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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 

The Development of Learning Activity Package for Scientific Project Subject to 
Improve Critical Thinking in Science for Matayomsuksa 3 Students 

 
อัจฉราไชยโย1 

 
1โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังน้ี  1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวชิรปราการ
วิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 37 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ชุด  2) แบบ
ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-testdependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ชุด  มีค่าประสิทธิภาพรวม
เท่ากับ  84.93/86.49  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้  80/80 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to create and find the efficiency of 

learning activity package  for Scientific Project Subject to improve critical thinking in 
Science for Matthayomsuksa 3 students, 2) to compare the ability of critical thinking 
of Matthayomsuksa 3 students before and after being taught by  learning activity 
package for Scientific Project Subject to improve critical thinking, 3) to evaluate 
students satisfaction towards learning activity package for Scientific Project Subject to 
improve critical thinking in Science for Matthayomsuksa 3 students. The samples 
consisted of 37 Matthayomsuksa 3/1 students in the first semester of academic year 
2015 in Wachiraprakan witthayakhom School under the office of Secondary 
Educational Service Area Office Zone 41. The instrument research consisted of 1) 5 
sets of learning activity package for Scientific Project Subject to improve critical 
thinking of Matthayomsuksa 3 students, 2) Quality assessment form oflearning activity 
package for Scientific Project Subject to improve critical thinking,3) Critical thinking 
tests, 4) Satisfaction assessment of students towards learning activity package for 
Scientific Project Subject. The data were analyzed using percentage, means, standard 
deviation and t-test dependent. 

The research findings were as follows: 
1. The efficiency of fine sets of learning activity package for Scientific Project 

Subject to improve critical thinking in Science for Matthayomsuksa 3 students were 
84.93/86.49 which higher than the set criteria of 80/80. 

2. Students’ ability of critical thinking after being taught by learning activity 
package for  Scientific Project Subject to improve critical thinking  was higher than 
that of prior using with the statistical  significant at the level of 0.01. 

3. Students’ satisfaction towards the learning activity package for Scientific 
Project Subject to improve critical thinking was at the highest level. 
Keywords: learning activity package, critical thinking 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีให้จํามาเป็น  
ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือนําไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน  การเรียนการสอน
จะต้องพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กําหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ดังนั้นการปฏิรูปทุกด้านต้องมุ่งสู่หลักชัย  คือ  การให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่แท้จริง  ซ่ึงหมายถึง  การปฏิรูปการเรียนรู้  เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
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โดยเฉพาะในหมวด 4แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 (4) กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องเน้น
ความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา และกล่าวถึงการให้สถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 (2) ฝึก
ทักษะกระบวน  
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และในมาตรา 24 (3)จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น
ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.1)  ซ่ึงสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในด้านคุณภาพผู้เรียน  โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 4  ได้กําหนดให้
ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี 4  ที่กล่าวว่า  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล พบว่า ผลการ
ประเมินนักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.78 อยู่ในระดับดี  
แต่ต้องปรับปรุงให้ได้ถึง 10 คะแนน   (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2554) 
 แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์  สามารถทําได้โดยการสร้างนวัตกรรมการสอน
ที่ช่วยพัฒนาความคิดในรูปของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่
มองเห็นเป็นรูปธรรม  และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้และรักษาระดับความสนใจของผู้เรียนตลอดเวลาซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของกรกฏ ลําใย, 
วิไลวรรณ บัวศรี และหฤทัยชนก ศรีบุญ (2552, น.23)  เป็นสื่อการเรียนหลายอย่างประกอบกัน 
จัดเข้าเป็นชุด  มีองค์ประกอบอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตนเอง  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาโคงงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา  รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  และ
นําไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   

2.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์   เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน 
วชิรปราการวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 74 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 37 คน 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
วชิรปราการวิทยาคม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ช้ีแจงตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้และรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ให้นักเรียนทราบ 
 2. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  (pre-test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อจํานวน 1 ช่ัวโมง 
 3. ดําเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ชุด กับ
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  โดยใช้เวลาในการทดลองของช่ัวโมงเรียนในรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  
จํานวน  38  ช่ัวโมง 
 4. เ ม่ือสิ้นสุดการทดลองให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)  โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ข้อ (โดยใช้
ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน)  เพ่ือใช้เป็นคะแนนหลังเรียน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 5.  หลังจากเสร็จสิ้นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5ชุด   ประกอบด้วย 
  ชุดท่ี  1  เรื่อง  การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ชุดท่ี  2  เรื่อง  การระบุปัญหาและออกแบบรวบรวมข้อมูล 
  ชุดท่ี  3  เรื่อง  การคิดหัวข้อและการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ชุดท่ี  4  เรื่อง  ปฏิบัติการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และเขียนรายงาน 
  ชุดท่ี  5  เรื่อง  การแสดงผลงานและการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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2. แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  (t-testdependent) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ชุด  มีค่าประสิทธิภาพรวม
เท่ากับ  84.93/86.49  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้  80/80 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 
84.93/86.49 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพยอมรับได้  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์  ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําอย่างมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  
โดยศึกษาหลักสูตรการทําโครงงานเนื้อหา  เทคนิค  วิธีการสร้างจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางและได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เช่ียวชาญ  ผ่านการทดลองเพ่ือปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01อาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้ฝึกให้นักเรียนได้คิดค้นหาปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ครูกําหนดให้จากใบกิจกรรมโดยการคิดปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม ทําให้นักเรียนได้รู้ถึง
หลายปัญหาจากสมาชิกภายในกลุ่ม และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนี้สามารถพัฒนาความรู้  ความสามารถกระบวนการและทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ให้เพ่ิมขึ้น  และใบกิจกรรมสร้างความท้าทายในการหาคําตอบในการปฏิบัติชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  นักเรียนได้ร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือหาคําตอบ และร่วมมือกันในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครูควรเตรียมตนเองให้พร้อม ได้แก่ ศึกษาเน้ือหาและ 
ใบกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจ  ครูผู้สอนควรจะต้องศึกษาหาความรู้ให้มากๆ  เพ่ือเสนอแนะหรือให้
ข้อคิดแก่นักเรียนและควรเตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมให้ครบตามจํานวนนักเรียน เพ่ือนักเรียนจะ
ได้ศึกษาไปพร้อมกัน 
 2. การดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ควรคํานึงถึงเวลาในการใช้ชุดกิจกรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ในแต่ละใบความรู้  ใบกิจกรรม  ครูสามารถปรับเวลาในการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 3. ในการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนในด้าน
ความสามารถด้วย  ดังน้ันในการจัดกลุ่มนักเรียน  ครูควรมีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มเพ่ือกระจาย
นักเรียนให้มีความสามารถเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม 
 4. ในการลงมือปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์  ครูจะต้องแนะนําการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
บางชนิด  ตลอดจนความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยวิธีการอ่ืน หรือระดับช้ันอ่ืน 
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
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