
 

 

เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยทายปัญหากบัคุณตา  
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านกูน อ าเภอปราสาท จังหวดั 
 สุรินทร์ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้วธิีการสอนแบบโครงงาน 
 
ปีทีท่ าวจิัย  2551  
สาขาวชิา  การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ช่ือผู้วจิัย   เพียงพิมพ ์ สาขนินท ์
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน  
 

บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หน่วยทายปัญหากบัคุณตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นกนู อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้โครงงานใน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ หน่วยทายปัญหากบัคุณตา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นกนู อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้โครงงาน  ในดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นกนู  อ าเภอปราสาท  
จงัหวดัสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวนทั้งหมด 28 คน 
 2. การออกแบบการวจิยั การออกแบบการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี  
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยทายปัญหากบัคุณตา
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวธีิโครงงาน จ านวน 11 แผน คือ 
   แผนท่ี 1  เร่ืองประเภทของโครงงาน 
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   แผนท่ี 2   เร่ืองขั้นตอนการท าโครงงาน 
   แผนท่ี 3   เร่ืองการเขียนเคา้โครงงาน 
   แผนท่ี 4   เร่ืองการท าและนิเทศติดตามโครงงานระยะท่ี 1 
   แผนท่ี 5   เร่ืองการท าและนิเทศติดตามโครงงานระยะท่ี 2 
   แผนท่ี 6   เร่ืองการเขียนรายงานโครงงาน 
   แผนท่ี 7   เร่ืองการน าเสนองานโครงงาน 1เร่ืองการอ่าน การเขียน เรียนรู้ค าใหม่ 
ในบทเรียน 
   แผนท่ี 8    เร่ืองการน าเสนองานโครงงาน 2 เร่ืองการอ่านออกเสียงเร่ืองทายปัญหา 
กบัคุณตา 

  แผนท่ี 9    เร่ืองการน าเสนองานโครงงาน 3 เร่ืองการอ่านในใจและตอบค าถาม 
  แผนท่ี 10  เร่ืองการน าเสนองานโครงงาน 4 เร่ืองค าท่ีประและไม่ประวสิรรชนีย ์ 

   แผนท่ี 11 เร่ืองการน าเสนองานโครงงาน 5 เร่ืองจาก อะ สู่ความเรียงร้อยแกว้ 
3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั 

  นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานซ่ึงเป็น  
กระบวนการท่ีผูส้อนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดใ้น
เร่ืองการอ่าน การเขียน ความหมายของค า และหลกัการใชค้  าท่ีประและไม่ประวปิระสรรชนีย ์ในหน่วย 
ทายปัญหากบัคุณตา  ซ่ึงมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน  5 กระบวนการในแต่ละกระบวนการ
จะมีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นขั้นน า  ขั้นสอน และขั้นสรุป โดย 5 กระบวนการ
ดงักล่าวมีดงัน้ี 
   3.2.1 ขั้นเตรียมการ ครูใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จกัประเภทโครงงานและขั้นตอน
การท าโครงงานประกอบดว้ย  
    1) ขั้นน า ครูน าตวัอยา่งโครงงานมาใหน้กัเรียนดู แลว้สนทนาซกัถาม
ขอ้อยากรู้ 
    2) ขั้นสอน ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้ประเภทของโครงงาน  โดยนกัเรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารใบความรู้ ท ากิจกรรมในใบงานเป็นกลุ่ม แลว้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
และท ากิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคล   
    3) ขั้นสรุปครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญัของเน้ือหาท่ีเรียน 
ครูเนน้ย  ้าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวนิยั  ครูวดัและประเมินผล 
   3.2.2 ขั้นการเขียนเคา้โครงงาน ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนเคา้โครง 
งาน และเขียนเคา้โครงงาน ประกอบดว้ย  
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    1) ขั้นน า นกัเรียนร้องเพลง และดูตวัอยา่งโครงงาน  
    2) ขั้นสอน ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้วธีิการและขั้นตอนการเขียนเคา้โครง 
งานและเขียนเคา้โครงงานตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหวัขอ้ท่ีก าหนด โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ ท ากิจกรรมในใบงานเป็นกลุ่ม แลว้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ครู แนะน าให้
นกัเรียนปรับปรุงการเขียนโครงงานใหถู้กตอ้ง และใหน้กัเรียนท ากิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคล   
    3) ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญัของเน้ือหาท่ี
เรียน และครูเนน้ย  ้าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวนิยั ครูวดัและประเมินผล 
   3.2.3 ขั้นท าและ นิเทศโครงงาน นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลโครงงานท่ีรับ  
ผดิชอบ และน าเสนอ ประกอบดว้ย  
    1) ขั้นน า ครูทบทวนความรู้เดิมใหน้กัเรียน 
    2) ขั้นสอน นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามโครงงานของกลุ่มท่ี
รับผดิชอบ แลว้น าขอ้มูลมาจดัระบบ ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ครูเป็นผูแ้นะน าเพิ่มเติม ให้
ขอ้มูลท่ีไดส้มบูรณ์ท่ีสุด และนกัเรียนท ากิจกรรมในใบงานเป็นรายบุคคล  
    3) ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญัของเน้ือหาท่ีเรียน 
และครูเนน้ย  ้าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวนิยั ครูวดัและประเมินผล 
   3.2.4 ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน  ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้ขั้นตอนการเขียน
โครงงานและเขียนโครงงานประกอบดว้ย  
    1) ขั้นน า ครูทบทวนความรู้เดิมใหน้กัเรียน  
    2) ขั้นสอน ครูใหน้กัเรียนเรียนรู้วธีิการและขั้นตอนการเขียนรายงาน
โครงงาน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และเขียนรายงานโครงงาน แลว้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ 
หนา้ขั้นเรียน ครูเป็นผูแ้นะน าเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์  และนกัเรียนท ากิจกรรมใบงานเป็นรายบุคคล 
    3) ขั้นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญั เน้ือหาท่ีเรียน  
และครูเนน้ย  ้าการท างานกลุ่ม และความมีระเบียบวนิยั ครูวดัและประเมินผล 
   3.2.5 ขั้นน าเสนอโครงงาน   นกัเรียนน าเสนอโครงงาน และใหเ้พื่อนปฏิบติั
กิจกรรม ประกอบดว้ย  
    1) ขั้นน า  สนทนาและทบทวนความรู้ในการเตรียมเสนอโครงงาน  
    2) ขั้นสอน ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานหนา้ชั้นเรียน
ชัว่โมงละหน่ึงกลุ่ม โดยครูเป็นผูแ้นะน าขอ้บกพร่องในการน าเสนอในทุกประเด็นและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงาน โดยมีกิจกรรมใบงานใหเ้พื่อนนกัเรียนปฏิบติั  ออกมาน าเสนอ 
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แลว้สรุปพร้อมกนัทั้งชั้นโดยมีครูเป็นผูค้อยแนะน าใหถู้กตอ้ง และครูใหน้กัเรียนท า กิจกรรมใบงาน
เป็นรายบุคคล   
    3) ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีเรียน เนน้ย  ้าทกัษะ
การท างานกลุ่ม และความมีวนิยั ครูวดัและประเมินผล 
  3.3 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
   3.3.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยทายปัญหากบัคุณตา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงประกอบดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 3 ฉบบั ไดแ้ก่  
    1) แบบทดสอบวดัความรู้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 15 ขอ้   
   2) แบบทดสอบทกัษะการอ่าน  ประกอบดว้ย การอ่านออกเสียงค า 18 
ค า การอ่านเป็นประโยค 10 ประโยค และการอ่านออกเสียงขอ้ความ 4 ขอ้ความ 
    3) แบบทดสอบทกัษะการเขียน ประกอบดว้ย การเขียนค า 8 ค า เขียน 
ประโยค 11 ประโยค เขียนขอ้ความตามค าบอก 1 ขอ้ความ และเขียนความเรียงร้อยแกว้จากค าท่ีก าหนด 
1 ขอ้ความ 
   3.3.2 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วย 
ทายปัญหากบัคุณตา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ธีิการสอนแบบโครงงาน จ านวน 1 ฉบบั  
   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยัในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
หน่วยทายปัญหากบัคุณตา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ธีิการสอนแบบโครงงาน จ านวน 1 ฉบบั 
   3.3.4 แบบวดัความพึงพอใจในการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วย 
ทายปัญหากบัคุณตา โดยใชว้ธีิสอนแบบโครงงาน  จ  านวน  1  ฉบบั 
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียน
กลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ระหวา่งวนัท่ี 1-20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึง 
มีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 
ในวนัศุกร์ท่ี 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.45-10.45 น.  
  4.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวป้ระเมินทกัษะการท างาน 
กลุ่มและความมีวนิยัของนกัเรียน ใชร้ะยะเวลาทดลองทั้งหมด 11 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 4-19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2551 
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  4.3 เม่ือด าเนินการสอนเสร็จตามก าหนด ก็ท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ 
ฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน ในวนัพฤหสับดีท่ี  20 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2551 เวลา 08.45-
10.45 น. 
  4.4 ท าการวดัความพึงพอใจ หลงัจากทดสอบหลงัเรียนแลว้โดยใชแ้บบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยหน่วยทายปัญหากบัคุณตา ในวนัท่ี 20 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2551  เวลา 11.00 – 11.25 น. เป็นเวลา 25 นาที  
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 หาค่าร้อยละโดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ีและหาค่า 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 60  
  5.2 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน และหลงัเรียน
และความแตกต่างของคู่คะแนน และใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ก่อน
และหลงัเรียนกบัเกณฑม์าตรฐาน 
  5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในกรณีกลุ่มตวัอยา่ง 
เดียวไม่เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติ t-test dependent 
  5.4 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ และใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียวเปรียบเทียบ 
ค่าเฉล่ียกบัเกณฑม์าตรฐาน 
  5.5 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ และใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียวเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
กบัเกณฑม์าตรฐาน 
  5.6 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้  และใชส้ถิติ t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยทายปัญหากบั คุณตา 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นกนูโดยวธีิสอนแบบโครงงาน สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กรณีก่อนเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในภาพรวม ไม่ผา่นเกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 โดย 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 93.75, S.D = 12.303) เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมี 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กรณีก่อนเรียน นกัเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในดา้นความรู้ ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ไม่ผา่นเกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43
มีความรู้อยูใ่นระดบัต ่า ( X = 7.04, S.D = 1.071) โดยผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดา้นทกัษะการอ่าน ผา่นเกณฑ ์21 คน คิดเป็นร้อยละ75.00 ไม่ผา่นเกณฑ ์
7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทกัษะการอ่านอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 54.71, S.D = 6.229) โดยทกัษะ 
การอ่านของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และทกัษะการเขียน ผา่นเกณฑ ์ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ไม่ผา่นเกณฑ ์26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ทกัษะการเขียนอยูใ่นระดบัต ่า ( X = 
32.00, S.D = 9.672) โดยทกัษะการเขียนของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  กรณีหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม ผา่นเกณฑ์ 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ  89.29 ไม่ผา่นเกณฑ์  3 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.71 โดยผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนอยู่ใน
ระดบัสูง ( X  = 136.64, S.D = 20.398) เม่ือทดสอบแลว้พบวา่สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นดา้นพบวา่กรณีหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นความรู้ 
ผา่นเกณฑ ์25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิดา้น
ความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 11.11, S.D = 1.750)  เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั .05  ดา้นทกัษะการอ่าน ผา่นเกณฑ ์27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ไม่ผา่นเกณฑ ์1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ทกัษะการอ่าน อยูใ่นระดบัสูง ( X = 68.00, S.D = 9.711) โดยทกัษะการอ่านสูงกวา่เกณฑ ์
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และดา้นทกัษะการเขียน ผา่นเกณฑ ์25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ไม่ผา่น 
เกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71  ทกัษะการเขียน อยูใ่นระดบัสูง ( X = 57.54, S.D = 11.568) โดยทกัษะ 
การเขียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม  พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยทายปัญหากบัคุณตา ผา่นเกณฑ ์25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 และ 
ไม่ผา่นเกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 โดยทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 99.89, S.D 
= 15.7723) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
  1.3 ดา้นความมีวนิยั พบวา่นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยทายปัญหากบัคุณตา ผา่นเกณฑ์  24 คน คิดเป็นร้อยละ  85.71 และไม่ผา่นเกณฑ์  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 โดยนกัเรียนมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 99.60, S.D = 17.9141) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียน 
มีวนิยัสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  1.4 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยทายปัญหากบัคุณตา โดยวธีิการสอนแบบโครงงานผา่นเกณฑ์ 28 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 100 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.1239, S.D = 0.21678) สูงกวา่ 
เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจใน  
การเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย
เน้ือหามีความเหมาะกบัเวลา  เน้ือหาน่าสนใจ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา  

ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  สมาชิกในกลุ่มมี
ความร่วมมือในการจดักิจกรรม  บรรยากาศในหอ้งเรียนและ สภาพแวดลอ้ม เอ้ือต่อการจดักิจกรรม  

บรรยากาศในหอ้งเรียนและการจดักิจกรรมสนุกสนานน่า เรียน  ส่ือการเรียนการสอน แปลกใหม่
ทนัสมยั ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ครูใชว้ธีิ 

การประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม  นกัเรียนมีส่วนร่วม ในการประเมิน  ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลท่ีมีความเป็นธรรม  นกัเรียนสามารถน าไปประยกุต ์ใชใ้น ชีวติประจ าวนั  และนกัเรียน
สามารถน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในวชิาอ่ืนได ้( X = 4.46, 4.11, 4.07, 4.14, 3.93, 4.25, 4.11, 4.25, 4.29, 
4.18, 4.00, 4.00, 4.14, 4.11, 4.04, 4.00, 4.04 , S.D = 0.637, 0.737, 0.813,  0.705, 0.813, 0.752, 0.737, 
0.701, 0.713, 0.723, 0.861, 0.667, 0.651, 0.685, 0.637,  0.720, 0.693) 
 2. ผลการเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ดา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทยหน่วยทายปัญหากบัคุณตา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นกนู อ าเภอปราสาท จงัหวดั 
สุรินทร์โดยวธีิการสอนแบบโครงงาน ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา 
ในดา้นยอ่ยพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะการอ่าน และดา้นทกัษะ 

การเขียน หลงัเรียนทุกดา้นสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และนกัเรียนมีพฒันาการ
เฉล่ียโดยรวมอยา่งเห็นไดช้ดั ( D = 42.893, SD =14.9774) เม่ือพิจารณาพฒันาการเฉล่ียดา้นยอ่ย พบวา่ 
นกัเรียนมีพฒันาการเฉล่ียดา้นความรู้ ดา้นทกัษะการอ่าน และดา้นทกัษะการเขียน แต่ละดา้นอยา่ง
เห็นไดช้ดัยิง่ข้ึน ( D = 4.071, 13.286, 25.536 และ SD =1.1198, 8.5282, 8.9999 ตามล าดบั) 
 
 
 


