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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี
เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรกับเกณฑรอยละ 80 (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบางนราวิทยา
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 38 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร เปน
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 20 ขอ จํานวน 1 ฉบับ มีคาความเท่ียง 0.76 และ (3) แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 2 ฉบับ มีคาความเท่ียง 0.71และ 0.78 ตามลําดับ ใชเก็บขอมูลกอนและ
หลังเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานวิทยาศาสตร ตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห  
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to compare students achievement in science 

learning management using science project with 80% criterion; and (2) to compare analytical 
thinking ability of students before and after learning management using science project.  

The research sample consisted of 38 prathom suksa VI students studying in the second 
semester of the 2015 academic year at Bangnara Withaya School in Narathiwat Province, obtained 
by cluster random sampling. The research instrument consisted of a science project learning 
management plans, achievement test and analytical thinking ability test. Statistic employed for 
data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 

The research findings were as follows : (1) The after learning science achievement was 
significantly lower than 80% criterion at the .05 level; and (2) analytical thinking ability of the 
students learning by using science project management was significantly higher than their pre-
learning counterpart scores at the .05 level. 
Keywords: Science project learning management, Learning achievement, Analytical thinking ability  
 
บทนํา 
 ในสภาพสังคมปจจุบันเปนสังคมยุคขาวสารขอมูล ผูท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพตองรูจักรับและใชขอมูลอยาง
เหมาะสม มีความพรอมในการปรับตัวตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไมเวนแมกระท่ังการศึกษา   มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานระดับทองถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนําไปใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ
ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เน้ือหาบางสวนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ 2546:2) 
ใหวิสัยทัศนการเรียนวิทยาศาสตรไววา “หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตองตอบสนองผูเรียนท่ีมีความถนัดและความ
สนใจท่ีแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนทุกคนจะตองไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรูกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู รวมไปถึงการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดตลอดเวลาไมเฉพาะแตในหองเรียน 
ดังน้ัน สื่อการเรียนการสอนที่เนนไปท่ีการศึกษาดวยตนเองจึงมีความสําคัญ เพราะผูเรียนแตละคนน้ันมีความสามารถในเน้ือหาท่ี

แตกตางกัน รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่แตกตางกัน” สอดคลองกับการพัฒนาเยาวชนสูโลกศตวรรษท่ี 21 เพราะโลกมี

ความซับซอนมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู วิจารณ พานิช (2555:3) กลาววา การคิด
เปนความสามารถสําคัญท่ีบุคคลในสังคมจําเปนตองมี โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการคิดในระดับที่สูงขึ้น 
ไดแก การคิดสังเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(ส.ม.ส.) ระบุไว
ในมาตรฐานที่ 4 ที่ตองพัฒนาผูเรียนในเร่ืองการคิด ขณะเดียวกันประเทศท่ีกําลังพัฒนาทั้งหลายพยายามที่จะปลูกฝงใหเยาวชนใน
ประเทศเปนนักคิด รูและเขาใจธรรมชาติอยางมีเหตุผล มีความเปนนักวิทยาศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เพื่อที่จะสามารถคิด
วิเคราะหและสรางเทคโนโลยีใหมๆข้ึนมาไดดวยตนเอง สงผลใหประชากรของประเทศน้ันๆเรงเพิ่มศักยภาพทางวิทยาศาสตรอันเปน
ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญอยางย่ิง  
 จากสภาพปญหาผูวิจัยพบวา ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ีมีเน้ือหามากและซับซอน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอนของครูท่ีตองสอนใหทันกับเวลาท่ีจํากัด สภาพการเรียนการสอนของครูสวนใหญเนนการสอนแบบยึด
หลักครูเปนศูนยกลาง มุงหวังใหนักเรียนทําตามแบบแผนท่ีกําหนด ไมวาจะเปนขั้นตอนการเรียนการทดลองรวมถึง
รูปแบบการบันทึกผลการทดลอง นักเรียนขาดทักษะการลงมือปฏิบัติ ไมสามารถแกปญหาจากการทํางานไดจริง 
เพราะการเรียนแบบมุงเนนไปท่ีการสอบและการทําคะแนนในชั้นเรียน พบวานักเรียนสวนใหญขาดทักษะ
ความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห ไมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธหรือความสําคัญของเร่ืองราวตางๆจาก
เน้ือหาท่ีเรียนกับการปฏิบัติไมสอดคลองกัน นักเรียนสามารถทําคะแนนสอบท่ีมีเน้ือหาตรงตามบทเรียน เมื่อมีการ

สอบแขงขันระดับวิชาการและระดับชาติ O-NET, A-NET, TEDET ผลสัมฤทธิ์ไมเปนท่ีนาพอใจ ลักษณะของ
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ขอสอบเปนเน้ือหาเชิงวิเคราะหขณะท่ีการสอนในประเทศไทย"เนนการทองจํา" ทําใหคะแนนออกมาอยูท่ี 20-30% 
โดยประมาณ สอดคลองกับ สมพงษ จิตระดับ (2554: 1) ไดกลาววา ปญหาท่ีนักเรียนทําขอสอบไมได อาจเปน
วิธีการสอนในโรงเรียนไมสอดคลองกับขอสอบ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีลดต่ําลง 
 ผูวิจัยพบวาในระดับประถมศึกษามีการสอนใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร ครูสามารถจัด
สถานการณท่ีเอื้อตอการคิดวิเคราะหไดดวยวิธีสอนท่ีเหมาะสม อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง และคณะ(2543:17) กลาว
วา โครงงานเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีครูผูสอนคอยกระตุนแนะนําและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  ลัดดา  ภูเกียรติ (2544:27) กลาววา 
โครงงานวิทยาศาสตรเปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนใหลึกซ้ึงชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม โดยใช
ทักษะกระบวนการวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนอยางตอเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียด
แลวลงมือปฏิบัติตามแผนงานจนไดขอสรุปหรือผลการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ เมื่อนักเรียนตองทําโครงงานตองมี
การวางแผนอยางเปนระบบ สอดคลองกับ ชวาล แพรัตกุล (2552:15) ใหความหมาย การคิดวิเคราะหวาเปน
ความสามารถในการแยกสิ่งสําเร็จรูปออกเปนสวนยอยๆ ตามหลักการและกฎเกณฑท่ีกําหนดใหเพ่ือคนหาความจริง
ตางๆท่ีซอนแฝงอยูภายในเร่ืองราวน้ัน และทิศนา แขมมณี (2549:61-62,72) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา 
เปนการจําแนกแยกแยะสิ่ง เร่ือง ขอมูลตางๆเพ่ือหาสวนประกอบหรือองคประกอบ ชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ือง
น้ันๆหาความสัมพันธเชิงเหตุผลมาอธิบาย ตลอดจนการประเมินและตัดสินใจเลือกคําตอบ ท่ีเหมาะสมตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว พบวา นิกุล มณีรัตน(2548:57) ทําการวิจัยเร่ือง ผลการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.44 และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.26 และ จินตนา 
รุงเรือง (2557:1) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลการใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ผลการวิจัย พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 83.05 สูงกวาคะแนนตามเกณฑท่ีคะแนนรอยละ 80  
 จากการศึกษาเอกสาร หลักการและเหตุผลขางตน ผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
วิทยาศาสตร มีสวนชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติและคนหาวิธีการแกปญหาหรือ
การตอบคําถามท่ีสงสัยดวยตนเอง เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณตรงจากการทํางานอยางมีระบบและเปนการ
สงเสริมใหมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร เปนผูท่ีรูจักคิดอยางมีเหตุมีผล เขาใจหลักเกณฑของธรรมชาติอันจะเปน
พ้ืนฐานในการสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคและเปนนักพัฒนาในอนาคต ผูวิจัยในฐานะครูท่ีสอนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จึงมีความสนใจในการใชการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพท่ีดี
ย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานวิทยาศาสตรกับเกณฑรอยละ 80 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

วิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด    
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร เปนพ้ืนฐานทางการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนมีความคิด

ท่ีเปนอิสระ สามารถลงมือปฏิบัติตามท่ีไดวางแผนไวเอง โดยครูผูสอนคอยใหคําปรึกษาหรือแนะนํา ยึดหลักการของ
ทฤษฎี Constructionism ซึ่งทฤษฎีน้ีมีหลักการสําคัญดังน้ี 1) ใหอิสระทางความคิดแกผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ทํางาน การลงมือปฏิบัติอยางตอเน่ือง โดยสามารถเชื่อมโยงความรูเกาหรือประสบการณเดิมกับความรูใหมๆ 2) เปน
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การสรางองคความรูใหม สอดคลองกับการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมการคิดและการปฏิบัติอยาง
ตอเน่ือง สอดคลองกับ สุชิน เพ็ชรักษ (2548 : 31-34) กลาวถึงหลักการของทฤษฎี Constructionism มีหลักการ
สําคัญดังน้ี 1) ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการลงมือสรางหรือทํากิจกรรมตางๆ ไดปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมภายนอก สามารถเชื่อมโยงและสรางเปนองคความรูใหม 2) ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงความรู 
ประสบการณท่ีมีอยูกอนแลวกับสิ่งใหมท่ีรับเขามา ครูทําหนาท่ีเปนผูชวยและคอยอํานวยความสะดวก 3) การใช
เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ เพ่ือการแสวงหาความรูตางๆดวยตนเอง นักเรียนเกิดการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีฝงแนนจาก
ประสบการณและสิ่งแวดลอม เนนใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูรวมกัน (Learning how to Learn) ทําให
ผู เรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอีกแหลงหน่ึงท่ีสําคัญ เพ่ือการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2543: 63) กลาวถึงทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
โดยมุงความสนใจไปท่ีบทบาทของผูเรียนในการสรางองคความรูใหม มีแนวคิดพ้ืนฐาน คือ 1) ผูเรียนสรางระบบ
ความเขาใจดวยตนเอง มากกวาการรับจากผูสอนโดยตรง 2) การเรียนรูใหมบนฐานของการเรียนรู ท่ีอาศัย
ประสบการณเดิมของผูเรียน 3) การเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) และ
ประสบการณจริง สอดคลองกับการเรียนรูในแบบ Learning by doing โดย ประทุม อังกูรโรหิต.(2543: 57) กลาว
วา การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดรับ
ประสบการณตรง แนวคิดน้ีเปนท่ีมาของการจัดการสอนแบบโครงการ (Project-based learning) เนนใหผูเรียนมี
อิสระในการศึกษาหาความรูและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สอดคลองกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีประสบการณ
ของจอหน ดิวอี้ ท่ีมุงใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความถนัดและศักยภาพของ
ตนเอง เกิดความเชื่อมั่นเปนแรงจูงใจเกิดการใฝรู ใฝเรียน และเพ่ือใหเกิดการแกปญหาทักษะดานการคิดวิเคราะห 
ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรจึงเปนท่ีมาของกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิด 
 
 สรุปวา ทฤษฎีการเรียนรูท่ีเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
จากสิ่งท่ีเขาสนใจอยากรูคําตอบ เกิดการปฏิบัติจริงดวยตนเอง มีการใชวิธีการเรียนรูอยางเปนระบบหลากหลาย
รูปแบบ สามารถนําความรูความเขาใจจากเร่ืองตางๆมาใชเพ่ือหาคําตอบ และในขั้นสุดทายผูเรียนจะเปนผูสรางองค
ความรูใหมสําหรับตนเองขึ้นมา กิจกรรมตางๆนักเรียนจะไดรับการแนะนํา ใหคําปรึกษาและดูแลจากครูผูสอน  

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
     เปนการจัดการเรียนการสอน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาเพ่ิมเติม
โครงงานวิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู เนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
และศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูโดยใชโครงงาน 

     ความสามารถของผูเรียนท่ีเกิดจากการ
เรียนรูโดยผานการปฏิบัติและคนควาจากการ
ทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
     เปนศักยภาพในการจําแนกแยกแยะองคประกอบ
ตางๆการหาความสัมพันธ เชิงเหตุผล ขอแตกตาง       
ขอโตแยงหรือหลักการท่ีมีความสัมพันธกับเร่ืองใดๆ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) ใชแผนการทดลองแบบกลุม
เดียววัดกอนหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 
2558 จํานวน 76 คน จัดเปน 2 หองเรียน โดยคละความสามารถ 
  1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส ป
การศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 38 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) 
 2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ประกอบดวย
เคร่ืองมือ 3 ชนิด ไดแก 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรเสริม) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 11 แผน โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร ขอบขายของ
ผลสัมฤทธิ์ เปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนของเน้ือหา กิจกรรมและการทําแผนการจัดการเรียนการสอน  
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 20 ขอ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 สวน คือ 
(1) ใหคะแนนปฏิบัติระหวางเรียน 80% และ (2) สอบวัดความรูหลังเรียน 20% มีขั้นตอนดังน้ี  
   2.2.1 ศึกษาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
เพ่ือนํามาสรางหัวขอในการวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนในแตละแผนการ 

   2.2.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร นํามาปรับใชกับการ
วัดผลสมัฤทธิ์จากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
   2.2.3 สรางแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิระหวางการทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนคะแนนปฏิบัติ
ระหวางเรียน 80% และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเปนคะแนนหลังเรียน 20% ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
(Content Validity)และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลการตรวจสอบคา มีคาตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 ทดสอบกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน และนําผลจากการทดสอบวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ไดแบบทดสอบจํานวน 20 ขอมีคาความยาก (p) ระหวาง 0.27-0.8 และ คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
0.2-0.6 หาคาความเท่ียงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบวามีคาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
เทากับ 0.76 นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  2.3 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปนขอสอบคูขนาน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 30 ขอ จํานวน 2 ฉบับ 
   2.3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับคํานิยาม แนวทางการคิดวิเคราะห ตัวอยางแบบทดสอบวัดผล
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom's Taxonomy) จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   2.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบและการตั้งคําถามของ 
ชวาล แพรัตกุล (2552:171-180) ในแบบตางๆ ตามหลักการคิดวิเคราะห 
   2.3.3 นําแนวการคิดวิเคราะหของบลูม(Bloom's Taxonomy) เปนกรอบเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดใน
การสรางแบบทดสอบ ซึ่งมี ท้ังหมด 3 หัวขอสําคัญ คือ 1) การคิดวิเคราะหความสําคัญ 2) การวิเคราะห
ความสัมพันธ 3) การวิเคราะหหลักการ 
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   2.3.4 สรางแบบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom's 
Taxonomy) จํานวน 2 ฉบับ เปนขอสอบคูขนานและนําไปใชเปนขอสอบกอน-หลังเรียนฉบับละ 30 ขอ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยอิงเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 \ 
   2.3.5 นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจํานวน 2 ฉบับ ท่ีผานการคัดเลือก
ไปปรับปรุง และทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน นําผลจากการทดสอบมา
วิเคราะหหาคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเท่ียงของแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richadson Formulas) ไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเท่ียง (KR-20) 
 

ฉบับท่ี 1 2 

คาความยาก (p) 0.32 - 0.75 0.47 - 0.80 
คาอํานาจจําแนก (r) 0.20 - 0.50 0.20 - 0.50 
คาความเท่ียงท้ังฉบับ (KR-20) 0.716 0.780 

    

 2.3.6 นําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) ใชแผนการทดลองแบบ
กลุมเดียว วัดกอน-หลังการทดลอง แบบ One-Group Pretest-Posttest Design (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2554 : 
38) มีลักษณะการทดลองดังน้ี 
 

กลุมทดลอง Pretest Treatment Posttest 
E T1 X T2 
    

  มีขั้นตอนดําเนินการทดลอง ดังน้ี 
  3.1 ทําการทดสอบกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบกอนเรียน(Pretest) เพ่ือวัดความรูความเขาใจดวย
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับท่ี 1 จํานวน 
30 ขอ เวลา 60 นาที ตรวจและบันทึกคะแนนเพ่ือนําผลไปวิเคราะห 
  3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีสราง
ขึ้น 11 แผน เก็บบันทึกคะแนนระหวางเรียน ตามท่ีกําหนดในแตละแผน  
  3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบความเขาใจจากสิ่งท่ีไดเรียน ตรวจและบันทึกคะแนนไว 
  3.4 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับท่ี 2 จํานวน 30 ขอ เวลา 60 นาที ตรวจ
และบันทึกคะแนนไว 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานวิทยาศาสตรกับเกณฑรอยละ 80 และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวย
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การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชวิธีการทางสถิติ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)    
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงงานวิทยาศาสตรกับเกณฑรอยละ 80 พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางนราวิทยา 
จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการศึกษาไดดังน้ี 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรู โดยใช
โครงงานวิทยาศาสตร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ท้ังน้ีเพราะนักเรียนใหความสําคัญกับการปฏิบัติมากกวาการทํา
ความเขาใจในเนื้อหาท่ีเปนหลักการหรือทฤษฎีท่ีสอนใหนักเรียน จํา / จําแนก พบวานักเรียนมีความรูความเขาใจ     
ในเร่ืองท่ีศึกษาคนความากเปนพิเศษ สอดคลองกับ ลัดดา ภูเกียรติ (2544:53) กลาววา โครงงานวิทยาศาสตรเปน
การเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง ดําเนินการ
แกปญหาตั้งแตตนจนสําเร็จการทําโครงงานวิทยาศาสตร สอดคลองกับทฤษฎี Constructionism ท่ี สุชิน เพ็ชรักษ 
(2548 : 31-34) กลาววา นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยครูทําหนาท่ีเปน
ผูชวย คอยอํานวยความสะดวกและใหความสําคัญของการเรียนรูรวมกัน (Learning how to Learn) ทําใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของเพ่ือนซึ่งจัดเปนแหลงความรูอีกแหลงหน่ึงท่ีนาสนใจ เกิดการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหคะแนนระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูง ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนต่ํากวาเกณฑรอย
ละ 80 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิกุล มณีรัตน (2548:69) กลาววา การสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน สามารถ
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
จินตนา รุงเรือง (2557:87) ไดทําการวิจัยผลการใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 83.05 สูงกวาคะแนนกอน
เรียนกับเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05  เปนไปตาม
สมมติฐานท่ีวางไว เปนผลจากการจัดการเรียนรู โดยใชโครงงานวิทยาศาสตรสอดคลองกับ เนตรนพิชญ 
จําปาทองเทศ (2544:30-32) กลาววา โครงงานเปนกิจกรรมการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและมี
การลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามเร่ืองท่ีสนใจ และวิจารณ พานิช (2555:12) กลาววา การสงเสริมความสามารถท่ี
แตกตางกันของนักเรียนตามความสนใจทําใหนักเรียนมีประสบการณท่ีชัดเจนมากขึ้น สอดคลองกับสุชนิ เพ็ชรักษ 
(2548:31-34) กลาวถึงทฤษฎี Constructionism ท่ีนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงความรูเกาหรือประสบการณเดิมกับความรูใหมๆ ท่ีสงเสริมการคิดและการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

สอดคลองกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2543: 63) กลาววา นักเรียนสามารถสรางความรูความเขาใจดวยตนเองดวยการ
ประสบการณจริงมากกวาการรับจากผูสอนโดยตรง และประทุม อังกูรโรหิต (2543:67) กลาววา การจัด



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 30 
 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูในแบบ Learning by doing ผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู ผูเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง เปนการเรียนจากประสบการณตรง การสอนแบบโครงการ (Project-
based learning) เนนใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรูและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สอดคลองกับการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีประสบการณของจอหน ดิวอี้ ท่ีมุงใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นเปนแรงจูงใจเกิดการใฝรู ใฝเรียน สงผลเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางมีขั้นตอน สังเกตไดจากกลุมท่ีมีคะแนนระหวางเรียนท่ีดีมีคะแนนสอบหลังเรียนท่ีพัฒนาขึ้นดวย 
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2549:77) การคิดวิเคราะหเปนการจําแนกแยกแยะเร่ืองราวขอมูลตางๆ เพ่ือหา
องคประกอบหรือความสัมพันธเชิงเหตุผลมาอธิบาย สัมพันธกับการใหความหมายเร่ืองการคิดของ นวลจิตต     
เชาวกีรติพงศ (2542:17) กลาววา การคิดเปนกระบวนการหน่ึงของสมอง มีการวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห
และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดมาในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหมโดยการ
ประมวลความคิด ความเขาใจ ความรูเดิม ประสบการณท่ีมี ปรับใชใหเหมาะสมกับชีวิตและความเปนอยูตอไป 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 กอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ครูผูสอนควรมีการ
เตรียมพรอม ทําความเขาใจในขั้นตอนการทําโครงงาน คํานึงถึงเน้ือหาท่ีสอนและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
เวลาและการติดตามการทํางานงานของนักเรียนอยางใกลชิด 
  1.2 ครูผูสอนควรสอดแทรกทฤษฎีหรือหลักทางวิทยาศาสตรอยางงาย ใหนักเรียนไดเห็นภาพโดยตรง
ขณะทําโครงงานวิทยาศาสตร จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจและจดจําไดงายกวาการทองจํา เพ่ือลดความเครียด
และการปฏิเสธเน้ือหาบทเรียนท่ีเขาใจยาก 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรในลักษณะของการบูรณาการกับกลุมสาระ
อื่นๆ และหรือระดับชั้นตางๆ โดยปรับรูปแบบการทําโครงงานตามความเหมาะสมของวัยและเน้ือหา 
  2.2 ควรทําการวิจัยโดยใชการทําโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาตัวแปรตามอื่น ๆ เชน ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
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