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การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกธรรมชาติ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
The Development of Research Process Skills and Achievement of 
Science Subject " The Natural of Earth " By Using Research – 
Base Process for Prathomsuksa 5 Students at Demonstation 
School of Loei Rajabhat University 
 

รุ่งรัตน์ มาไทย1   
Rungrat Mathai1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จ านวน 26 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิดคือ 1) แผนการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เรื่องโลกธรรมชาติ จ านวน 7 แผน  2) แบบประเมินทักษะกระบวนการวิจัย แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 11 ข้อ  3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีทักษะกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 
 
 
 
1 รุ่งรัตน์ มาไทย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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เท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 13.15 
 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการวิจัย สามารถน าเสนอผลงานที่ทีคุณภาพ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์น ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองอื่นต่อไป 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ,ทักษะกระบวนการวิจัย , ผลสัมฤทธิ์ทาง 
              การเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this study were : to develop the research process skills and the 
achievement of science subject " The natural of earth". The population used in this 
study consisted of 26 Prathomsueksa 5 students of the Demonstation School of Loei 
Rajabhat University in the academic year 2014. Three types of the instruments in this 
study were : 1) 7 lessonplans of research-based learning activities of " The natural of 
earth" ; 2) 11-items of 5-rating-scale assessment form on research process skills, 3) 40 
multiple choice test of learning achievement.  
 The findings indicated that Prathomsueksa 5 students who learned by using the 
lessonplans of research-based learning activities of "The natural of earth" have gain 
research process skills at a good level with average score of 3.04 and 0.70 standard 
deviation and the students increased their learning achievement at 13.15 percent. 
 In conclusion, the research lessonplans of research- based learning could cause 
the students' s abilities in step-by-step learning, research process skills, presenting 
quality works, and increasing learning achievement. Therefore, science teachers should 
be supported to apply the model of research-based learning activities to other learning 
strands of science subject. 
 
Keywords : research – base learning, research process skills, achievement  
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บทน า 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System 
Science: ESS) เป็นหลักสูตรรายวิชา
เ พิ่ ม เ ติ ม  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาและท าวิจัย
เพื่ อที่ จ ะ เข้ า ใจความสัมพันธ์ ระหว่ าง
องค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Approach) นักเรียนจะ
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการท าวิจัยของ
นักเรียน ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบและเป็น
องค์รวม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการน า
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ในการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบนี้ ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการให้นักเรียนได้
เ ร ียนรู ้แ ล ะส ัมผ ัสก ับแหล ่ง เ ร ียนรู ้ใ น
สภาพแวดล้อมจริงที่สนใจ เมื่อนักเรียนได้
ส ัง เกตก็จะ เกิดข้อสงสัยและค าถามที่
นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ เกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติทั้งด้านดิน น้ า บรรยากาศ และ
สิ่งมีชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่

เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การตั้ง
ค า ถ า ม วิ จั ย ที่ นั ก เ รี ย น จ ะ ไ ด้ ล ง มื อ
ท าการศึกษาค้นคว้าวิ จัย โดยมีการวาง
แผนการท าวิ จัย การตรวจว ัดและเก ็บ
ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง มีการน าข้อมูลที ่ได้มา
วิเคราะห์อภิปรายหาความสัมพันธ์ สรุป
ความรู้ และน าเสนองานวิจัยแลกเปลี่ยนผล
การศึกษากับคนอื่นๆ กระบวนการเรียนรู้
แบบนี้จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
โลกธรรมชาติด ้วยตัวเอง รู ้ว ่าอะไรคือ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและจะปกป้อง
แก้ไขได้อย่างไรอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยมีครูคอยกระตุ ้นและให้ค าแนะน าใน
การท ากิจกรรมทั้งหมด ข้อมูลความรู้ที่ได้
จากการท าวิจัยหรือสิ ่งที ่นักเรียนค้นพบ 
อาจน าไปสู่ข้อสงสัยหรือค าถามใหม่ที่จะ
น าไปสู่การท างานวิจัยต่อไปในอนาคต  
 โลกปัจจุบันของเราก าลังเผชิญกับ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหลาย
ปัญหา อันเนื่องมาจากการที่โลกเสียสมดุล
ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติและที่ส าคัญคือผลจากกิจกรรม
ของมนุษย์ องค์การด้านวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญระดับโลก ได้แก่ NASA 
(The National Aeronautics and Space 
Administration ), NOAA ( National 
Oceanic and Atmospheric 
Administration),NSF (National Science 
Foundation ) และ Department of 
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Education and State ของสหรัฐอเมริกา 
ต่างเห็นว่าการด ารงชีวิตของเราในโลก
ปัจจุบันและในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้และความเข้าใจความเป็นไปของโลก 
ทุกคนบนโลกควรได้เรียนรู้ ตระหนัก และ
เห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของโลกจะ
เป็นปัจ จัยส าคัญสูงสุดที่ จะช่วยให้ เรา
สามารถป้องกัน แก้ไข และผ่านพ้นปัญหา
ต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน จึงได้
เริ่มโครงการ GLOBE (Global Learning 
and Observation to Benefit the 
Environment) ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 
พ.ศ. 2542 โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท า
หน้าที่ประสานงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกผ่าน
การศึกษาวิจัย ในลักษณะของวิทยาศาสตร์
โลกทั้ ง ระบบ  (Earth System 
Science:ESS ) โดยการศึกษาวิจัยร่วมกัน
ระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และ
ชุมชนทั่วโลก เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์
ของระบบต่างๆ ของโลก ตระหนักถึงสภาพ
แ ล ะ ปั ญห าสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโลก 
ที่จะป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป (นารี  
วงศ์สิริโรจน์กุล, 2552)  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ คิดค้นหาค าตอบและ
ตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง การ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือ
ใช้กระบวนการวิ จัยเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ หรือค้นหาค าตอบ
ที่เชื่อถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบ
ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาวิจัย
ในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดลอง 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ( ลัดดา 
ภู่เกียรติ, 2552) 
   ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพปัญหา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
จากการสอบถามข้อมูลนักเรียน พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังขาด
การพัฒนารูปแบบวิธีการน าเสนอข้อมูลท า
ให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่ถาวร ดังนั้น การ
เรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในลักษณะที่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า โดย
ที่ครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะแนวทางในการ



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        708                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัด
ให้กับนักเรียนนั้นต้องเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางที่จะท า
ให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่
ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์บางเรื่องยุ่งยากในการ
สอนจึงได้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการวิจัย เพื่อสะดวกต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น ทักษะกระบวนการวิจัยเป็น
ทั ก ษ ะ ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เด็ก
สามารถเรียน ฝึก ได้ตามความสามารถของ
นักเรียนและเป็นการฝึกเด็กให้ มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 

จากสภาพปัญหาและแนวคิ ด
ดังกล่าว  ท าให้ผู้วิ จัยตระหนักถึง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
กระบวนการวิจัย ที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และ
นักเรียนตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะทักษะ
กระบวนการวิจัยส าหรับนักเรียน ผู้วิจัยจึงมี
ค ว า ม ส น ใ จ ที่ จ ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
กระบวนการวิจัยของนักเรียน รวมทั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
บทบาทของตนในการแสวงหาความรู้ ใช้
ทักษะกระบวนการวิจัยโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันตามที่
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรก าหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย 
จากการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เร่ือง โลกธรรมชาติ โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 นัก เ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี
ทักษะกระบวนการวิจัยและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน  
26 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี  
3 ชนิด คือ 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง โลกธรรมชาติ กลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 7 แผน แผนละ 
2 ชั่วโมง รวมทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน รวมเวลา 16 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวัดทักษะกระบวนการวิจัย 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการวิจัยท่ีวัด 

1 มารู้จักโลกธรรมชาติ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2 เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกธรรมชาติ ทักษะการตั้งโจทย์ปัญหา 
3 วิเคราะห์และเลือกค าถามวิจัย ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
4 วางแผนและเขียนเค้าโครงงานวิจัย ทักษะการสร้างเครื่องมือ 
5 ลงมือท าวิจัย ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6 เขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
7 คุณค่าของการเรียนรู้โลกธรรมชาติ ทักษะการอภิปรายผล 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง โลกธรรมชาติ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ มี
ค่าความยาก รายข้อ (P) อยู่ระหว่าง 0.32 - 
0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0 .23 - 0.78 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.72 
  3. แบบประเ มินทักษะ
กระบวนการวิจัย โดยใช้แบบประเมินที่มี

ลั กษณะ เป็นมาตราส่ วนประมาณค่ า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 6 ด้าน  
11 ข้อ ยืมมาจาก มานิต กีรตินิตยา (2552) 
 
การด าเนินการทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัย
กึ่งทดลอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ผู้ศึกษาค้นคว้า
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เป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยได้
ทดลองกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
26 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับ
ข้อตกลงในการเรียนรู้ โดยวิธีการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในเนื้อหาเรื่อง โลกธรรมชาติ จ านวน 
40 ข้อ และประเมินทักษะกระบวนการวิจัย 
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า ยืมมาจาก มานิต กีรติ
นิตยา (2552) เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของ
นักเรียน 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เรื่อง โลกธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5  

  4. หลังจากสอนเนื้อหาทั้งหมด
ครบแล้วประเมินทักษะกระบวนการวิจัย
และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่
ท าการทดสอบก่อนเรียนมาทดสอบหลัง
เรียนอีกครั้ง แล้วตรวจเก็บคะแนนไว้ เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   
เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้ เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง โลก
ธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พบว่านักเรียน มีทักษะกระบวนการวิจัย 
อยู่ ใ น ระดั บดี  ( ค่ า เฉลี่ ย เ ท่ ากั บ  3.04  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ) 
ดังตารางที ่2  

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินทักษะกระบวนการวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
              ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จากผู้ประเมินทั้ง 3 ท่าน 
 

ทักษะกระบวนการวิจยั X  S.D. แปลผล 
1. ทักษะการตั้งโจทย์ปัญหา  3.21 0.73 ดี 
2. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 3.01 0.82 ดี 
3. ทักษะการสร้างเคร่ืองมือ 2.83 0.48 ดี 
4. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 3.28 0.71 ดี 
5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 3.05 0.72 ดี 
6. ทักษะการอภิปรายผล 2.85 0.76 ดี 
รวมทักษะกระบวนการวิจัย 3.04 0.70 ดี 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง โลก
ธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 19.73 
คิดเป็นร้อยละ 75.88 ของคะแนนเต็ม สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คะแนนการประเมินผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง  
                เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  เรื่องโลกธรรมชาติ  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
คะแนน จ านวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม X  S.D. ร้อยละ 

ก่อนเรียน 26 40 424 16.31 5.14 62.73 
หลังเรียน 26 40 513 19.73 5.44 75.88 

ค่าความแตกต่าง 13.15 

อภิปรายผล 
 การวิ จั ย เ รื่ อ งการพัฒนาทั กษะ
กระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่ได้เรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง โลก
ธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัย เป็นฐาน เรื่อง โลก
ธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
ทักษะกระบวนการวิจัยทุกด้าน  อยู่ ใน
ระดับดี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักเรียนเป็นผู้

ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  มีความ
กระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลตามความสนใจ 
อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ที่มี
ขั้นตอนการระบุปัญหา ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูลใน
การท าการทดลอง สรุปผลการทดลอง 
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ 
มีขั้นตอนมีเหตุผล และสรุปผลการเรียนรู้
เป็นองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมานิต กีรตินิตยา (2552) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้เรียนรู้ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิ จัย 
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เป็นฐาน เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง
อาจเนื่องจากการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษา
ค้นคว้าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสนใจ ส่งผล  ให้นักเรียนมี ความ
กระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลตามความสนใจ 
เม่ือปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียน    ได้
ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยท้าย
แผน ซึ่งส่งผลให้คะแนนด้านกระบวนการ
ของนักเรียนพัฒนายิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ วิ จั ย เ ป็ น ฐ าน เป็ น
กระบวนการค้นหาความรู้ที่มีขั้นตอนการ
ระบุปัญหา ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา ตั้ง
สมมุติฐาน รวบรวมข้อมูลหรือท าการ
ทดลอง สรุปผลการทดลองหรือผล
การศึกษา ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลด้วยตนเอง 
โดยใช้ประเด็นส าคัญในกรณีปัญหาที่เป็น
จริงหรือก าหนดขึ้น เป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนศึกษาตนเอง โดยการสืบค้นหา
ความรู้ หรือทักษะต่าง ๆ แล้วน าความรู้ที่
ค้นหามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งร่วมกัน
อภิปรายมีการก าหนดปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา ตั้งสมมุติฐานเก็บรวบรวมข้อมูล 

พิสูจน์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การเรียนรู้แล้วลงสรุปเป็นความรู้ใหม่  
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง 
โลกธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นค่าความก้าวหน้าร้อย
ละ 13.15 จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
พัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดี ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐานมาเป็นสื่อท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในบทเรียน ได้ศึกษาค้นคว้า  
และลงมือปฏิบัติจริง มีการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนอย่างตั้งใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
และมีความสุขกับการเรียน สอดคล้องกับ
นิตยา ต้นยอด (2549 ) ได้ศึกษาผลการ
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อ
ผล สั มฤทธิ์ ท า ง ก าร เ รี ย นแล ะทั กษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โ ร ง เ รี ยนบ้ านศรี ชมชื่ นบุญชิ ต วิ ทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 
1 ผลการศึกษาปรากฏว่า แผนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่พัฒนาขึ้นมี
ดัชนีประสิทธิผล  ของแผนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7049 
นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 70.49 และสอดคล้องกับ 
วราภรณ์ จันทร์เพ็ง (2549 : 77-78) ได้
ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อ าเภอธวัชบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 1 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า
แผนการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน มีดัชนี
ประสิทธิ ผลของแผนการ เ รี ยนรู้ แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.64 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนร้อยละ 0.64 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ จัยดั งกล่ าวข้ างต้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ครูผู้สอนจะต้องศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ให้ชัดเจนและเข้าใจเป็นอย่างดี
เสียก่อน คอยเป็นที่ปรึกษาแนะน า ชี้แนะ 
เม่ือนักเรียนมีปัญหาต้องการค าปรึกษา 
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ก าลังใจ
เม่ือนักเรียนเกิดความท้อแท้ ครูผู้สอน

จะต้องเป็นผู้เสียสละอุทิศตนในเรื่องเวลา
เ พ ร า ะ นั ก เ รี ย น จ ะ ม า ข อ ค า ป รึ ก ษ า
ตลอดเวลาไม่มีเวลาแน่นอน 
  1.2 ควรจะมีการจัดกิจกรรมแบบ
นี้หลายๆเนื้อหาบทเรียน เพราะเม่ือ
นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการเรียนแบบนี้แล้วก็
จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  1.3 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่า 
การใช้การวิจัยเป็นฐานประกอบการสอนจะ
ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนได้ 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ครูควรสอดแทรกการใช้การวิจัยเป็นฐาน    
เข้ากับเน้ือหาตามความเหมาะสม 
  1.4 ครูผู้สอนที่จะน าแนวคิดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย   เป็น
ฐาน  ไปใช้ควรท าการศึกษาท าความเข้าใจ
แนวคิดให้ดีและวางแผนเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนการสอนเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะการวิจัยเป็นฐาน ผู้เรียน
จะต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีการ
เสนอผลงานหน้าห้องและต้องเข้าร่วมกลุ่ม 
ครูผู้สอนควรได้ฝึกผู้เรียนให้มีความพร้อม
ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จึงจะด าเนินไปได้อย่างราบรื่น
รวดเร็ วและมีความสัมพันธ์กับ เวลาที่
ก าหนดไว้ ดั ง นั้ นครู จึ ง ต้ อ ง จั ดสภาพ 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        714                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

แวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ให้
พร้อมให้หลากหลายและมีการเสริมแรง
ทางบวก เพื่อจะให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะการวิจัยเป็นฐาน เป็นไป
อย่างสมบูรณ์ ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาและวิจัย
ครั้งต่อไป 
  2.1 ควรได้มีการพัฒนาแผนการ
จั ด กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการโดยใช้การวิ จัยเป็นฐานใน
หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
ระดับชั้นอื่น ๆ 
  2.2 ควรท าการศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การวิ จัย เป็นฐานกับวิ ธี การ จัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 

  2.3 ควรน าวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะการวิจัยเป็นฐานไป
ศึกษาค้นคว้าผลที่เกี่ยวข้องด้านอื่น เช่น 
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ พฤติกรรมในการ
เรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ ใน
หน่วยการเรียนรู้และระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
  2.4 ควรมีการท าวิจัยในลักษณะ
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ และหา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ให้มี 
ความเหมาะสม สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสามารถ 
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพได้ทันท่วงที 
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