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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
            การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ           
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี               
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้นําเสนอการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังน้ี  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  
            จากการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบ
ฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งน้ีสรุปผลได้ดังน้ี 
            จากการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบ
ฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งน้ีสรุปผลได้ดังน้ี 
            5.1.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ในการทดลองแบบกลุ่ม ซึ่งได้ผลการทดลองในแต่ละแบบฝึกดังน้ี 
            พบว่าแบบฝึกทักษะการคิด รวมท้ัง 5 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 85.42 และคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะการคิด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.42/89.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก รวม 5 ชุด คํานวณได้เฉลี่ยร้อยละ 85.42 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
            5.1.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดลองแบบกลุ่ม ซึ่งได้ผลการทดลองในแต่ละแบบฝึกดังน้ี 
            พบว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์รวมทั้ง 4 ชุด มีคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.74 และคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16  
แสดงว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.74/89.16 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก
รวม 4 ชุด คํานวณได้เฉลี่ยร้อยละ 86.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียน
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ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80  
ที่กําหนดไว้ 
            5.1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะการคิด ของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด ระหว่างก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการคิด 
            พบว่าคะแนนเฉล่ียการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ก่อนและหลังเรียน
แบบฝึกทักษะการคิดทั้ง 5 ชุด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อน
เรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.14 ส่วนคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.75 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
            5.1.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ระหว่างก่อนและหลัง   
การใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนที่เรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์  
            พบว่าคะแนนเฉลี่ยการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง พืชสมุนไพร ก่อนและหลังเรียน
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ชุด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.11 ส่วนคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 26.61 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
            5.1.5 เปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
            พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.578 ส่วนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.397 โดย
ผลสัมฤทธ์ิคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
            จากการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้แยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
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            5.2.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝกึทักษะการคดิ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
            จากผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าแบบฝึกทักษะการคิด รวมท้ัง 5 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.42 และคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 89.16 
แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.42/89.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนของแบบฝึก รวม 5 ชุด คํานวณได้เฉลี่ย
ร้อยละ 85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการประเมินหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.16 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพเท่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุทุมพร วรรณะศิลปิน (2542, หน้า 48) ได้ศึกษา
ผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญานในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการที่ได้
ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
                    1) แบบฝึกทักษะการคิด ทั้ง 5 ชุด ได้สร้างขึ้นโดยมีการปรับเน้ือหาให้เหมาะสม       
กับพัฒนาการและความสนใจประสบการณ์และพ้ืนฐานของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดต้ังแต่ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5 ตามลําดับโดยไม่ข้ามชุดใดชุดหน่ึง ผู้วิจัยให้คําช้ีแนะและให้คําปรึกษา
การเรียนรู้ต้องเกิดจากการประสานกันระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน หากแต่การพัฒนาความคิดที่มีอยู่แล้วในลักษณะเป็นการสร้างความคิดจาก
พ้ืนฐานความคิดเดิม มากกว่าดูดซับความคิด การสอนให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ คือการสอนให้ผู้เรียนคิด
จากประสบการณ์และพื้นฐานของผู้เรียน อันจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่แท้จริง  
                    2)  แบบฝึกทักษะการคิดที่สร้างขึ้นได้ทําการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วนํามาจัดทํา
แบบฝึกทักษะมีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมตามหลักการทฤษฎีที่
เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการสร้างแบบฝึกทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะการคิดที่
สร้างขึ้นได้คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหา รวมท้ังได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหาทักษะการคิด และคิดเป็น 
                    3) การสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิด ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
สําคัญ และเห็นประโยชน์ของการทําแบบฝึกทักษะการคิด และช่วยพัฒนาความคิดได้ฝึกการปฏิบัติ
จริงโดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ค้นคว้าเอกสาร มีการวางแผนเป็นระบบฝึก            
การแก้ปัญหาการคิดด้วยตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทาง
สติปัญญา ซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิด
แบบต่างๆ รวมท้ังกระบวนการคิดที่หลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากข้ึน 
            โดยข้อสังเกตท้ัง 3 ประการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552,          
หน้า 273-317) ที่ได้วิเคราะห์ถึงความสําคัญของการคิดกล่าวว่า การคิดที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาประถมศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
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เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากข้ึนและแนวคิดของ เชิดศักด์ิ 
โฆวาสินธ์ุ (2540, หน้า 297-299) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ ลัดดา ภู่เกียรติ (2544, หน้า 7) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดองค์ความรู้ ทักษะสําคัญ และ
คุณลักษณะของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่สุดที่ทุกคนต้องเรียนรู้ การนํา
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
            5.2.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝกึโครงงานวิทยาศาสตร ์มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
            จากผลการวิจัยการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและ
แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อําเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 4 ชุด มีคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.74 และคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 89.16 แสดงว่าแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
86.74/89.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ โดยผลการประเมินกิจกรรมระหว่าง
เรียนของแบบฝึก รวม 4 ชุด คํานวณได้เฉลี่ยร้อยละ 86.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนผลการ
ประเมินหลังเรียน ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบฝึกน้ีมีประสิทธิภาพ
เท่าเกณฑ์ 80/80  ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
บังอร นิลฉวี (2549, บทคัดย่อ) การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนิตยา บุญตัน (2541, หน้า 46) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2542, หน้า 35-38) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญหาให้นักเรียนรู้จักวิธีทําโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาความรู้ทักษะ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีระเบียบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักการสังเกต การต้ังคําถาม 
สมมติฐาน ในการแสวงหาความรู้และต้องการทราบคําตอบ โดยมีการสรุปและทําความเข้าใจกับสิ่งที่
ตนค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน การท่ีได้ข้อสรุป
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
                    1) การสอนแบบฝึกโครงงาน ทั้ง 4 ชุด เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
ศึกษาเพ่ือพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเองซึ่งสอดคล้อง
กับเพียร์เจต์ (Piaget) ที่กล่าวไว้ว่า ความคิด คือ ความสามารถในการวางแผนและปรับตัว ให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมโดยมีกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาความคิด โครงงานเป็นกิจกรรม           
การเรียนการสอน รูปแบบหน่ึง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง
ตามหัวข้อเร่ืองที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้เพ่ือค้นพบตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ 
โครงงานประเภทสํารวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ และโครงงาน
ประเภททฤษฎีโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี ครู อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญ              
เป็นผู้ให้คําปรึกษา 
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                    2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วนํามาจัดทํา
แบบฝึก มีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม ตามหลักการทฤษฎีที่          
เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการสร้างแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ แบบฝึก
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นได้คํานึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหา รวมทั้งได้ดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความข้าใจเน้ือหาเกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
                    3) การสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น          
การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนที่สําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะการคิด 
ความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การค้นคว้าเอกสาร มีการวางแผนเป็น
ระบบฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง บันทึกรายงานและนําเสนอผลงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 24 เป็น
กฎหมายแม่บท ในการบริหารและจัดการศึกษา กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยให้
ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านเทคโนโลยีและสอดคล้องกับ วรณัน ขุนศรี (2546, หน้า 73) ที่ให้ความสําคัญสูงสุดสําหรับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือผู้เรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง อันส่งผลกระทบโดยตรงกับครู โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
หมวดที่ 4 มาตรา 22 หลักการจัด การศึกษา มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้ครูจะเปลี่ยนบทบาท 
จากการเป็นผู้สอน ผู้ให้แต่ความรู้มาเป็นเป็นบทบาทของผู้ที่คอยเอ้ืออํานวยความรู้เป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา ภู่เกียรติ (2544, หน้า 7) โดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ ลง
มือทําเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือจะได้รู้จักตนเองเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากข้ึน อันจะเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ที่แท้จริง  
            5.2.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิด 
            จากผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการคิด พบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนโดย  
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนเค้าโครงงานภูมิปัญญาไทย การคิดแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สอนโดยใช้แบบฝึกการทําโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน        
แบบวัดคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน คงประเสริฐ (2544, 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของการวัด ทักษะการคิด การที่ได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
                    1) แบบฝึกทักษะการคิด ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สาระ และ
มาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พุทธศักราช 2551 แล้วมาจัดทําแผนการทํากิจกรรมฝึกทักษะการคิด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนํา 
ตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนําไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
                    2) แบบฝึกทักษะการคิด เน้นกระบวนการคิด โดยผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการ และ
เทคนิคการสอนต่างๆ  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเน่ืองจากความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใด 
ลักษณะหน่ึง เช่น เกิดความคิดที่มีความละเอียด กว้างขวาง ลึกซึ้ง ถูกต้องมีเหตุผล และน่าเช่ือถือมาก
ขึ้นกว่าเดิม ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและกระบวนการคิดต่างๆ 
ตามความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
                    3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นนักเรียนที่มีความพร้อม มีความ
กระตือรือร้น และมีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ทําให้การทําแบบฝึกทักษะการคิดดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิดสูง 
            โดยข้อสังเกตทั้ง 3 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552, หน้า 
142-143) คือ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทางสติปัญญา ซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง  ๆรวมทั้งกระบวนการ
คิดที่หลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มากข้ึน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551,          
หน้า 4-8) คือ ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์          
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 
            5.2.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์     
            จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พืชสมุนไพร ระหว่างก่อนและหลัง 
การใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า       
ก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร นิลฉวี (2549, บทคัดย่อ) การสร้างชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สิ่งแวดล้อมผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังจากใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และจักฬพล สว่างอารมณ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียน        
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
และงานวิจัยของอุทัยวัน สุทธิประสิทธ์ิ (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ของนักเรียน ที่เรียนโดยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ได้ข้อสรุปเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
                    1) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์วิเคราะห์สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วมาจัดทําแผนการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้คําแนะนํา ตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนําไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ริเลย์ (1975, อ้างถึง
ในวงเดือน คงประเสริฐ, 2544, บทคัดย่อ) การสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบรู้ตามที่กําหนดไว้ และงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และวิธีการท่ี
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนแบบพัฒนาความคิดแบบใช้ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างก็มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสิ้น สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่น่าส่งเสริมให้กับนักเรียน ในระดับ 
ประถมศึกษาได้ฝึกทํา เพ่ือเป็นรากฐานในการดําเนินการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา พร้อมกันได้รับวิธีการเรียนรู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้       
อย่างเหมาะสม 
                    2) แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทํา
โครงงาน  ลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานได้ถูกต้อง นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษา        
ในเร่ืองที่ตนเองสนใจที่จะทํา ได้ฝึกคิดวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนออกแบบการทําโครงงาน การหา
ข้อมูล การศึกษาค้นคว้า การลงมือปฏิบัติจริง การบันทึกผลการศึกษาค้นคว้า นําผลการศึกษา 
ค้นคว้า เผยแพร่ให้ผู้อ่ืน รับทราบด้วยตนเอง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม เกิดความรัก  
ความสามัคคีภายในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้งานในกลุ่มสําเร็จลงด้วยดี ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางาน รู้จัก
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนภายในกลุ่ม นักเรียนเกิดการเรียน
แบบประชาธิปไตย ยอมรับฟังเสียงข้างมาก รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ฝึกความอดทน เพราะการทํา
โครงงานต้องอาศัยระยะเวลา ถึงจะทํางานได้สําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ศิริทวี 
(2542, หน้า 35-38) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญหาให้นักเรียน
รู้จักวิธีทําโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ  
มีระเบียบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการ
กระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักการสังเกตการต้ังคําถาม สมมติฐานในการแสวงหาความรู้และต้องการทราบ
คําตอบ โดยมีการสรุป และทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตนค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจจัดใน
เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา บุญตัน (2541, หน้า 46)             
ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา พบว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและทําโครงงาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 

83

วิทยาศาสตร์จากการสอนที่มีการเสริมแบบฝึก มีคุณภาพดีกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากการสอนตามคู่มือครู 
                    3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นนักเรียนที่มีความพร้อม มีความ
กระตือรือร้น และมีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ทําให้การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนจากแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูง 
            โดยข้อสังเกตทั้ง 3 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, หน้า 
59-65) คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นหาคําตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ        
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ สุวิทย์และอรทัย มูลคํา (2545, หน้า 84 - 86) คือ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 282)        
คือ การทําโครงงานวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาของครู 
            5.2.5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์  
            จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิคุณภาพหลังใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา บุญตัน 
(2541, หน้า 46) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากการสอนที่มีการเสริมแบบฝึก มีคุณภาพดีกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกคิดหัวข้อและทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากการสอนตามคู่มือครู และอุทุมพร 
วรรณะศิลปิน (2542, หน้า 48) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญานในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักเรียนที่
ได้รับการสอนกระบวนการคิดด้วยการใช้แบบฝึกการคิดแบบมีวิจารณญานในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการสอนสูงกว่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการสอนอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
            ผู้วิจัยมีข้อเสนอและอาจเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
            5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
                    1) ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในด้านเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และทําความเข้าใจ        
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึกแต่ละชุด เพ่ือให้การใช้แบบฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                    2) ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ควรศึกษากระบวนการจัด        
การเรียนรู้โดยโครงงานให้เข้าใจทุกข้ันตอนก่อนลงมือสอน 
                    3) ครูผู้สอนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน/กลุ่ม อาจใช้
เวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน ดังน้ัน ครูผู้สอนควรคอยติดตาม ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 
                    4) ในการเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานไม่ควรกําหนดเวลาให้นักเรียนทํางานให้เสร็จ 
ในช่ัวโมง ต้องให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้านอกเวลา และระยะเวลาที่นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล 
ควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของผลการศึกษาค้นคว้า และแนะนําหรือเตรียมแหล่งเรียนรู้ไว้ 
                    5) ครูผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินการทํางานให้นักเรียนทราบก่อนทําการสอน         
ครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกันทํางาน และเพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางาน         
ครั้งต่อไป 
            5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
                    1) ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับกิจกรรมโครงงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
และระดับช้ันอ่ืนๆ 
                    2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยโครงงานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน 
                    3) ควรทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
                    4) ในการสรา้งแบบฝึกโครงงาน การแบ่งเน้ือหาย่อยๆ ออกเป็นตอนๆ น้ันควร
คํานึงถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย เมื่อถึงเวลานําไปใช้ในการเรียนการสอนจริงๆ อาจจะทําให้
เน้ือหาที่สร้างมามากเกินไปแต่เวลาสอนน้อยไม่สัมพันธ์กัน อาจทําให้ผลการใช้แบบฝกึโครงงานไม่
ประสบความสําเร็จก็ได้         




