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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน และ 4) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จ านวน 26 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
หลายขั้นตอน โดยใช้เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 18 ชั่วโมง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 9 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78 และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 ด าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัย โดยการสุ่มและวัดก่อน-หลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ  

จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบจ าลอง 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 1) compare the science learning 

achievement of grade 5 students before and after using Model-Based learning 
management, 2) compare the science learning achievement of grade 5 students after 
using Model-Based learning management with the expectation of passing with the 
criteria of 70 percent of the full score, 3) compare the critical thinking ability of grade 
5 students before and after using Model-Based learning management, and 4) compare 
the critical thinking ability of grade 5 students after using Model-Based learning 
management with the criteria of 70 percent of the full score. The sample consisted of 
grade 5 students from Tessaban 10 School (Anuban Tessaban Meung Saraburi) in the 
first semester of academic year 2019 under Saraburi Municipality total 26 students 
using the multi-stage random sampling method. The duration of the experiment was 
9 weeks at 2 hours a week for a total of 18 hours. The instruments used in the research 
were 9 lesson plans using Model-Based learning management, a science learning 
achievement test with a reliability of 0.78 and an analytical ability test with a reliability 
of 0.82. This quasi-experimental research used a one group pretest – posttest design. 
The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test for dependent samples 
and t-test for one sample. 

The research findings were as follows: 
1. The science learning achievements of the grade 5 students after using 

Model-Based learning management were higher than before the experiment at 0.05 
level of significance. 
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2. The science learning achievements of the grade 5 students after using 
Model-Based learning management were higher than the criteria of 70 percent at 0.05 
level of significance.  

3. The critical thinking ability of the grade 5 students after using Model-Based 
learning management was higher than before the experiment at 0.05 level of 
significance.  

4. The critical thinking ability of the grade 5 students after using Model-Based 
learning management was higher than the criteria of 70 percent at 0.05 level of 
significance.  
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