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50255306 : สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

ค าส าคญั : การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้, โครงงาน 

         อ าภาพร  ระนาฎศิลป์ :  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ ส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ. ดร. 

บุษบา  บวัสมบูรณ์,  ผศ. ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา  และผศ. ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม.  223  หนา้. 

         การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้ยอุปถมัภ์)   อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีเรียนอยูใ่น ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  35  คน โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  ใชเ้วลาใน

การทดลอง 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  แผนการจดัการ

เรียนรู้โดยวิธีโครงงาน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้   แบบ

ประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย  (X ) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ค่าสถิติทดสอบที  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  (t-test  Dependent)  และการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content  Analysis) 

         ผลการวจิยัพบวา่ 

         1.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 หลงัเรียน

ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

          2.   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการท าโครงงาน  หลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัดี   

        3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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50255306  :  MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE 

Keywords :  LEARNING ACHIEVEMENT  ON  REPORT  WRITING,   PROJECT  APPROACH. 

         AMPAPORN  RANATSILP : THE  DEVELOPMENT  OF  LEARNING ACHIEVEMENT  ON  

REPORT  WRITING OF  THE THIRD GRADE STUDENTS  THROUGH THE  LEARNING PROJECT  

APPROACH.  THESIS ADVISORS : ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. ASST.PROF. 

MEECHAI IEMJINDA, Ph.D. AND  ASST.PROF. CHAIYOS   PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 223  pp. 

         The  purpose  of   this  research  were  1)  to  compare the development of  learning 

achievement   on  Report  writing   of  before  and  after  experiment by using project  approach  2) to 

study students’ ability on a project work. 3) to study  the opinions  of  student about using project  

method  teaching  of  the third  grade  student from  Wat  Thammasala  School. The sample  of  this 

research were 35 students  from  of  the third  grade student Wat Thammasala  School, Amphoe  

Mueang, Nakhonpathom Province in  academic year 2011. The  schools  representatives  gained  by  

Simple Random Sampling from drawing lots.  The duration of  the  experiment  was  2 hours /a week  

for 10 hours.  The  research  instruments  were  lesson  plans  by using project  approach,  the 

achievement test  and  questionnaire  for  investigating  the  opinion  of  student   by using  project  

approach  teaching.  Data  were  analyzed  by  frequencies, mean,  standard  deviation  and  t – test 

Dependent  and  content analysis. 

         The  research  result  of  this  study  were  : 

         1)  There  was  a  significant  different  between  writing  skill  report of  the study of   the 

third  grade students  at  the .05  level, which  after  study  higher  than  before  study. 

         2)  The  students  have the ability to work on a project were at a good level. 

         3)  The students’ opinions  on   project  approach were  at high  level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
      วิทยานิพนธ์ฉบ ับน้ีส า เ ร็จได้โดยความอนุเคราะห์ ความกรุณา ความเอาใจใส่ 
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา และ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศาสตราจารยพ์ิเศษ  
กาญจนา  คุณารักษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร  อินทรบ ารุง ประธานสอบ
วทิยานิพนธ์ ท่ีไดค้  าแนะน าปรึกษา  สนบัสนุน ตลอดจนถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  จนวิทยานิพนธ์
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์อมัพร  แกว้สุวรรณ  ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน า  
รวมถึงนางสุดารัตน์  ชิณณะพงศ ์ นางสาวปราณีต  เจ้ยทองศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
และนายพินิจ สิงโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวดั
นครปฐม ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ   
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผู ้อ  านวยการโรงเรียน  และครูโรงเรียน         
วดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ์)  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน โรงเรียน 
วดัเกาะวงัไทร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ทุกท่านที่กรุณา
ให้ความร่วมมือในการท าวจิยัคร้ังน้ีใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ่คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวระนาฎศิลป์  คณะครูโรงเรียน
สิรินธรราชวทิยาลยัทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือและดูแลดว้ยดีเสมอมา  ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น 
ท่ีให้ค  าแนะน าขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอขอบคุณนางสาวแวยามีล๊ะ  อีแมลอดิง ท่ีช่วย
สืบคน้ขอ้มูล  และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  ทุกท่านที่ให้ก าลงัใจและการช่วยเหลือ 
และขอขอบคุณ นายภูริชยั  ชยัศร ท่ีอยู่เคียงขา้งและเป็นก าลงัใจคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจนสามารถ
ท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 
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