ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่มีผลตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งสารในชี วิ ต ประจํ าวั น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
จังหวัดสมุทรปราการ
นางวงเดือน จายอุน ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารยที่ปรึกษา 1) ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล 2) ดร.นงเยาว อุทุมพร
ปการศึกษา 2552 จํานวน 279 หนา คําสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การคิดอยางมี
วิจารณญาณ

ชื่อวิทยานิพนธ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนคลอง
บางปง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 34 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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Abstract

This objectives of this study were 1) to compare critical thinking and learning achievement of
grade 6 students before and after learning by project method, 2) to compare critical thinking and learning
achievement of grade 6 students after learning by project method and traditional learning. The sample were
grade 6 students, first semester, academic year 2009 of Klong Bang Ping school, two classes, 34 students per
class. The research instruments were teaching plan, achievement test, and critical thinking test. Data was
analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The results of this study showed that 1) students’ critical thinking and learning achievement after
learning by project method were higher than before, 2) students’ achievement and critical thinking of those
who learned by project method were higher than those who learned by traditional learning, at the level of
statistical significant .01.
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