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คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร / วิธีสอนแบบโครงงาน
จรรยา เจริญรัตน : การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบโครงงาน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ,
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ อ.ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล. 237 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน
เรื่ อง ระบบนิ เวศ ให มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู เรื่ อง ระบบนิ เวศ ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษา
ปที่ 3 ก อนและหลังการจัดการเรีย นรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 ที่ จั ดการเรี ยนรู ด วยวิ ธี สอนแบบโครงงาน 5) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการทํ าโครงงาน หลั งการจั ดการเรี ยนรู
ดวยวิ ธีสอนแบบโครงงานของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึ กษาป ที่ 3 ระหวางการแบง กลุม คละความสามารถและการแบ งกลุ ม
ตามความสนใจ และ 6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 32 คน ทดลองใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองรวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง
แบบแผนการทดลอง แบบกลุมเดียวทดลองกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)
เครื่องมื อที่ใชในการวิ จั ย คือ 1) แผนการจั ดการเรียนรู 2) แบบทดสอบ 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดวิ เคราะห
4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 5) แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ 6) แบบสอบถาม
ความคิ ดเห็ น การวิ เคราะห ข อมู ลใช สถิ ติ ค าร อยละ (%) ค าเฉลี่ ย ( X ) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค าที (t-test)
แบบ Depentdent และ Independent
ผลการวิจัย พบวา
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีประสิทธิภาพ 83.59/80.21
2. ผลการเรีย นรู เรื่อง ระบบนิเวศ ของนั กเรีย นชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 3 หลังจัดการเรีย นรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โครงงานอยูในระดับดี
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโครงงานอยูในระดับดี
5. นักเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3 ที่ แบ งกลุ มคละความสามารถและการแบ งกลุมตามความสนใจมี ความสามารถ
ในการทําโครงงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
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The purposes of this research were to: 1) develop and assess of the lesson plans by project method
on ecology system to meet the efficiency criterion of 80/80 2) compare ninth grade students’ learning outcome
of ecology system before and after being taught by project method 3) study ninth grade students’ analytical
thinking ability by project method 4) study ninth grade students’ science process skills by project method
5) compare ninth grade students’ project work ability by project method with divided into groups between mixed
ability groups and interest groups 6) study ninth grade students’ opinions towards by project method. The sample
consisted of 32 ninth grade students, Thetsaban 1 Talad Bangli (Panich U-tis) School, Song Phi Nong District,
Suphanburi Province. The experiment was conducted during the first semester of the academic year 2012 and
within the duration of the implementation covered 15 hours. The research design was one group pretest posttest design.
The research instruments were 1) lesson plans, 2) learning outcomes test, 3) analytical thinking
ability evaluation form, 4) science process skills evaluation form, 5) project evaluation form and 6) questionnaire.
The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and
independent.
The results of the research were as follow:
1. The lesson plans of project method on ecology system met the efficiency criterion of
83.59/80.21.
2. The ninth grade students’ learning outcomes on ecology system after being taught by project
method were higher than before the instruction were statistically significant at the .05 level.
3. The ninth grade students’ analytical thinking ability on ecology system after the instruction by
project method were good.
4. The ninth grade students’ science process skills on ecology system after the instruction by project
method were good.
5. The ninth grade students’ project work ability on ecology system after the instruction by project
method with divided into group between mixed ability groups and interest groups were no statistically significant.
.
6. The ninth grade students’ opinions towards the instruction by project method of ninth grade
students overall were at a high level of agreement.
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาอยางดียิ่ง
จาก ผู ชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ผู ชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล ซึ่งเปนปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน
เจริญฉิม ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการสอบ รวมทั้ง
คณาจารย ทุก ทานที่ประสิ ทธิประสาทวิช า ให คํา แนะนํา ตรวจสอบ ชี้แ นวทางอันเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งใหความเอื้ออาทร เปน กําลังใจในการตอสูอุปสรรค ดวยความ
เมตตาตอศิษยเสมอ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสดิ์ อาจารยศรีสุวรรณา คิ้มแหน อาจารย
สุนทรี หิมารัตน อาจารยประจวบ สุภักดี และอาจารยพิศมัย หงษทอง ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยที่ไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสรางเครื่องมือวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณพี่ ๆ นอง ๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศที่ คอยใหกําลังใจ ดวยไมตรี
และความเอื้ออาทรตอกันเสมอมา
ขอขอบคุ ณครอบครั ว ที่ ดู แล ช ว ยเหลื อ และให กํ าลั งใจในการศึ กษาจนสํ าเร็ จสมดั ง
ปรารถนา หากประโยชนใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาแดบิดา มารดา
คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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