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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
            สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ           
ในปัจจุบัน ทําให้การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญและความต้องการของ
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาหน่ึงมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิต
และการทํางานเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ นอกจากน้ี วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล             
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยาน           
ที่ตรวจสอบได้ 
            ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ 
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมี           
เหตุผล สร้างสรรค์มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ                 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เป็น
กฎหมายแม่บท ในการบริหารและจัดการศึกษา กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยให้
ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านเทคโนโลยีและให้ความสําคัญสูงสุดสําหรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ             
เพ่ือผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง (วรณัน ขุนศรี, 2546, หน้า 73) อันส่งผลกระทบโดยตรงกับครูโดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวด   
ที่ 4 มาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้ครูจะเปลี่ยนบทบาท จากการ
เป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้มาเป็นบทบาทของผู้ที่เอ้ืออํานวยความรู้เป็นผู้ให้คําปรึกษา โดยการสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเองและผู้ อ่ืนมากขึ้น อันจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่แท้จริง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544, หน้า 7) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดองค์ความรู้ ทักษะสําคัญ และ
คุณลักษณะของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องเรียนรู้ การนํา
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้น ความเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ         
มีทักษะสําคัญ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน โดยได้กําหนดสาระสําคัญไว้ ดังน้ี 1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต 2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) สารและสมบัติของสาร 4) แรงและการเคล่ือนที่ 5) พลังงาน           
6) กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 7) ดาราศาสตร์ และอวกาศ 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92 – 93) 
              สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านโคกพนมดี สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการสอบ 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2550        
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.20 ปีการศึกษา 2551 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 60.30 และปีการศึกษา 2552 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.40 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
โรงเรียนกําหนดไว้คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง สาเหตุที่ทําให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่า เน่ืองจากนักเรียนทําข้อสอบไม่ได้เพราะนักเรียนขาดการคิด 
วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ และนักเรียนขาดกระบวนการคิด ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ ผู้วิจัยหาวิธีเพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดทําโครงงานขึ้นมาได้ด้วยตนเองและหาก
วิเคราะห์โครงงานจากแหล่งต่างๆ ที่จัดแสดงโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่นําเสนอในแต่ละแห่ง
ส่วนใหญ่ เป็นโครงงานท่ีเป็นความคิดของครู หรือลอกเลียนแบบมาจากแหล่งอ่ืนที่ครูคิดข้ึนอีกเช่นกัน 
ประเด็นหลักของการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน คือ การท่ีผู้เรียนสามารถคิดประเด็นในการทํา
โครงงานด้วยตนเองได้ หากไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโครงงานด้วยตนเอง ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดขึ้น อันจะเกิดผลเสีย ต่อการทดสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า รวมถึง        
การพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะผู้เรียนขาดกระบวนการคิด ไม่สามารถคิดแก้ปัญหา 
ไม่สามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะห์แบบ มีเหตุผลได้ ต้ังคําถามไม่เป็น ขาดทักษะในการเลือกสรร
ข้อมูลมาใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้จึงทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมาย แนวการจัดการศึกษา
ดังกล่าว คือ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยมีลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้         
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้กําหนด สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ฝึกการวางแผน 
การดําเนินงานที่เป็นระบบ การลงมือปฏิบัติตามแผนและการสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ 
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยสุพล วังสินธ์ุ (2543, หน้า 9-16) กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้  
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ด้วยการทําโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกองวิจัย
การศึกษา (2542, หน้า 2-3) กําหนดว่า การจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นในด้าน           
องค์ความรู้ ทักษะความสามารถทั้งส่วนที่เป็นมาตรฐานการเรียนเชิงสากลและคุณภาพการเรียนรู้ที่
ตอบสนองการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทักษะหน่ึงที่สําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิต คือ ทักษะ
การจัดการ และเพียร์เจต์ (Piaget) กล่าวไว้ว่า ความคิด คือ ความสามารถในการวางแผนและปรับตัว 
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมีกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาความคิด โครงงาน               
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบหน่ึง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง ตามหัวข้อเร่ืองที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพ่ือค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่          
4 ประเภท คือ โครงงานประเภทสํารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานประเภททฤษฎี 
            จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่าการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
เผชิญกับปัญหาไม่สามารถพัฒนาการศึกษาได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านกระบวนการ การพัฒนา
กระบวนการคิดแบบแก้ปัญหาเป็น ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
มุ่งพัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียน เพ่ือทําให้ผู้เรียนคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองโดยใช้
วิธีการกระตุ้นกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิด เพราะการคิดเป็นการเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของชีวิต              
ที่เกิดได้ทุกเวลา งานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์          
โดยอาศัยแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 273-317) กล่าวว่า กระบวนการคิด เป็น
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้
ลักษณะการคิดแบบต่างๆ รวมท้ังกระบวนการคิดที่หลากหลาย จะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและ อย่าง
มีเป้าหมายของผู้เรียน เป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ได้เสนอลําดับขั้นตอนของการสอนทักษะการคิด
มี 5 แบบ ดังน้ี 1) การคิดเหตุผล 2) การคิดแก้ปัญหา 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) การคิดลึกซึ้ง และ              
5) การคิดวิเคราะห์ ตามลําดับการฝึกวิธีคิดเหล่าน้ี ผู้วิจัยได้นํามาสร้างแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด เพ่ือ
นํามาทดลองใช้กับผู้เรียน โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก (ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5) ตามลําดับ แบบฝึกแต่ละชุด
จะนําเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันใกล้ตัวผู้เรียนและที่ผู้เรียนสนใจ มาสอดแทรกดัดแปลง ผู้เรียนจะเกิด
ความสนุกสนานเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เมื่อผู้เรียนฝึกคิดอย่างมีความสุข ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพใน         
การเรียนรู้ด้านการคิดให้สูงขึ้นมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
            การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
            1.2.1 เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการคิด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 
            1.2.2 เพ่ือสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 
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            1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนและ            
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด 
            1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พืชสมุนไพร ระหว่างก่อนและ           
หลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            1.2.5 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้              
แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์     
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
             
             การวิจัยคร้ังนี้ได้ต้ังสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
            1.3.1 แบบฝึกทักษะการคิดที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
            1.3.2 แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
            1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง พืชรอบตัวเรา หลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดสูงกว่า
ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิด 
            1.3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พืชสมุนไพร หลังใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์         
สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            1.3.5 คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
            การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตดังน้ี 
            1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ในการวิจัยครั้งน้ีใช้ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เขตคุณภาพ
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โรงเรียนวัดแสงสว่าง โรงเรียนวัดสระข่อย 
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โรงเรียนวัดไผ่งาม และโรงเรียนวัดคู้ลําพัน รวมนักเรียน 118 คน   
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี  
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียน จํานวน 28 คน ได้มาโดยการเลือก           
แบบเจาะจง 
            1.4.2 ระยะเวลา 
            ระยะเวลาที่ใช้ทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ดังน้ี 
            ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จํานวน            
4 สัปดาห์ และในเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 1 สัปดาห์ รวม 5 สัปดาห์ เวลาสําหรับการทดสอบก่อน
เรียน 1 ช่ัวโมง และหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 15 ช่ัวโมง 
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            ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 2554 
จํานวน 3 สัปดาห์ เวลาสําหรับการทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมง และหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเวลา              
12 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์ รวมจํานวน 27 ช่ัวโมง 
            1.4.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
                    1) ตัวแปรต้น ได้แก่   
                        (1) แบบฝึกทักษะการคิด 
                            ก. แบบฝึกการคิดเหตุผล 
                            ข. แบบฝึกการคิดแก้ปัญหา 
                            ค. แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ 
                            ง. แบบฝึกการคิดลึกซึ้ง 
                            จ. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์  
                        (2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                            ก. แบบฝึกโครงงานประเภทสํารวจ  
                            ข. แบบฝึกโครงงานประเภททดลอง  
                            ค. แบบฝึกโครงงานประเภทประดิษฐ์ 
                            ง. แบบฝึกโครงงานประเภททฤษฎีหรือหลักการ 
                    2) ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์  
            1.4.4 เนื้อหาท่ีใชใ้นการวิจัย  
            สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง พืชรอบตัวเรา และพืชสมุนไพร    
   
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ มาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกําหนดกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ตัวแปรต้น 
1. แบบฝึกทักษะการคิด 
2. แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ วัดจากแบบประเมินคุณภาพ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
            งานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยกําหนดนิยามศัพท์ ดังน้ี 
            1.6.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพ่ือพบข้อความรู้ใหม ่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  
 ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา โดยมีครู 
อาจารย์ และ ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้ให้คําปรึกษา 
            1.6.2 แบบฝึก หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือใช้กับผู้เรียนในการ 
แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบฝึก 
                   1) แบบฝึกทักษะการคิด หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดในลักษณะต่างๆ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน 
                       (1) แบบฝึกการคิดเหตุผล หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความคิดที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักและเหตุผล คิดจําแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ออกจากกันและพิจารณาเรื่องที่คิดบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงโดยใช้หลักเหตุผลซึ่งแบ่งออกเป็น              
2 ประเภท คือ แบบนิรนัย คือคิดจากหลักทั่วไป ไปสู่ข้อเท็จจริงย่อย  ๆ แบบอุปนัย คือ คิดจาก
ข้อเท็จจริงย่อยๆ ไปสู่หลักการท่ัวไปทางวิทยาศาสตร์ 
                       (2) แบบฝึกการคิดแก้ปัญหา หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องหรือสิ่งต่าง  ๆที่คอย
ก่อกวน สร้างความรําคาญ สร้างความยุ่งยากสับสน ความวิตกกังวลและพยายามหาหนทางคลี่คลายสิ่ง
เหล่าน้ันให้ปรากฏ และ หาสิ่งที่เป็นปัญหาก่อความรําคาญ วิตกกังวลความยุ่งยากสับสนให้หมดไป             
มีกิจกรรมหรอืสิ่งเร้าให้มองเห็นปัญหาอย่างมีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ 
                       (3) แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียน           
มีจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็ว แล้วสร้างเป็นความรู้ 
ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
หรือสิ่งใหม่  ๆทางวิทยาศาสตร์ได้ 
                       (4) แบบฝึกคิดลึกซึ้ง หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ           
ในโครงสร้างน้ันรวมทั้งความหมายหรือคุณค่าของสิ่งที่คิด วิเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยที่โยงใยและสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนจนประกอบกันเป็นโครงสร้างหรือภาพรวมของ
สิ่งน้ัน วิเคราะห์ให้เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อยู่ภายในโครงสร้างน้ันและวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาหรือความหมาย หรือคุณค่าที่แท้จริงทางวิทยาศาสตร์ 
                       (5) แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนคิด
จําแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง  ๆออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ  เพ่ือค้นหาความจริง ความสําคัญ แก่นแท้ องค์ประกอบหรือหลักการของเรื่องน้ัน  ๆทั้งที่
อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่าง  ๆหรือปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยง
ของสิ่งต่างๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไรอาศัยหลักการใดจนได้ความคิดเพ่ือนําไปสู่การสรุปการประยุกต์ใช้ 
การทํานายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง  ๆทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
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                    2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ือพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี ครู อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
                       (1) แบบฝึกโครงงานประเภทสํารวจ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ศึกษารวบรวมปัญหาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรืออยู่ในธรรมชาติ โดยใช้
วิธีสํารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลที่ได้จัดทําให้เป็นระบบระเบียบและสื่อความหมาย นําเสนอ
ในรูปแบบต่าง  ๆเช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิและคําอธิบายประกอบ การทําโครงงานประเภทน้ีไม่มีการจัด
หรือกําหนดตัวแปร หรือควบคุมตัวแปร 
                       (2) แบบฝึกโครงงานประเภททดลอง หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษา
หาคําตอบของปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลอง ลักษณะของ
โครงงานประเภทน้ีคือ มีการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรที่มีต่อตัวแปรอีกตัวหน่ึง         
ที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอ่ืน  ๆที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ 
                       (3) แบบฝึกโครงงานประเภทประดิษฐ์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
พัฒนาหรือประดิษฐ์ หรือการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือเคร่ืองใช้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ดังกล่าว อาจเป็น
การประดิษฐ์สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพขึ้นก็ได้หรือ
อาจเป็นการเสนอแบบจําลองทางความคิดเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงก็ได้ 
                       (4) แบบฝึกโครงงานประเภททฤษฎีหรือหลักการ หมายถึง สื่อการเรียนการสอน 
ที่ให้ผู้เรียนเสนอทฤษฎีหรือคําอธิบายส่ิงต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่  ๆโดยมี
หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีอ่ืน ตลอดจนข้อมูลต่าง  ๆสนับสนุนทฤษฎีหรือคําอธิบายดังกล่าว
อาจใหม่หรือขัดแย้งหรือขยายแนวความคิดหรือคําอธิบายเดิมที่มีผู้ให้ไว้ก่อนแล้วก็ได้อาจเป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปของคําอธิบาย สูตรหรือสมการก็ได้ แต่จะต้องมี
ข้อมูลหรือทฤษฎีอ่ืนมาสนับสนุนอ้างอิงโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์มาอ้างอิง 
            1.6.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการคิด หมายถึง กําหนดการเรียนที่ผู้วิจัย
สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ความคิดรวบยอด เน้ือหาสาระ                
โดยเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับ
เน้ือหาไว้ให้เลือกใช้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เรียกว่าแผนการสอนย่อยที่ใช้ประกอบแบบฝึก
ทักษะการคิดซึ่งเป็นแผนการสอนที่ผู้วิจัยปรับปรุงจากแนวการสอนระดับรายวิชาและระดับหน่วยให้
เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเรียน 
            1.6.4 แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง กําหนดการเรียนที่ 
ผู้วิจัยสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรทั้งในด้านจุดประสงค์ความคิด
รวบยอด เน้ือหาสาระ โดยเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีวัดผล
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาไว้ให้เลือกใช้ตามความจําเป็นและเหมาะสม แผนการจัดการเรียนรู้          
มีทั้งระยะยาวเป็นหน่วยการเรียนซึ่งกรมวิชาการเรียกว่าแนวการสอนและแผนการสอน ระยะสั้นที่ครู
ใช้สอนคร้ังหนึ่ง ๆ  เรียกว่าแผนการสอนย่อยที่ใช้ประกอบแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแผน        



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 

8 

การสอนที่ผู้วิจัยปรับปรุงจากแนวการสอนระดับรายวิชาและระดับหน่วยให้เหมาะสมกับจุดประสงค์
ในการเรียน 
            1.6.5 คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4
วัดจากแบบประเมินคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด
และแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ 
            1.6.6 ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีกําหนดเกณฑ์ 80/80 โดย 
                    80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียที่ได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียน  
                    80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย      
ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
            1.6.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4            
ที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์  
            1.6.8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้วัดความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนในการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จํานวน 2 ชุด ได้แก่ 
                   1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกทักษะการคิดเรื่อง พืชรอบตัวเรา 
จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
                   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง         
พืชสมุนไพร จาํนวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
            การวิจัยคร้ังนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี 
            1.7.1 ผู้เรียนที่ได้รับการฝึก ได้มีการค้นพบด้วยตนเอง คือ เกิดทักษะด้านการคิด รู้จักคิด
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองและนําความรู้แก้ไขปรับปรุงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
            1.7.2 วิจัยมีการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ          
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
            1.7.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 




