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ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ์ การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด 
และแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อาํเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจนีบุร ี
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บทคัดย่อ 

            การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคิดสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา        
ปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ          
การคิด 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และ 5) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ 
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน       
บ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 28 คน ได้มาโดย       
การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด        
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง          
พืชรอบตัวเรา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง พืชสมุนไพร และ 5) แบบประเมินคุณภาพ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ         
( E1 /E2 ) สถิติทดสอบที (t-test) 
            ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42/89.16             
2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.74/88.69 3) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด ระหว่างก่อนและหลังเรียน พบวา่
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียนท่ีเรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังเรียนพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบ
ฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คําสําคัญ:  คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์,  แบบฝึกทักษะการคิด,  แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 
            The objectives of this research comprised: 1)create a critical thinking exercise for 
Prathomsuksa 4 student which met the set criterion of standard. 2) to create scientific project 
design exercise for Prathomsuksa 4 student which met the set criterion of standard. 3) to 
compare the pre-test and post-test of critical thinking exercise. 4) to compare the pre-test and 
post-test of scientific project exercise and 5) to compare the quality of science project during 
pre and post using critical thinking skill and science project exercises. The sample used of this 
study was 28 students of Prathomsuksa 4 at Kokpanomdee School, Srimahososs District, 
Prachinburee Province, in the second semester of the academic year 2011 that selected by 
purposive sampling technique. The instruments used in this study were 1) the learning 
management plans of critical thinking exercises, 2) the learning management plans of science 
project exercises, 3) the learning achievement test about plants around us, 4) the learning 
achievement test about herb plants and 5) the evaluation form of science project quality.          
The statistical techniques used Means, Standard Deviations, effective test (E1/E2) and t-test. 
 The results of the study were as follow; 1) Critical thinking exercises had an efficiency 
of 85.42/89.16. 2) The results of effective test from scientific exercises had an efficiency of 
86.74/88.69. 3) The progress result from critical thinking exercise showed that the result from 
post-test was significantly higher than the result of pre-test at .01 significant level. 4) The progress 
result from science exercise showed that the result from post-test was significantly higher than 
the result of pre-test at .01 significant level. 5) the quality of science project after using critical 
thinking skill and science project exercises was higher than before using at .01 significantly level. 

 

Keywords:  sciencetific project quality, critical thinking skill exercise, science project exercise 
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            วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก              
ผู้มีพระคุณหลายท่าน คือ ดร.อรวรรณ ธรรมพิทักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เสียสละเวลาให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ 
และให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้           
ณ โอกาสน้ี 
            ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด รองศาสตราจารย์ บังอร              
อนุเมธางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ประธานกรรมการและกรรมการ        
การสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําแนะนําแก้ไขข้อบกพร่องทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์           
มากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้วิจัย 
           ขอขอบคุณผู้ อํานวยการ คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนของโรงเ รียน              
บ้านโคกพนมดี ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเป็นอย่างดี  
           ขอขอบคุณรุ่นพ่ี รุ่นน้องและเพ่ือนๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกคน ที่คอยให้กําลังใจ
และ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจ             
ในมิตรภาพที่ได้รับเป็นอย่างมาก 
           สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคลผู้ที่มีพระคุณกับผู้วิจัยเป็นอย่างสูงที่คอยให้การ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน บุคคลน้ันคือ คุณพ่อ คุณแม่และญาติพ่ีน้องทุกคนที่คอยห่วงใยและเป็นกําลังใจ
ให้กับผู้วิจัยตลอดมา 
 
 

นางลัดดา  จันทร์ศรี    
 
 




