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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
The Comparison of Using the Project Approach and CIPPA Model on Learning
Achievements, Science Process Skills and Scientific Problem Solving about
“Life of the Plant”of Prathomsuksa 4 Students
สรญา มนตรีโพธิ1์
จิรภา เพชรสม2
กนกพร ทองสอดแสง3

บทคัดยอ

วิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย เปนผลใหมนุษยเกิดทักษะสําคัญ
ในการคนควาหาความรูและมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ใหผูเ รียนไดลงมื อทํา กิจกรรมการเรีย นรูและเรี ยนรูด วยตนเอง โดยการฝกปฏิ บัติจ ริง จะทําใหเกิด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้จําเปนตองใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เหมาะสมสอดคลอง
กับธรรมชาติของวิชา การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการดํารงชีวิตของ
พืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ซิปปา ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานตาโกน อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 45 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม ใชหองเรียนเปนหนวย การสุม จํานวน 2 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบละ 18 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (B) ระหวาง 0.32
ถึง 0.94 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.79 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.25 ถึง 0.63 มีคาความยาก (p)
ระหวาง 0.63 ถึง 0.78 คาความเชื่อมั่น (KR-20) ทั้งฉบับ เทากับ 0.78 4) แบบทดสอบวัดการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.27 ถึง
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0.48 มีคาความยาก (p) ระหวาง 0.56 ถึง 0.76 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เทากับ 0.82 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานไดแก
t–test (Dependent Samples) และ Hotelling’s T 2
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องการดํารงชีวิตของพืช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทากับ 84.22/82.72 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.03/77.95
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการ, การคิดแกปญหา, การเรียนรูแบบโครงงาน,
การเรียนรูแบบซิปปา
Abstract

Science was the fundamental of developing the human thinking process, those
effected to create the abilities and skills of the students investigation and problem
solving systematically and effective teaching model must allow the learner to learn
by experiencing and doing activities in order to develop Science process skill. Therefore
it was necessary to organize of scientific learning more appropriate and compatible
with nature of knowledge. The purposes of this study were 1) to develop the learning
organization using the Project approach and the CIPPA model approach with a required
efficiency of 75/75 2) to compare pretest and posttest on learning achievements, basic
science process skills and scientific c problem solving of Prathomsuksa 4 students who
learned using the Project approach and the CIPPA model approach 3) to compare the
effects of learning achievements, basic science process skills and scientific problem
solving of Prathomsuksa 4 students who learned using the Project approach and the
CIPPA model approach. The sample consisted of 45 Prathomsuksa 4 students studying
at Bantakon School, Muangchan District, Sisaket Province under the Sisaket Primary
Educational Service Area office 2 in the second semester of the academic year 2012.
They were randomly selected by the cluster random sampling technique. The study
instruments were 1) 18 Lesson Plans of Project approach and 18 lesson plans of the
CIPPA model approach about Life of the Plant 18 hours each. 2) a forty items
multiple-choices test on achievement with discriminating ranging 0.32 to 0.94 and a
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reliability of 0.79 3) a twenty items multiple-choices test on basic science process
skill with difficulties ranging 0.63 to 0.88, discriminating ranging 0.25 to 0.63 and a reliability
of 0.78 4) a twenty items multiple-choices test on scientific problem solving , difficulties
ranging 0.56 to 0.86, discriminating anging 0.27 to 0.48 and a reliability of 0.82. The
statistics used for analyzing data were percentage, mean , a standard deviation and for
testing hypotheses the t-test (Dependent Samples) and Hotelling’s T 2 were employed
The results of the study were as follows :
1. The learning organization using the Project approach had efficiencies of
84.22/82.72 and the CIPPA model approach had efficiencies of 78.03 /77.95
2. The learning achievement, basic science process skills and solving
scientific problems of the students who learned using the Project approach and the
CIPPA model approach were positively at 0.01 level of significance.
3. The students who learned using the Project approach showed gains in
learning achievement, basic science process skill and solving scientific problems more
than the students who learned using the CIPPA model approach.
Keyword : Comparison, Project Approach, CIPPA Model, Learning Achievements,
Science Process Skills and Scientific Problem Solving
บทนํา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนวิธีสอนที่ตอบสนองใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากการปฏิบัติจริง รูจักบูรณาการความรูและ
ประสบการณตางๆ ที่แตละคนมีมาชวยกันทํากิจกรรมใหประสบความสําเร็จ รวมทั้งปลูกฝงนิสัยรักการเรียนรู
มีทักษะในการหาความรูและสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชกับชีวิตจริง อันจะนําไปสูการเปนบุคคลแหง
การเรียนรูไดในที่สุด (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์. 2551 : 5) ซึ่งสามารถใชเปนสะพานสําหรับเชื่อมตอระหวาง
หองเรียนกับโลกภายนอก ชวยใหผูเรียนไดนําความรู ในหองเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรม ที่จะทําและนําไปสู
ความรู ใหมๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการสังเกต ตั้งคําถาม ตั้งสมมุติฐาน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อ
ตอบคําถามที่ตนอยากรู รูจักสรุปและทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนพบโดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง เพื่อ
พัฒนาความรู ทักษะและสรางผลผลิต ที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดําเนินการเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร และเปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนเลือก สิ่งที่ตองการศึกษาหรือโครงงานที่นาสนใจ (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 23)
และสอดคลองกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เขียนไววา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตร ที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญ ในการคนควาและสรางองคความรู
โดยใชกระบวนการในการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยได
กําหนดคุณภาพผูเรียนไววา เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ชวงชั้นที่ 2) ผูเรียนใชความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิตและการศึกษาความรูเพิ่มเติมทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตาม
ความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5) นับวาเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรยิ่งทําใหผูเรียนมีทิศทาง จัดลําดับขั้นตอนในการศึกษาคนควา
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ไดในแนวทางที่ลึก และเขาใจยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานจึงถือเปนบันไดสําคัญยิ่งที่
จะชวยใหผูเรียนกาวสูความสําเร็จไดเปนอยางดี
กระบวนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาเปนวิธีการสอนอีก
วิธีหนึ่ง ที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยให
ประสาทการรับรูของผูเรียนตื่นตัวพรอมที่จะรับรูขอมูล และการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เปนกิจกรรมที่ชวย
ใหผูเรียนเกิดความเคลื่อนไหวทางสติปญญา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทาทายความคิด ของผูเรียน สามารถกระตุนให
สมองของผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหว ชวยใหผูเรียนมีความจดจอในการคิด สนุกที่จะคิดเปนกิจกรรมที่ชวยให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน
ซึ่งชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดความหมายแกตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใช (ทิศนา แขมมณี.
2553 : 53) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลาง มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูมากที่สุด มีองคประกอบที่สําคัญ คือการใชกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนคนพบความรูและสรางความรู
ดวยตนเองทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง การสรางปฏิสัมพันธตอผูเรียนระหวางผูเรียนกับบุคคล
และสิ่งแวดลอมผสมกันเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอน เพื่อน แหลงความรู สื่อ
การเรียนรูและเนนการมีสวนรวมทางสังคม เพื่อฝกฝนทักษะทางสังคมแกผูเรียนเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียน มี
สวนรวมทางรางกาย เนนการเคลื่อนไหวการปฏิบัติจริง การใชกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของผูเรียน เชน กระบวนการคิดวิเคราะห การใชวิจารณญาณ
กระบวนการแสวงหาความรู การนําความรูที่เกิดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ เปนการ
เชื่อมโยงทฤษฎีความรูสูการปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนแตละคน จะเห็นวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ผูสอนสามารถเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคตางๆ ไดอยางหลากหลาย โดยเนน
การทบทวนความรู การสรางความรูใหม การทําความเขาใจการแลกเปลี่ยนความรูในกลุมการสรุปความคิด
รวบยอด การแสดงผลการเรียนรู และการประยุกตใชความรูใหผสมผสานกันไปตามสภาพของผูเรียน และ
เปาหมายของการเรียนรู เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบองครวม ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่สมบูรณ
และมีความสุข (เอกรินทร สี่มหาศาล. 2545 : 36-37)
ดวยเหตุผลดังกลาวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 เมืองจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
2 ปการศึกษา 2 554 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกปญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดมาตรฐานและ
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผูวิจัยจึงเลือก
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามาใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 16 เมืองจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในปการศึกษา 2555
สูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และ
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในเนื้อหาอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป
2. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
3. ไดแนวทางสําหรับผูครูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวยสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ สําหรับพัฒนาและประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรได
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 16 เมืองจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2555 จํานวน 210 คน จํานวน 12 หองเรียน
1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 โรงเรียนบานตาโกน กลุมเครือขายฯที่ 16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 มีจํานวน 2 หอง จํานวนนักเรียน 45 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
โดยไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนบานตาโกน เปนกลุมทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
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โครงงาน และไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียนบานตาโกนเปนกลุมทดลองที่ 2 จัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปา
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู จําแนกเปน 2
รูปแบบ ไดแก
2.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบโครงงาน
2.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
2.2.3 การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ประเภท ไดแก
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 แผน ใชเวลา
ในการสอนแผนละ 1 ชั่วโมงรวม 18 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิต
ของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
4. แบบทดสอบวัดการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ตามเกณฑ 75/75 โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คารอยละ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบ t-test (dependent
Samples)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชการทดสอบ Hotelling’s T2
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สรุปผล

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.22/
82.72 และ 78.03/77.95 ตามลําดับ
2. นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานโดยรวม และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
โดยรวม กลุมสาระการเรี ยนรู วิทยาศาสตร เรื่ องการดํ ารงชีวิต ของพืช หลังเรีย นสูงกวากอนเรีย น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น ทั กษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ซิปปา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.22/82.72 หมายความวา นักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน
และคะแนนแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 84.22 และไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และแบบทดสอบ
วัดการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียน คิดเปนรอยละ 82.72 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีประสิทธิภาพเปนไปตามตามเกณฑที่วางไว คือ 75/75 และเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบ มี
การศึกษาจากเอกสารจากแหลงอางอิงตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และ
ไดรับการตรวจสอบ แกไขปรับปรุงจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผานกระบวนการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพ พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอน สอดคลอง
กับ ชวลิต ชูกําแพง (2553 : 94) กลาวไววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลายลักษณอักษรของครูผูสอน
ซึ่งเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้ง โดยใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา เวลาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปอยางเต็มศักยภาพ และกระบวนการ
เรียนรูของรูปแบบการสอนที่สรางขึ้นนี้มีกระบวนการที่ชัดเจน แตละขั้นตอนจะมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดแสดงออกและคนหาความรูภายใตกรอบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เปนการเรียนการสอนแบบโครงงานที่
เนนพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget นักเรียนมีโอกาสได
สรางความรูแบบกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเกิดจากการใชทักษะในการสรางและทดสอบ
แนวความคิด ทําใหนักเรียนมีศักยภาพดานสติปญญา (Intellectual Polential) และมีความสามารถในการ
แกปญหาเพิ่มมากขึ้น นักเรียนนําเอาแนวคิดหลักการมาสรางเปนความรูใหมดวยตนเองและเก็บบันทึกไว เมื่อ
มีสิ่งเราภายนอกมากระตุน นักเรียนจะนําความรูที่ถูกเก็บบันทึกไวมาใช ซึ่งความรูนั้นจะคงทนไมถูกลืมไป และ
ความรูใหมจะถูกนําไปบูรณาการกับความรูที่มีอยูกอนแลว ทําใหเกิดความรูที่กวางขวางและมีความหมายมาก
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ขึ้น สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สิริลักษณ สายเพชร (2550 : 65-66) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่องสารรอบตัวเรา ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.68/
80.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 75/75 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริบัญชา จันทโคตร (2549 :
68-106) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องการปลูกพืชไรดิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.05/82.95 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว 75/75
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 78.03/77.95 หมายความวา นักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน
และคะแนนแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน คิดเปนรอยละ 78.03 และไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และแบบทดสอบ
วัดการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียน คิดเปนรอยละ 77.95 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 75/75 และเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดผานการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการศึกษาจาก
เอกสารจากแหลงอางอิงตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา และไดรับการตรวจสอบ
แกไขปรับปรุงจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผานกระบวนการประเมินตรวจสอบคุณภาพ พิจารณาความ
สอดคลองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอน สอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน
(2553 : 125) กลาวไววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนการใชส่ือการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร เปนแนวทางใหผูจัดกิจกรรมการเรียนรูทราบวา
จะจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาใดเพื่อจุดประสงคใด จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร ใชสื่ออะไรและวัดผล
ประเมินผลโดยวิธีใด และหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซิปปา สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูทั้งทางกาย สติปญญา และสังคม การมีสวนรวม ทางดานอารมณนั้นมีการเกิดควบคูกันไป
กับทุกดานอยูแลว ถาผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัญชนก กลาไพรี (2554 : 156-157) พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา
มีประสิทธิภาพ เทากับ 78.67/75.64 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา โสตทิพย
(2551 : 72-73) พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องงานและพลังงาน กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 80.16/79.06 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่อง จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีกระบวนการที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน นักเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูจากกระบวนการที่หลากหลาย มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูกับสิ่งที่เผชิญอยูในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน ดังนั้น จึงมีโอกาสไดสรางองคความรูอยางมีกระบวนการ
สามารถพัฒนาดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและ
สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
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ของ สิริลักษณ สายเพชร (2550 : 66) พบวา นักเรียนที่เรียนรูปแบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีภรณ
บุญแท (2550 : 73-74) พบวา นักเรียนที่เรียนรูปแบบซิปปา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย (2550 : 56-57) พบวา นักเรียนที่
เรียนรูปแบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นงคนุช คชา (2553 : 84-85) พบวา นักเรียนที่เรียนระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิคเมตาคอคนิชั่นและการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาความคิดอยางเต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพเนนใหผูเรียนไดชวยเหลือ
กั น ในระหว า งการเรี ย นรู อี กทั้ งสมาชิ กในกลุ มให ความร ว มมื อในการทํ ากิ จ กรรมเป น อย างดี เพราะจั ดได
เหมาะสมกับวัยผูเรียน มีกระบวนการที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักเรียนไดมีโอกาส
แสวงหาความรูจากกระบวนการที่หลากหลาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรู
กับสิ่งที่เผชิญอยูในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงขึ้น ดังนั้น
จึงมีโอกาสไดสรางองคความรูอยางมีกระบวนการ สามารถพัฒนาดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ ลัดดา
ภูเกียรติ (2552 : 25) กลาวไววา โครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเริ่มจากปญหาที่นักเรียนใหความสนใจและคิดเอง อาจเปนรายกลุมหรือรายบุคคล แลวหา
วิธีการแกปญหานั้นๆ โดยการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนหา
คําตอบของปญหานั้นๆ มีครู อาจารย และผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในดาน
ตางๆ จนสําเร็จตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2553 : 122) กลาวไววา โครงงาน (project)
เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการสอน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความคงทน
ในการเรี ย นรู มีทั กษะการจั ด กระทํ าและสื่ อความหมายข อ มู ล มี พฤติ ก รรมการเป น ผู นํ า ผู ต ามที่ ดี และมี
ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งผูสอนจะตองมีบทบาทที่สําคัญในการเปนผูชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกแกผูเรียน คอยเปนที่ปรึกษาในการทํางาน ใหนักเรียนมีบทบาทในการเลือกงาน วางแผนการ
ทํางาน รับผิดชอบการทํางาน และเปนผูประเมินผลดวยตนเอง โดยผานกระบวน การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต
ขั้นนําเสนอเหตุการณ ใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะวางโครงงานในการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง ขั้นกําหนด
ความมุงหมายในการทํางาน ขั้นวางแผนดําเนินการ ขั้นการดําเนิน งานตามแผนที่กําหนดไว ขั้นประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ และขั้นติดตามผล เพื่อพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์
(2551 : 4) กลาวไววา โครงงานเปนศูนย กลางการเรียนรู (Project Centered Learning) ที่ผูเรียนไดเรียนรู
ผานการกระทํากิจกรรมโครงงานรวมกันกับเพื่อน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดประสงคของโครงงาน ทําให
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สมาชิกตองมีการชวยเหลือกันในการทํากิจกรรมเพื่อใหไดผลตามตองการ ฝกการแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุม
เนนกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผนการทํางาน ดวยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา อันนําไปสู
ความ สามารถในการคิดวิเคราะห แสวงหาความรู สอดคลองกับกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550 : 25)
ไดกลาวไววา คุณคาของการสอนแบบโครงงาน เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะในการปฏิบัติ ทําใหผูเรียน
รูจักวิธีทํางานอยางมีระบบและแผนงานที่ดี ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนหาความรู ผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงในแงของวิธีการทํางานอยางมีระบบ และ
ผลผลิตที่ไดจากโครงงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริบัญชา จันทโคตร (2549 : 68-106) พบวา นักเรียน
ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีทักษะการคิดวิเคราะหมากกวานักเรียนที่เรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา อยางมีนัยสําคัญที่ .05 และยังสอดคลองกับอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย
(2550 : 53-54) พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนรอยละ 79.31 มีคะแนนหลังเรียนผานเกณฑ
รอยละ 70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนรอยละ 75.86 มีคะแนน
หลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิมา อินทนะ
(2551 : 78) พบวาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประกอบการประเมินตามสภาพจริงมี
พัฒนาการความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นตามระยะเวลาจากการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร
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