซึ่งใช้ทดสอบก่อน -หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

4. น าแบบประเมินท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และวดัผลทางการศกึษา
จ านวน 3 ทา่น ค านวณหาคา่ IOC และคดัเลือกข้อท่ีประเมินท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 

สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั คือ Dependent sample t-test 

  
 ผลการวิจัย 
 ผลจากการทดสอบวัดความรู้ผู้ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้รับ   
การจดัการเรียนรู้แบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 3 แผน รวมทัง้หมด 7 ชัว่โมง แสดงผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1  ผลการ เป รี ยบ เทียบผลสัมฤทธิ์ ท างก าร เ รี ยน ข อ งนัก เ รี ยน จากแบบทดสอบ            
การวดัความรู้ เร่ืองดนิ ระหวา่งก่อนและหลงัการได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั < 0.05  

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัจากท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 15.36 
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.08 ส่วนคา่เฉล่ียของคะแนนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะได้รับ
การจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.76 เม่ือน าค่าเฉล่ียของคะแนน
ทดสอบมาเปรียบเทียบกนัด้วย t-test Dependent พบวา่ คา่ t เทา่กบั 9.17 
 แสดงว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองดิน สูงกว่า
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ต ่ากวา่ 0.05 
 การทดสอบความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองดิน ท าการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บูรณาการของนักเรียนด้วยแบบทดสอบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของ
นกัเรียนก่อนและหลงั แสดงผลดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที่  2 ผลการ เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ ท ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       
ขัน้บูรณาการของนักเรียนจากแบบทดสอบการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ         
เร่ืองดนิ ระหวา่งก่อนและหลงัการได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั < 0.05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n 
 

X S.D. t sig 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

20 

20 

9.05 

15.36 

3.76 

4.08 
9.17 0.00* 

คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ n 

 
X S.D. t sig 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

20 

20 

1.90 

7.30 

1.73 

2.10 
12.01 0.00* 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าคา่เฉล่ียของคะแนนความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ หลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัจากท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.10 ส่วนค่าเฉล่ียของ
คะแนนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะได้รับการจดัการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.90 คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.73 เม่ือน าค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบมาเปรียบเทียบกันด้วย t-test Dependent 
พบวา่ คา่ t เทา่กบั 12.01 

ผลการด าเนินโครงงานของนักเรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานจากการ
ด าเนินโครงงานของนักเรียนเป็นเวลาการเรียนรู้ในห้องเรียน 7 ชั่วโมง ไม่รวมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกเหนือเวลาในชัว่โมงเรียน เป็นเวลาในการด าเนินโครงงานของนกัเรียนทัง้สิน้ 1 เดือน แสดงภาพของ
ของการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนท่ีสะท้อนให้เห็นกระบวนการด าเนินโครงงานของ
นกัเรียน และพฒันาการของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจดัการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) เร่ืองดิน ส่งผลให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 15.36 คะแนน ซึ่ง
คะแนนจะมาจากแบบทดสอบท่ีประกอบไปด้วยข้อสอบปรนยัจ านวน 15 ข้อ และอตันยั 3 ข้อ ท่ีประกอบ
ไปด้วยการวดัผลการเรียนรู้ด้านคณุสมบตัิของดิน ชนิดของดิน แหล่งก าเนิดดิน และชัน้ดิน แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ในด้านของการปรับปรุงสภาพดิน ด้านกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ
กระบวนการส ารวจ การแปรผลข้อมลูจากการวิเคราะห์ดนิ   

2. การจดัการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) เร่ืองดิน ส่งผลให้การใช้ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
เฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการเพิ่มขึน้เป็น 7.30 คะแนน ท่ีเป็นนักเรียน
สามารถอธิบายลกัษณะของชัน้หน้าตดัดิน คณุสมบตัิของดิน และกระบวนการเกิดดิน ผ่านกระบวนการ
ท าโครงงานของนักเรียนท่ีมีการส ารวจแหล่งดินในชุมชน และท าการเก็บตวัอย่างดินตามกระบวนการ
ส ารวจและเก็บตวัอย่างดินในการออกแบบการด าเนินโครงการของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม และน ามาท าการ
ทดลองในห้องปฏิบตัิการและบนัทึกผลการทดลอง เพ่ือการรายงานคณุสมบตัิของดิน และศึกษาข้อมูล  
เพ่ือการปรับปรุงสภาพดินตามคุณสมบัติของดินตัวอย่างท่ีพบในแต่ละกลุ่ม น ามาจัดท าเป็นรายงาน     
เพ่ือการน าเสนอ  
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อภปิรายผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดิน ระหว่างก่อน และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น

ฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้คะแนน
เฉล่ีย (     ) เท่ากับ 9.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.76 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน นกัเรียนได้คะแนนเฉล่ีย (    ) เท่ากบั 15.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
4.08  และมีคา่ t เทา่กบั 9.17 ดงันัน้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองดิน โดย
การจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่า
กว่า 0.05 ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือมั่นในศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียนภายใต้หลกัการจัดการเรียนรู้ท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญัและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ท้องถ่ิน การจดัการเรียนรู้โครงงานอาศยัหลกัปรัชญาของ John Dewey ซึ่งสอนให้นกัเรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2551) การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานต้องเน้น และให้
ความส าคญัท่ีตวันกัเรียน โดยมุ่งให้นกัเรียนได้พฒันาขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพ 
มีความสมดลุทัง้ด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสงัคม เป็นผู้ รู้จกัคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
ประดบัพร ตระกลูสฤษดิ์ (2547) ได้ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน เร่ืองสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
หลังเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทิพวรรณ ชุ่มเชือ้ (2548) ได้ศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสอนโดยวิธี
สอนแบบโครงงานของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานก่อนเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
คะแนนหลงัการเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานสงูกว่าก่อนการเรียน นอกจากการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ด้วยแบบทดสอบแล้วผู้วิจยัยงัได้มีแบบประเมินคณุลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ของผู้ เรียน โดยจากการเรียนรู้ 
เร่ืองดิน ผู้สอนได้น าคลิปวิดีโอการปรับสภาพดิน และการอนุรักษ์ดินในโครงการแกล้งดิน และโครงการ
หญ้าแฝก มาให้นกัเรียนได้รับชมเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ี
ทรงได้น าองค์ความรู้ทางปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ได้เองในธรรมชาติมาประยกุต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ว 
และได้พืชศาสตร์กบัชีววิทยามาใช้ประโยชน์จากรากของหญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาดินถล่ม ผลจากการ
จดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเกิดจิตส านึกรักในสถาบนัพระมหากษัตริย์ และจากการรายงานผลเพ่ือเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาดินตวัอย่างท่ีนกัเรียนศกึษาได้มีการน าแนวทางจากโครงการทัง้ 2 ท่ียกตวัอย่าง
มาประกอบในทุกกลุ่มท่ีน าเสนอ ผลการท างานเป็นทีมและได้เรียนรู้ปัญหาของชุมชนท่ีตนเองอยู่ของ
นกัเรียน สง่ผลให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการศกึษาค้นคว้า และการท าโครงงานให้ส าเร็จ เน่ืองจาก
ดินเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมทัง้ผู้ปกครองของนกัเรียนเองท่ีมากกว่า   

X
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ร้อยละ 95 เป็นเกษตรกร ท าให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการท าอาชีพได้  

2. ผลการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้   
บูรณาการ เร่ืองดิน ระหว่างก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบว่า ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้คะแนนเฉล่ีย (    ) เท่ากบั 1.9 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 1.73 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นกัเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย (   ) เท่ากับ 7.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.1 ค่า t เท่ากับ 12.01 ดงันัน้
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
เร่ืองดิน โดยการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เป็นการส่งเสริมนกัเรียนให้
รู้จักการแสวงหาความรู้ ได้ท ากิจกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการและสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้        
ในการแก้ปัญหาได้ เพราะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนศกึษา
ค้นคว้าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและรู้จกัน าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาจึงเป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทกัษะท่ี
ส าคัญในกระบวนการแสวงหาความรู้ได้ครบถ้วนยิ่งขึน้ กว่าการเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติอีกทัง้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และนกัเรียนสามารถเข้าใจลกัษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของไชยยนัต์ จรูญเสาวภกิจ (2550) ได้ศกึษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูปแบบโครงงานพบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการหลงัเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมนสัชนก อดุมดี (2550) ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และเจตคติตอ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 
1 ได้รับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลงัเรียน มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเจตคติต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและเป็นแนวทางใน
การท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ
  ควรน าวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ไปใช้กับเนือ้หาอ่ืน เพ่ือศึกษาว่าวิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตอ่การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  ควรมีเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(PBL) กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนเพ่ือศกึษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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