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การเปรยีบเทียบผลการจัดการเรยีนรู เรื่อง การพัฒนาดินและแหลงน้าํกลุมสาระการเรยีนรู 
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 ที่จัดการเรยีนรูดวยกระบวนการวิจัย 

กับจัดการเรยีนรูตามแนวของ สสวท. 
A Comparision of Learning Outcomes on the Topic of “Soil and Water Development”  

The Science Learning Area of Mathayomsuksa 2 Students Between Using Research –Based 
Instruction Approach and The Institute of Teaching Science and Technology Approach (IPST) 

 
วรางคภัทร สุขเรือน1 ปราโมทย  จันทรเรือง2  และศรินทิพย ภูสําลี 2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การพัฒนาดินและแหลง

น้ํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรูตามแนวของ 

สสวท. 3) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.  

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งส้ิน 102 คน กําหนดเปนกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ

สุมอยางงายไดกลุมทดลอง 51 คน และกลุมควบคุม 51 คน การวิจัยเปนเชิงทดลอง แบบทดสอบหลังการทดลองของ

กลุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)  แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย 2) แผนการจัดการเรียนรูตาม

แนวของ สสวท. 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่น 0.817 4) แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาความเชื่อมั่น 0.807 5) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคาความเชื่อมั่น 0.960 สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เจตคติ

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาการจัดการเรียนรูตาม

แนวของ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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ABSTRACT 
 This research aims to 1) compare the achievement on the topic of “Soil and Water Development” The 

Science Learning Area of Mathayomsuksa 2 students  between using Research – Based Instruction 

Approach and The Institute of Teaching Science and Technology Approach , 2) compare the science 

process skills of Mathayomsuksa 2 students  between using Research – Based Instruction Approach 

and The Institute of Teaching Science and Technology Approach , 3) compare the scientific Attitude of 

Mathayomsuksa 2 students  between using Research – Based Instruction Approach and The Institute of 

Teaching Science and Technology Approach.  

 The research population comprised 102 Mathayomsuksa 2 students of Sa-ngaun Ying School, 

under The Secondary Education Service Area office 9, in the academic year 2011, 51 students in the 

experimental group and 51 students in the controlled group were sclected as the research sample using a 

sample random sampling technique. The research was experimental with posttest only control group 

design. The instruments used were 1) a learning management plan using the Research – Based 

Instruction,  2) a learning management plan using The Institute of Teaching Science and Teachnology. 

3) a science learning achievement test with the degree of coefficient reliability was 0.817  4) a science 

process skills test with the degree of coefficient reliability was 0.807  5) a scientific attitude test with  the 

degree of coefficient reliability was 0.960. The data was analyzed  by calculating mean, standard 

deviation and T-test Independent. 

The result were as follows: 1)  The science learning achievement of Mathayomsuksa 2 students  

using  the Research – Based Instruction Approach was higher than that of the students using The Institute of 

Teaching Science and Teachnology Approach at 0.05 level of statistical significance.  2)  The science 

process skills  of Mathayomsuksa 2 students  using the Research – Based Instruction Approach was 

higher than that of the students using The Institute of Teaching Science and Technology Approach  at 0.05 

level of statistical significance. 3)  The scientific attitude of Mathayomsuksa 2 Students  using  the Research 

– Based Instruction Approach was higher than that of the students using The Institute of Teaching 

Science and Technology Approach  at 0.05 level of statistical significance.  

Key Words : Research – Based Instruction, The Institute of Teaching Science and Teachnology (IPST), achievement, science 

process skills and scientific attitude 
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คํานํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับสังคมโลกปจจุบันและอนาคต ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 23 ,24 และจากผลการ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยมูลคาความเสียหายและการสํารวจ
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ทัศนคติของประชาชน พบวา ลําดับที่ 1 การสูญเสียทรัพยากรปาไม ลําดับท่ี 2 อุทกภัยและภัยแลง ลําดับท่ี 3 ความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและการใชที่ดิน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549, ยอหนา 2)  เมื่อนักเรียน

ไดรับการประเมินความรูวิทยาศาสตร (ชวงชั้นที่ 3) จากสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) พบวาในป

การศึกษา 2552 ภาพรวมทั้งประเทศ นักเรียนสอบไดรอยละ 29.16  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไวในสาระที่ 6 

มาตรฐาน 6.1 สําหรับชวงชั้นที่ 3 ไดกําหนดใหนํามาจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 79 - 82) การ

จัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควา

อยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545, หนา 145)  เพื่อให

นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึง

ไดศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่มีความคงทนขององคความรู กระบวนการคิด

วิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่มีผูนําไปใชแลว

ประสบความสําเร็จ พบวา การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยของทิศนา แขมมณี (2548: 13 - 32) ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 30  ดังนั้นจึง

ศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาดินและแหลงน้ํา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. 

 

อุปกรณและวิธีการ 

1.ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนนักเรียน 102 คน ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ 

กลุมตัวอยางไดจากวิธีการสุมอยางงายได กลุมทดลอง 51คน และกลุมควบคุม 51คน  

2. เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย วิชาวิทยาศาสตร ว 22101 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา จํานวน 3  แผน เวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 

1. ระบุปญหา 2. ตั้งสมมติฐาน 3. การพิสูจนทดสอบสมมติฐาน หรือการออกแบบการวิจัย 4. การเก็บรวบรวม

ขอมูล 5. การวิเคราะหขอมูล 6. การสรุปผลการวิจัย 2) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร ว 

22101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา จํานวน 4 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

ไดแก 1. ขั้นสรางความสนใจ  2. ขั้นตรวจและคนหา 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4. ขั้นขยายความรู  5. ขั้น

ประเมินผล 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา แบบ

เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.80 - 1.00 คาความยากงาย ตั้งแต 0.31 - 0.76 

และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 - 0.67 และมีคาความเชื่อมั่น  0.817 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.80-1.00 คาความ

ยากงาย ตั้งแต 0.28 - 0.70 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.22 - 0.74 มีคาความเชื่อมั่น 0.807 5)  แบบวัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ตามวิธีของลิเคิรท แบบตัวเลือก 5 ระดับ จํานวน 32 ขอความ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

เทากับ 1 คาที (t-test) อยูระหวาง 2.42 – 10.44 คาความเชื่อมั่น 0.960  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนทั้งสองกลุมโดยกลุมทดลองใชแผนการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และกลุมควบคุมใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.  สัปดาหละ 3  

ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห รวม 12 ชั่วโมง เมื่อจัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรู  สอบหลังเรียนกับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร นําคะแนนที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวย

วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

4. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูลที่ได และใชสถิติ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบสมมติฐาน ใช t-test Independent (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551: 303) แปลผลโดยการบรรยาย 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตาราง 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับตามแนวของสสวท. พบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาตามแนวของ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยเปนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูเอง เรียนรู

ไดอยางอิสระ รวมกันปฏิบัติกิจกรรมดวยความคิดของตนเองหรือมีสวนรวมในความคิดของกลุม ทําใหเกิดความ

กระตือรือรน ความรับผิดชอบตอกลุมและตนเอง เร่ิมตั้งแตการพิจารณาและเลือกกําหนดประเด็นปญหาหรือเนื้อหา
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ตามความสนใจของแตละกลุม ไดศึกษาหลักการ ความรู เอกสาร ตํารา ส่ือตางๆ ดวยตนเอง วางแผนรวมกันใน

การศึกษาขอมูล กําหนดขั้นตอนการทํากิจกรรมทําใหนักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน ครูคอยใหกําลังใจและกระตุน

ใหเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรู  จากแหลงขอมูลตางๆ เชน แหลงเรียนรู วีดีทัศน คอมพิวเตอร หนังสือ ได

เปล่ียนบรรยากาศทําใหเรียนไดอยางสนุกสนาน ไมเบื่อ ทําใหความรูที่คนพบมีความคงทนและเปนประสบการณที่

นักเรียนประทับใจนักเรียนเปนผูคนควาหาความรู แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห สรุปเอง รวมถึงการปรับปรุงแกไข

งานหลายๆ ครั้งจนไดงานที่สมบูรณที่สุด สงผลใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจอยางถูกตองและภาคภูมิใจใน

ผลงานของตน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พบวาคาเฉลี่ยของคะแนน มีคาเทากับ16.41 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 54.70 สูงขึ้น

เล็กนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมทดลองที่มีจํานวนมาก เพื่อใหคําปรึกษาและศึกษาพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม

ควรลดจํานวนกลุมทดลองลงหรือเพิ่มผูชวยทําวิจัยซึ่งไพรัช สูแสนสุข (2548: 3-5) ไดสรุปวา ผลที่นักเรียนจะไดรับ

จากการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย คือ นักเรียนไดเรียนรูการหาคําตอบอยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือ นักเรียน

ไดฝกทักษะกระบวนการตางๆ เชน การวางแผนการคิด การแกปญหา การปฏิสัมพันธกับผูอื่น ฝกความละเอียด

รอบคอบ ฝกการสังเกต ฝกการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห สรุปขอมูล การเชื่อมโยงบูรณาการ สอดคลองกับ สุนัน

ทา โสรณสุทธิ์  (2550:59) ยุพิน ใจตรง (2552: 114) และนงลักษณ เชื้อดี (2548: 95) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  

 จากตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับตามแนวของ สสวท. พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการวิจัย สูงกวาตามแนวของ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากขั้นตอนการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธโดยนักเรียนตองใชทักษะ

การสังเกต เพื่อนําไปสูการระบุปญหา เมื่อไดปญหาแลว นําทักษะการทํานายมาเลือกวิธีการแกปญหาอยาง

เหมาะสม ใชทักษะการตั้งสมมติฐาน เพื่อตั้งสมมติฐาน การพิสูจนทดสอบสมมติฐาน หรือการออกแบบการวิจัยใช

ทักษะอยางหลากหลาย เชน การทดลอง การกําหนดและควบคุมตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา การเก็บรวบรวมขอมูลใชทักษะการวัดทักษะการคํานวณ 

ทักษะการจําแนก ทักษะการกระทําขอมูล และสื่อความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชทักษะการลงความเห็น

จากขอมูลและการสรุปผลการวิจัยใชทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  เมื่อนักเรียนไดเรียนรู วิธีการคิด

ตลอดจนกระบวนการทําวิจัยซึ่งเปนการเรียนที่ใหนักเรียนไดคิดอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ เมื่อนักเรียนได

เรียนรูและมีการฝกการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพรอมกันกับการเรียนสาระวิชา จะทําใหนักเรียนเกิด

ความคลองแคลวมากขึ้นกวาในชวงแรกๆ การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยเปนการเรียนรูตามความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนฝกทักษะกระบวนการการจัดการทํางานตาม

ขั้นตอนอยางเปนระบบ การทําวิจัยจะสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติงานอยางมีการวางแผนและดําเนินตามแผนที่วาง

ไวอยางเปนลําดับขั้นตอนทําใหนักเรียนเกิดความเคยชินและสามารถนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช

ในการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดซึ่งสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น  จากการพิจารณา

คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาเทากับ 16.31 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเปนรอย

ละ 54.37 สูงขึ้นเล็กนอย ซึ่งพิมพพันธ เดชะคุปต และคณะ (2545: 9) ไดสรุปวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

482 

เปนความชํานาญและความสามารถในการใชการคิด เพื่อคนหาความรู รวมท้ังการแกปญหาและเปนทักษะทาง

ปญญา ไมใชทักษะปฏิบัติดวยมือ เพราะเปนการทํางานของสมองในการคิดขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับผลการวิจัย

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548 ข: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ความสามารถในการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนแกนนํา 

ผลการวิจัยพบวา จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองไดตาม

กําหนดเวลาเพิ่มขึ้นตามลําดับ และการที่ไดลงมือทดลองจริง ทําใหเขาใจงายและเขาใจมากขึ้น สวนจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการวิจัยนักเรียนสามารถทําการวิจัยไดแลวเสร็จกลุมละ 1 เร่ืองและสามารถทําการศึกษาตอยอดหรือ

ทําการศึกษาเชิงลึกในหัวเรื่องวิจัยเดิม นักเรียนไดลงมือทําการศึกษาทดลอง มีส่ือการสอน สอนสนุก ไดความรูมาก 

ฝกใหคิด ไดรวมกันทํางานกลุมเพื่อน เกิดความภูมิใจในผลงานวิจัย เรียนแลวชอบวิทยาศาสตรมากขึ้น สอดคลอง

กับ ระพีพร ภานุวัฒนเจริญ (2548: 105) นงลักษณ เชื้อดี (2548: 95) ยุพิน ใจตรง (2552: 114) เตือนใจ ดวง

ละมาย (2548: 251 - 262) และมานิต กีรตินิตยา (2552: 55) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

พบวาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05   

   จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการวิจัยกับจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. พบวา เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่จัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาตามแนวของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการวิจัยไดมุงเนนใหนักเรียนเรียนรูการแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแตระบุ

ปญหาตั้งสมมติฐาน การพิสูจนทดสอบสมมติฐานหรือออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ

สรุปผล โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งพัชรา ทวีวงศ ณ อยุธยา (2537: 36) สรุปไววา การเปดโอกาสให

นักเรียนไดฝกประสบการณตางๆ เพื่อการเรียนรู เชน นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ใชคําถามตาง ๆ ยั่วยุ 

ใหนักเรียนเกิดความกระตือรืนรนในการหาคําตอบ ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจหลักการ 

และทฤษฎีขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ เปนวิธีการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรได ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยชวยกระตุนให

นักเรียนมีความรูสึกตอการคิด การกระทําและการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่แสดงเปน

พฤติกรรม เชน ความมีเหตุมีผล คือ การที่นักเรียนแสดงถึงการตรวจสอบความคิดของตนเองจากแหลงที่เชื่อถือได 

ยอมรับในคําอธิบาย เมื่อมีหลักฐานสนับสนุน ความมุงมั่น อดทน คือการที่นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ไมทอถอย เมื่อมี

อุปสรรคหรือมีความลมเหลวในระหวางการดําเนินการแกปญหา ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น คือการที่

นักเรียนแสดงถึงการชางซักถาม ชางอาน ริเร่ิมส่ิงใหมตื่นเตนเมื่อไดขอมูลหรือความคิดใหม เพิ่มเติม ความใจกวาง 

รวมแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดใหมๆ คือการที่นักเรียนแสดงถึงการเปนผูมีใจกวางรับฟงความคิดเห็น

หรือขอโตแยงที่มีเหตุผลของผูอื่นไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียว ยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่

ยังสรุปไมได และพรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม ความซื่อสัตย คือการท่ีนักเรียนไมแกผลการทดลองตามเพื่อนหรือ

ตามที่ครูบอก ไมเอาผลงานคนอื่นมาเปนของตน ความประหยัด คือ การที่นักเรียนมีการวางแผนการใชสารเคมีหรือ

อุปกรณอยางเหมาะสมหรือรูจักใชสารเคมีหรืออุปกรณบางอยางในทองถิ่น จากพฤติกรรมดังกลาวแสดงถึงวา

นักเรียนมีคุณลักษณะของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 

15) และเจตคติทางวิทยาศาสตรเปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความมีคุณสมบัติของการเปนนักวิทยาศาสตรอันเปน
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ลักษณะที่ชวยเอื้อใหผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คนควาหาความรูใหม แกปญหา หาแนวทางแกปญหา 

(พิมพันธ เดชะคุปต, 2545: 13) เปนผลสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยที่มีสวนชวยทําให

นักเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา ทําใหเกิดการทาทายความคิดของนักเรียน สามารถกระตุนสมองของนักเรียนเกิด

การเคลื่อนไหว สนุกที่จะคิด และทําใหนักเรียนมีสวนรวมทางสังคม และทางอารมณ ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ

ทางสังคมกับบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสงผลตออารมณความรูสึกของ

นักเรียน ซึ่งชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเองโดยนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น ฝกความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ครูใชคําถามเปนการชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถพัฒนา

เจตคติทางวิทยาศาสตรไดทั้งความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น มุงมั่น อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด 

ความมีเหตุมีผล รวมแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดของผูอื่นสงผลใหเปนคนใจกวางและทํางานรวมกับผูอื่น

อยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของระพีพร ภานุวัฒนเจริญ (2548: 105) นงลักษณ เชื้อดี (2548: 95)  ยุพิน 

ใจตรง (2552: 114)  มานิตกีรตินิตยา (2552: 55)  และเตือนใจ ดวงละมาย(2548: 251 - 262) ไดศึกษาเกี่ยวกับเจต

คติทางวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การพัฒนาดินและแหลงน้ํา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาตามการจัดการเรียนรูแนวของ สสวท.

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

          2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย

สูงกวาการจัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

          3. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยสูงกวาการ

จัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1.1 ครูตองคอยกระตุนหรือชี้แนะใหผูเรียนในการศึกษาหาความรูในแตละขั้นตอนหรืออาจจะเสริม

ความรูในกระบวนการวิจัยในแตละตอน ควรใชกับนักเรียนที่เคยเรียนโครงงานวิทยาศาสตรมาแลว และจัดเตรียม

แหลงขอมูลในการสืบคนใหเพียงพอ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไมควรจํากัดเวลาหรือหากมีเวลาจํากัด ควรใชเวลานอกหองเรียน

เพิ่มเติม และควรสรางบรรยากาศใหนักเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเองมากขึ้น 

1.3 ครูควรใหแรงเสริมทางบวก ไดแก คําชมเชย การยอมรับ และควรสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาหรือ

ความจําเปนในการทํางานรวมกัน ตลอดจนสงเสริมการแสดงออกของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
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2.1 ควรทําการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 

เจตคติทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย 

2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย รูปแบบตางๆ เชน ครูใช

ผลการวิจัยในการเรียนการสอน ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน  ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียน 

การสอน เปนตน 

2.3 ควรนําการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยไปใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ หรือสาระอื่นๆ ในกลุม  

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสาระการเรียนรูอื่นๆ 
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