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ใบความรู้ 

  
ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
           โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การศกึษาเพ่ือพบข้อความรู้ใหม ่สิ่งประดษิฐ์ใหม ่ๆ  
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตวัของผู้ เรียนเอง   โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี 
ครูอาจารย์และผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง  “กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์    มาใช้ในการศกึษาเพ่ือแก้ปัญหา  หรือตอบปัญหาท่ีสงสยัหรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่  โดย
เร่ิมต้นจาก  นกัเรียนเป็นผู้คดิและเลือกเร่ืองท่ีต้องการศกึษา  วางแผน  ลงมือปฏิบตัิ  บนัทึกผล สรุปผลและ
เสนอผลด้วยตนเอง  จนส าเร็จทกุขัน้ตอน” 
   ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
          1.   โครงงานประเภทการทดลอง 
          2.   โครงงานประเภทการส ารวจรวบรวมข้อมลู 
          3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดษิฐ์ 
          4.   โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลกัการ 
 

1. โครงงานประเภทการทดลอง 
เป็นโครงงานท่ีต้องมีการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของตวัแปรต้นหรือตัวแปร

อิสระท่ีมีต่อตัวแปรตาม  และมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ต้ องการศึกษาท่ีจะส่งผลการศึกษา
คลาดเคล่ือน  ขัน้ตอนการท าโครงงานประเภทนีจ้ะต้องมีการก าหนดปัญหา  ตัง้สมมตุิฐาน  ออกแบบการ
ทดลอง  ด าเนินการทดลองเพ่ือหาค าตอบของปัญหา  หรือตรวจสอบสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้  แปรผล  และ
สรุปผล  การท าโครงงานประเภททดลองนีใ้นบางครัง้อาจจ าเป็น  ต้องท าการทดลองเพ่ือศกึษาความเป็นไป
ได้เบือ้งต้น (Preliminary  Study) เสียก่อนเพ่ือให้ได้ข้อมูลบางประการมาใช้ประกอบการตดัสินใจ  เพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ของการศกึษาค้นคว้าจริงตอ่ไป 
 การศกึษาทางวิทยาศาสตร์ได้แบง่ตวัแปรออกเป็น  3  ประเภท คือ 

ก. ตวัแปรต้น  หรือตวัแปรอิสระ (Independent  variable) คือสิ่งท่ีเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดผล
ตา่ง ๆ หรือสิ่งท่ีเราต้องการศกึษาทดลองดวู่าเป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดผลเชน่นัน้จริงหรือไม่ 

ข. ตวัแปรตาม (dependent  variable) คือสิ่งท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรต้น  เมือตวัแปร
ต้นหรือสิ่งท่ีเป็นสาเหตเุปล่ียนไป ตวัแปรตามหรือสิ่งท่ีเป็นผลก็จะเปล่ียนไปด้วย  
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ค. ตวัแปรควบคมุ (Controlled variable) คือ สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรต้นท่ีมีผลตอ่การ
ทดลองซึง่จะต้องควบคมุให้เหมือนกนั  มิเชน่นัน้แล้วอาจท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน 

สรุป 
„ ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระคือสิ่งท่ีเราต้องการจะศกึษา 
„ ตวัแปรตามคือสิ่งท่ีเราต้องการจะวดัหรือผล 
„ ตวัแปรควบคมุคือสิ่งท่ีจะไปมีผลท าให้ตวัแปรตามหรือสิ่งท่ีจะวดัคลาดเคล่ือน 

 
         2. โครงงานประเภทการส ารวจรวบรวมข้อมูล 

เป็นโครงงานท่ีมีการส ารวจรวบรวมข้อมูลมีอยู่ในธรรมชาติ แล้วน ามาจ าแนกเป็น
หมวดหมู่โดยไม่มีการก าหนดตวัแปร  น าเสนอในแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลกัษณะ หรือความสมัพันธ์ของ
เร่ืองท่ีศกึษาได้ชดัเจนขึน้ ตวัอยา่งโครงงานประเภทนีไ้ด้แก่ 

- การศกึษาลกัษณะของพืชในท้องถ่ิน 
- การศกึษาพฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึง่ 
- การส ารวจพืชสมนุไพรในท้องถ่ิน 
- การศกึษาสมบตัขิองสารบางชนิด 
โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย   สว่นใหญ่เป็นการศกึษาเพ่ือ

ตอบค าถามหรือเพ่ือรู้เท่านัน้  การน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้น้อยและจดุออ่นของโครงงานประเภทนีอ้ยู่
ตรงท่ีไมไ่ด้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านก าหนดและควบคมุตวัแปร 

 
          3.    โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดษิฐ์ 

เป็นโครงงานท่ีเก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่  หรือปรับปรุง  
ดดัแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้  ลกัษณะโครงงานประเภทนีจ้ะต้องมีการก าหนดตวั
แปรท่ีต้องการศึกษาเหมือนกับโครงงานประเภททดลอง  แตผ่ลของโครงงานประเภทนีจ้ะได้อปุกรณ์หรือ
สิ่งประดิษฐ์และมีข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ซึ่งต่างจากโครงงานประเภททดลองตรงท่ีผลของโครงงาน
ประเภททดลองจะมีแต่เฉพาะข้อมูล  โครงงานสิ่งประดิษฐ์นีจ้ะมีการก าหนดตวัแปรท่ีจะศกึษาซึ่งมีทัง้ตวั
แปรต้นหรือตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตามและตวัแปรควบคมุ  เช่นเดียวกบัโครงงานประเภททดลอง  โครงงาน
ประเภทสิ่งประดษิฐ์  สว่นใหญ่จะก าหนดตวัแปรท่ีจะศกึษา  ดงันี ้
  ตวัแปรต้น  มกัจะศกึษาในด้านรูปทรงหรือโครงสร้างท่ีเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ ชนิดของ
วสัดท่ีุเหมาะสมในการท าสิ่งประดษิฐ์   ฯลฯ 
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ตวัแปรตาม  มักจะวัดคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์  ซึ่งจะก าหนดเกณฑ์การวัดต่าง ๆ กัน
ออกไปตามชนิดของสิ่งประดษิฐ์ 
  ตวัแปรควบคมุ  จะควบคมุในสิ่งท่ีจะท าให้ ผลการวดัตวัแปรตามคลาดเคล่ือน  จะควบคมุ
อะไรบ้างนัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของสิ่งประดษิฐ์ 

 
           4.    โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี 
                เป็นโครงงานท่ีได้เสนอทฤษฎี หลกัการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสตูร 
สมการ หรือค าอธิบายก็ได้ โดยผู้ เสนอได้ตัง้กติกา หรือข้อตกลงนัน้ หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมา
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลกัการ แนวความคิด หรือจินตนาการท่ียงัไม่มีใครคิด
มาก่อน อาจเป็นการขดัแย้งหรือขยายทฤษฎีเดมิ แตจ่ะต้องมีข้อมลูหรือทฤษฎีอ่ืนมาสนบัสนนุอ้างอิง 
 
การเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  โครงการเพ่ือขอเสนอท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีได้หลายรูปแบบ ในท่ีนีข้อเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ส่วนน า 
ประกอบด้วย 

            1.1. ช่ือโครงงาน  
ช่ือโครงงานเป็นสิ่งส าคัญประการแรก เพราะช่ือโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง

วตัถุประสงค์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรก าหนดช่ือโครงการให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
หลกัด้วย  
                     การตัง้ช่ือโครงงานของนักเรียนในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั ง้ช่ือให้มี
ความกะทดัรัดและดึงดดูความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ ฟัง แต่สิ่งท่ีควรค านึงถึง คือ ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ต้องเข้าใจปัญหาท่ีสนใจศกึษาอยา่งแท้จริง อนัจะน าไปสูก่ารเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการศกึษาอย่างแท้จริง
ด้วย การตัง้ช่ือโครงงานท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้

1. ตรงกบัเร่ือง  เม่ืออา่นช่ือเร่ืองแล้วสามารถบอกได้วา่เร่ืองนัน้มีลกัษณะอยา่งไร  
                 2. สัน้กะทดัรัด  ช่ือโครงงานไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สัน้กะทดัรัด แตต้่องได้
ใจความตรงกบัเร่ือง  
                 3. ไมค่วรเป็นประโยคค าถาม เพราะไมใ่ชค่ าถาม หรือปัญหา  
                 4. ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่ท าให้ผิดเพีย้นไปจากเนือ้เร่ืองของ
โครงงาน   เชน่  
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                     โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่ือ “ถงุพลาสตกิพิชิตแมลงวนัตวัน้อย” ซึ่งปัญหาเร่ืองท่ีสนใจศึกษา
คือถุงน า้พลาสติกสามารถไล่แมลงวันท่ีมาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเร่ืองดังกล่าวผู้ ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตัง้ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศึกษาการไล่แมลงวัน
ด้วยถงุน า้พลาสตกิ” หรือ “ผลการใช้ถงุน า้พลาสตกิตอ่การไลแ่มลงวนั” ก็เป็นได้  
                     อย่างไรก็ตามจะตัง้ช่ือโครงการในแบบใด ๆ นัน้ ต้องค านึงถึงความสามารถท่ีจะส่ือความ
หมายถึงวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษาได้ชดัเจน     
 
           1.2. ผู้จัดท าโครงงาน  

การเขียนช่ือผู้ รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งดีเพ่ือจะได้ทราบวา่โครงงานนัน้อยู่
ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ท่ีใด    

 
           1.3. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  

การเขียนช่ือผู้ ให้ค าปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทัง้ขอบคุณท่ีได้ให้
ค าแนะน าการท าโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลเุป้าหมาย 

 
2. ส่วนเนือ้หา 

 บทที่ 1 บทน า 
  ประกอบด้วย 
            1. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน  

ในการเขียนท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้อง
ศกึษา หลกัการทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจจะศกึษา หรือพดูเข้าใจง่าย ๆ ว่าเร่ืองท่ีสนใจจะศกึษานัน้ต้องมี
ทฤษฎีแนวคดิสนบัสนนุ เพราะความรู้เหลา่นีจ้ะเป็นแนวทางส าคญัในเร่ืองตอ่ไปนี ้  
                     - แนวทางตัง้สมมตฐิานของเร่ืองท่ีศกึษา  
                     - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมลู  
                     - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศกึษา ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือน าความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ใหมท่ี่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป     
                     การเขียนท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชดัว่าท าไมต้องท า 
ท าแล้วได้อะไร หากไมท่ าจะเกิดผลเสียอยา่งไร ซึง่มีหลกัการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทัว่ ๆ ไป คือ มี
ค าน า เนือ้เร่ือง และสรุป  
                     สว่นท่ี 1 ค าน า : 
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                        เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทัว่ ๆ ไป หรือปัญหาท่ีมีส่วนสนบัสนนุให้ริเร่ิมท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ภาพกว้างๆ) 
                     สว่นท่ี 2 เนือ้เร่ือง :  
                        อธิบายถึงรายละเอียดเช่ือมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี 
หลกัการ ทฤษฎีสนบัสนนุเร่ืองท่ีศกึษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไมท่ าโครงงานเร่ืองนี ้ 
                     สว่นท่ี 3 สรุป : 
                        สรุปถึงความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการตามส่วนท่ี 2 เพ่ือแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่  ค้น
สิ่งประดษิฐ์ใหมใ่ห้เป็นไปตามเหตผุลสว่นท่ี 1 (ชีใ้ห้เห็นวา่จะท าเร่ืองอะไร) 
 
            2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน  

วัตถุประสงค์ คือ ก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดจากการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในการเขียนวตัถปุระสงค์ ต้องเขียนให้ชดัเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกบัช่ือโครงงาน หากมี
วตัถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบเุป็นข้อ ๆ การเขียนวตัถุประสงค์มีความส าคญัต่อแนวทาง การศึกษา 
ตลอดจนข้อความรู้ท่ีค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีค้นพบนัน้จะมีความสมบรูณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ เช่น เพ่ือศึกษา.......  เพ่ือออกแบบ......  เพ่ือสร้าง......  เพ่ือปรับปรุง.......  เพ่ือ
ทดสอบ....  เพ่ือออกแบบ  สร้าง  ประกอบ  ทดสอบประสิทธิภาพ  ของสิ่งประดษิฐ์ 

 
            3. สมมตฐิานของการศึกษา (ถ้ามี) 

สมมติฐานของการศกึษา เป็นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ท าโครงงาน   ต้อง
ให้ความส าคญั เพราะจะท าให้เป็นการก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชดัเจนและรอบคอบ 
ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีหลกัและเหตผุล ตามหลกัการ  ทฤษฎี รวมทัง้
ผลการศกึษาของโครงงานท่ีได้ท ามาแล้ว    

 
            4. ขอบเขตของการท าโครงงาน  

ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความส าคญัต่อการก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน 
เพ่ือให้ได้ผลการศกึษาท่ีนา่เช่ือถือ ซึง่ได้แก่ การก าหนดประชากร กลุม่ตวัอยา่ง ตลอดจนตวัแปรท่ีศกึษา  
                     1. การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา คือ การก าหนดประชากรท่ีศกึษาอาจ
เป็นคนหรือสตัว์หรือพืช ช่ือใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ท่ีไหน เม่ือเวลาใด  รวมทัง้ก าหนด กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ขนาดเหมาะสมเป็นตวัแทนของประชากรท่ีสนใจศกึษา  
                     2. ตัวแปรท่ีศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป การบอกชนิดของ     
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ตวัแปรอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทัง้การควบคมุตวัแปรท่ีไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีผู้ท าโครงงานต้องเข้าใจ ตวัแปรใดท่ีศกึษาเป็นตวัแปรต้น ตวัแปรใดท่ีศกึษาเป็น  ตวัแปรตาม 
และตวัแปรใดบ้างเป็นตวัแปรท่ีต้องควบคมุเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลตอ่การ
เขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง ส่ือความหมายให้ผู้ ฟังและ  ผู้อา่นให้เข้าใจตรงกนั 
 
            5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวงัถึงผลการด าเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้อง
คาดคะเนเหตกุารณ์ว่าเม่ือได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์สิน้สดุลง ใครเป็นผู้ ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับ
มากน้อยเพียงใด ผลท่ีได้รับสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีศกึษา    
 

6 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
เป็นการให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าศัพท์ท่ีผู้ ท าโครงงานใช้ในการท า

โครงงาน  ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะงานท่ีท า  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัทัง้ผู้ท าโครงงานและผู้อ่าน  
เช่น การเจริญเติบโตของต้นคะน้า หมายถึง  ต้นคะน้ามีความสูง ความยาวรอบล าต้น และมีจ านวนใบ
เพิ่มขึน้ 

 
7 นิยามปฏิบัตกิาร (ถ้ามี) 

เป็นการก าหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรท่ีอยู่ในสมมติฐานท่ีต้องการ
ทดสอบให้เข้าใจตรงกนั และสามารถสงัเกตหรือวดัได้ โดยใช้หนว่ยท่ีเช่ือถือได้เป็นระบบสากล 

ตัวอย่างเช่น  สมมติฐาน  การใส่มูลไก่ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผักคะน้า
เจริญเตบิโตแตกตา่งกนั 

     ตวัแปรต้น  มลูไก่ท่ีใสใ่ห้ต้นคะน้า 
     ตวัแปรตาม  การเจริญเตบิโตของต้นคะน้า 
นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
   มลูไก่  หมายถึง  มลูแห้งของไก่เนือ้ พนัธุ์โร๊ดไอแลนด์ อาย ุ3-6 สปัดาห์ ท่ีเลีย้งด้วย 

อาหารส าเร็จจาก CP 
   การเจริญเตบิโตของต้นคะน้า  หมายถึง  การวดัความสงู  ความยาวรอบล าต้น และ 

นบัจ านวนใบของต้นคะน้าแตล่ะต้นทกุๆ 3 วนั เป็นเวลา 25 วนั แล้วหาคา่เฉล่ีย 
   ต้นคะน้า  หมายถึง  ต้นคะน้าท่ีมีอายตุัง้แต่งอกจากเมล็ดและปลูกมาเป็นเวลา 20 

วนั 
 



แผนการสอนรายวิชา โครงงานวทิยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 7 

 

 บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ประกอบด้วยหา หรือทฤษฎี จากเอกสารงานวิจยั   โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และ คอมพิวเตอร์  ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับโครงงานของนักเรียนซึ่งมีผู้ ศึกษาทดลองมาก่อน และอ้างอิง
แหล่งท่ีมา  นกัเรียนควรค้นคว้ารวบรวมผลงานจากงานวิจยั  หนงัสืออ้างอิง รวมทัง้โครงงานย้อนหลงัให้
ได้มาก ท่ีสดุ และควรเป็นข้อมลูท่ีทนัสมยั  ส าหรับโครงงานในระดบัมธัยมศกึษานัน้ไม่จ าเป็น  ต้องสืบค้น
งานวิจัย และ เอกสารอ้างอิงจนครบถ้วน  แต่ให้พยายามค้นหาเท่าท่ีจะท าได้ โครงงานบางเร่ืองอาจไม่
สามารถค้นหาเอกสาร และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้  นกัเรียนอาจกล่าวอ้างถึงผู้ รู้  ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
บุคคล หรือหน่วยงาน อ้างอิงแหล่งท่ีมา และเพ่ือความสะดวกในการเขียนรายงาน เม่ือส ารวจค้นคว้า
รวบรวมผลงานจากหนงัสือ  ต ารา  วารสาร  หนงัสือพิมพ์  เอกสารเผยแพร่หรือเว็บไซต์แล้ว  นกัเรียนควร
รวบรวมรายช่ือเอกสารเหลา่นัน้ ในรูปแบบท่ีจะน าไปเขียนในหวัข้อเอกสารอ้างองิ 
 
 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
  การเขียนวิธีการด าเนินงาน  จ าเป็นต้องเขียนเก่ียวกับวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
รูปแบบการ วิจัย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
ประมวลผล  และ การวิเคราะห์ข้อมลู  เพ่ือใช้ยืนยนัผลการศกึษา  การวิเคราะห์ และการอภิปรายผล และมี
รายละเอียดเพียงพอ ท่ีผู้สนใจสามารถท าซ า้ได้  โดยมีหวัข้อยอ่ยดงันี ้   

3.1 วัสดุ /อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพเิศษ (ถ้ามี) 
    วสัด ุคือ สิ่งของท่ีมีสภาพการใช้สิน้เปลืองหรือเส่ือมสภาพลงเพราะการใช้งานโดยมี

อาย ุ   การใช้งานน้อยกวา่ 1 ปี    
    อปุกรณ์ คือ สิ่งของท่ีมีอายกุารใช้งานนาน  คงทน  โดยอาจรวมเคร่ืองมือพิเศษ ท ีีี่

หาไมไ่ด้    ทัว่ไปในโรงเรียน และหากเป็นเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีรู้จกัแพร่หลายควรระบช่ืุอบริษัทท่ีผลิต    รุ่น 
(model) ถ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีประดษิฐ์ขึน้เองต้องอธิบายหลกัการ แบบ และการท างาน   

    สารเคมี (ถ้ามี) 
    เ ขียนเป็นภาษาไทยตามศัพท์บัญญัติ โดยราชบัณฑิ ต  และควรระบุเ ป็น ช่ือ    

ภาษาองักฤษ  พร้อมวงเล็บสตูรเคมีไว้ท้ายช่ือ  
    สิ่งมีชีวิต (ถ้ามี)  
    ต้องบอกทัง้ช่ือสามญัและช่ือวิทยาศาสตร์พร้อมหมวดหมู่ตามหลกัอนกุรมวิธาน   
3.2 วิธีด าเนินงาน  
    วิธีด าเนินการ หมายถึง วิธีการท่ีช่วยให้งานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการท าโครงงาน 

ตัง้แตเ่ร่ิมเสนอโครงงานกระทัง่สิน้สดุโครงงาน ซึง่ประกอบด้วย  
                      1. การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีศกึษา  
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                     2. การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู  
                     3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
                     4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
                     ในการเขียนวิธีด าเนินการให้ระบกิุจกรรมท่ีต้องท าให้ชดัเจนว่าจะท าอะไรบ้าง เรียงล าดบั
กิจกรรมก่อนและหลงัให้ชดัเจน เพ่ือสามารถน าโครงการไปปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองและถกูต้อง 

ในส่วนของขัน้ตอนการด าเนินงาน นกัเรียนต้องเขียนรายงานเรียงล าดบัตามจุดประสงค์  
และสมมติฐานให้สอดคล้องและครบถ้วน  ในการกล่าวถึงสิ่งเดียวกนัต้องใช้ค าหรือข้อความเดียวกนัเสมอ  
และหากเป็นกระบวนการศึกษา (procedure) เก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ควรเขียนขัน้ตอนอย่างละเอียด  เช่น 
วิธีการใช้เคร่ืองมือในการเก็บตวัอย่าง  การเก็บรักษาตวัอย่างสิ่งมีชีวิต เป็นต้น  นอกจากนี ้ควรกล่าวถึง  
การออกแบบการส ารวจ  ประดิษฐ์  ทดลองท่ีมีการควบคมุตวัแปรอย่างถูกต้องเหมาะสม  อธิบายวิธีการ  
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ  ประดิษฐ์ ทดลอง  และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
ข้อมลูไว้อยา่งชดัเจน  กรณีท่ีไมใ่ชโ่ครงงานประเภททดลอง อาจเปล่ียนหวัข้อบทวา่ วิธีด าเนินงาน 
            3.3. แผนการก าหนดเวลาปฏิบัตงิาน  

การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องก าหนดตารางเวลาด าเนินการทกุขัน้ตอน เพราะการท า
ตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานแตล่ะขัน้ตอน จนสิน้สดุการท าโครงงานนัน้    
 
เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิง คือ รายช่ือเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงเพ่ือประกอบการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
ตลอดจนการเขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเขียนตามหลกัการท่ีนิยมกนั 


