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บทคัดย่อ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

เป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งนีจ้ึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ใน 5 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการ ก าหนด
สมมติฐาน ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  เนื้อหา
การเรียนรู้ที่ใช้คือ เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 35 
คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เรื่อง การสังเคราะห์
แสง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 จ านวน 1 แผน ใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 2) แบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ท าการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อน ามาแปลผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนีพ้บว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานครั้งน้ีมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  มัธยมศึกษาปีท่ี 1  การสังเคราะห์แสง 
 

ABSTRACT 
Scientific process skill is an essential task to study in Science subject. Research-based instruction (RBI) is a teaching 

strategy which can improve scientific process skills of students. This research would thus to design research-based learning 

(RBL) activity in Science subject for Matthayom 1 students to improve student’s  scientific process skills in which 5 skills 

including observation skill, constructing hypothesis skill, Inferring skill, experimenting skill and interpreting data and 

conclusion. Learning topic is photosynthesis of plant. The sample was conducted by cluster sampling of 35 students in 

Mathayom 1 of a high school in Nakhon Sri Thammarat province which in academic year 2018. The research instrument are 

comprising of 1) research-based lesson plan in the topic of photosynthesis of plant which would be allowed for 2 weeks 

and 3 hours per week and 2) scientific process skill’s evaluation form. Researcher themselves conducted the class activities 

along with a designed lesson plan, observed learning behavior and collected data. The data were analyzed by mean and 

standard deviation values to interpret the research results. The result found that research-based instructional activity can 

provide the sample students exhibited scientific process skills in good level. 
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บทน า 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science: NOS) [1]  

ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้น หมายถึง การอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้มาซึ่งหา
ความรู้ การท างานหรือสังคมของนักวิทยาศาสตร์ และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ต่อสังคม [1]  และส่วนหน่ึงของการเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นก็คือความเข้าใจใน “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” (Scientific Process) อันเป็นกระบวนการ
หาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific method)  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Process Skills) [2] การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึง
จ าเป็นจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นการเช่ือมโยงความรู้  (Knowledge) กับกระบวนการ  (Process) บรรยากาศในการ
เรียนรู้จะต้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียน อยากรู้ อยากหาค าตอบ โดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความค าตอบจนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง [3] 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหรือเครื่องมือท่ีส าคัญที่จะน ามาซึ่งการได้มาซึ่งความรู้หรือการ
แก้ปัญหา [4] ซึ่งวิธีการหรือความสามารถเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ ที่น ามาใช้ในการส ารวจตรวจสอบในทาง
วิทยาศาสตร์ในทุกๆ สาขาวิชา รวมถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน [4-5] จึงอาจกล่าวได้ว่า  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ( Research-based Instruction: RBI) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบ ด้วย
กระบวนการ ที่เช่ือถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการ ด าเนินการสืบค้น 
พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ ตีความและสรุปความรู้ [6-7] โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งรูปแบบการ
สอนแบบ RBI ได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ [8] คือ รูปแบบแรก คือเป็นการสอนที่ใช้ผลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอน เช่น 
การให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น [8] ส่วนรูปแบบท่ีสอง 
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติท าวิจัยในระดับต่าง ๆ เช่น การท าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (Lab Experiment) การศึกษารายกรณี ( Case Study) การท าโครงงาน  (Project-based 
Learning)  การท าวิจัยขนาดย่อม (Baby Research) และการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นต้น [8] โดยรูปแบบที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกและเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดคือรูปแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู้ [3, 9] 

จากการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้วิจัยท า
หน้าท่ีเป็นครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่รู้จักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เข้าใจว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร มีความเกี่ยวข้องและสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร  ซึ่งจากการ
สนทนาสอบถามนักเรียนในเบื้องต้น นักเรียน ให้เหตุผลว่า  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจ ยาก ซับซ้อน
แก่การเข้าใจและไม่ทราบว่าแต่ละทักษะเกิดขึ้นได้อย่างไรในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะครู
ยังคงใช้วิธีการสอนเดิม โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้นักเรียนขาดโอกาสใน การลงมือปฏิบัติ 
ขาดโอกาสในการฝึกฝนตนเอง ไม่สามารถฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองได้ อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ตนเองก าลัง
เรียนรู้อยู่ได้ เพราะว่าขาดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอย่างมากในการเรียนวิทยาศาสตร์  
จะส่งผลให้เกิดปัญหาส าหรับนักเรียน อันจะส่งต่อ การท าความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ และขาดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลองและการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [4] ดังนั้นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงควรหากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ ใช้
วิจัยเป็นฐานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
และใช้เนื้อหาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชมาเป็นหัวข้อในการจัดกิจกรรม 
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ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนท่ีเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ คือ ทักษะ
การสังเกต และระบุปัญหา  ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ทักษะการทดลอง และทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย เป็นฐาน ส าหรับการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนขนอมพิทยา อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประ ชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน มัธยม ศึกษาปีท่ี 1 ของ โรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง  ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 94 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256 1 จ านวน 

35 คน โดยใช้วิธีการเลือกโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยท าการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการจัดเรียนรู้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม

ทั้งสิ้น 6 ช่ัวโมง  
แบบแผนการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 

วัดครั้งเดียวหลังทดลอง (one-group posttest only design) [10] 
 
 
 
  X  หมายถึง  ตัวแปรต้นท่ีถูกจัดกระท า 
  O หมายถึง  ตัวแปรตามหรือผลหลังการทดลอง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย เรื่อง การ

สังเคราะห์แสงของพืช จ านวน 1 แผน รวม 6 ช่ัวโมง  และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนจัดการเรียนรู้ โดยน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงในด้านแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC  

X      O กลุ่มทดลอง 
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2. สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ตรวจสอบความเหมาะสมของ แบบประเมินโดย น า
แบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้อง แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 

3. ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ดังแสดงในตารางที่ 1  และใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง จากการท ากิจกรรม ใบงาน ช้ินงาน และการน าเสนอผลงานแล้วบันทึกผลการสังเกตในแบบสังเกตแบบมาตรา
ประเมินค่า (Rubric Scale) ที่ก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

4. วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1: ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย 
ขั้นที ่ กิจกรรมการเรียนรู ้ ระยะเวลา 

(นาที) 
หน้าที่ของครูผู้สอน ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1 ขั้นสร้างความสนใจ 
และการสังเกต  

30 ครูฝึกให้นักเรียนสังเกต และใช้ค าถาม โดยน า
ใบไม้จริงที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือใบสด 
ใบเหี่ยว และใบไม้แห้งมาให้นักเรียนสังเกต 
และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในเรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

การฝึกทักษะการสังเกต  

2 ขั้นก าหนดปัญหา 
และบอก
วัตถุประสงคข์อง
การศึกษา 

30 แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน แล้ว
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามในที่อยากรู้
เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืช และให้
นักเรียนบันทึกลงในใบงาน 

การฝึกทักษะการตั้งค าถาม
เชิงวิทยาศาสตร ์

3 ขั้นการตั้งสมมติฐาน 
ออกแบบตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปร
ควบคุม และท าการ
สืบค้น/หาข้อมูล 

60 ครูอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนรู้
รู้จักการตั้งสมมติฐาน ยกตัวอย่างสถานการณ์
จ าลองเพื่อฝึกการตั้งสมมติฐาน และคอย
กระตุ้นโดยใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
คิดและตั้งสมมติฐานการทดลองของตนเอง 

การฝึกทักษะการก าหนด
สมมติฐาน และการก าหนด
ตัวแปร 

4 ขั้นออกแบบวิธีหา
ค าตอบ หรือวิธี
ทดลอง  

60 คอยกระตุ้นโดยใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิด
การคิด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างท่ัวถึง 
ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง 

ฝึกการออกแบบวิธีการ
ทดลอง ออกแบบวิธีการ
บันทึกผลการทดลอง 

5 ขั้นด าเนินทดลอง 
เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 

120 ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
ในการท าการทดลองอย่างใกล้ชิด 

ฝึกทักษะการทดลอง 

6 ขั้นวิเคราะห์ผล 
อธิบายและลง
ข้อสรุป และ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

60 ครูร่วมอภิปราย ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และ
สรุปความรู้จากการศึกษาของนักเรียนทุก
กลุ่ม 

ฝึกทักษะการจัดกระท าข้อมูล 
ทักษะการลงความเห็นข้อมูล 
ทักษะการตีความและลง
ข้อสรุป และทักษะการ
น าเสนอข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร ์
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
จากการที่น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยแสดงดังตารางท่ี 2 โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับ
คุณภาพดังนี้  

ช่วงคะแนน 3.50 – 4.00  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ช่วงคะแนน 3.00 – 3.49  ระดับคุณภาพ ดี 
ช่วงคะแนน 2.50 – 2.99  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ช่วงคะแนน 2.00 – 2.49  ระดับคุณภาพ อ่อน 
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.99  ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
 
จากตารางที่ 2  พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีค่า S.D. ไม่เกิน 1.00 ทุกทักษะที่ได้รับการพัฒนา (ทางด้านขวาของตาราง) นั่นคือมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไปท้ัง 4 กลุ่ม ในขณะที่หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มแยกเป็นรายทักษะ (แถวด้านล่างของตาราง) 
จะพบว่าทักษะการสังเกตและทักษะการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.50 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก และมีค่า S.D. ไม่เกิน 
1.00 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ขณะที่ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปมีคะแนนเฉลี่ย 3.38 และ
มีค่า S.D. เท่ากับ 0.41 ซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามทักษะการก าหนดสมมติฐานและ
ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลยังมีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้เท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีพฤติกรรมที่
บ่งช้ีว่าได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น เช่น ทักษะการตั้งสมมติฐาน เป็นทักษะขั้นบูรณาการที่ต้อง
อาศัยการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์เป็นอย่างมาก ในกิจกรรมนี้จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากปัญหาที่ตนเอง  
 
ตารางที่ 2: ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มที/่เรื่อง 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย

รวมทั้ง 
5 ทักษะ 
(รายกลุ่ม) 

S.D. 
คุณภาพการ
ประเมินผล 

กา
รสั

งเก
ตแ

ละ
ระ

บุ
ปัญ

หา
 

กา
รก

 าห
นด

สม
มต

ิฐา
น 

ทัก
ษะ

กา
รล

งค
วา

ม
คิด

เห
็นจ

าก
ข้อ

มูล
 

กา
รก

าร
ทด

ลอ
ง 

กา
รตี

คว
าม

หม
าย

ข้อ
มูล

แล
ะล

งข
้อส

รุป
 

1. อุณหภูมิเป็นปัจจัย
การสังเคราะห์ 

4 3 2 3 3 3.0 0.63 ดี 

2. แก็ส CO2 เป็น
ปัจจัยการสังเคราะห์ 

4 3 3 4 3.5 3.5 0.45 ดีมาก 

3. แสงเป็นปัจจัยการ
สังเคราะห ์

1 3 3 3 4 3.0 0.63 ด ี

4. สารอาหารที่ได้จาก
การสังเคราะหแ์สง 

4 2 3 4 3 3.2 0.75 ด ี

𝒙  3.50 2.75 2.75 3.50 3.38 คุณภาพการประเมินผลโดย
เฉลี่ย 

ด ี
S.D. 0.87 0.43 0.43 0.50 0.41 
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ภาพที่ 1: นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐาน 
 

นักเรียนบางกลุ่มสามารถตั้งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การทดลองเพื่อหาค าตอบได้ดี เช่น นักเรียนกลุ่ม 3 ตั้งสมมติฐาน
ว่า “ในที่ท่ีมีแสงเยอะต้นพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีกว่าในที่ท่ีมืด” อย่างไรก็ตามการตั้งสมมติฐานเป็นเป็นทักษะขั้นบูรณาการที่
ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์เป็นอย่างมาก ดังนั้นสมมติฐานที่นักเรียนบางกลุ่มก าหนดขึ้นมาจึงเป็นการคาดเดา
ค าตอบของปัญหาอย่างคร่าวๆ ที่มิได้มีการบ่งช้ีให้เห็นถึงตัวแปรในการทดลองหาค าตอบที่ชัดเจน เช่น นักเรียนในกลุ่มที่ 4 
ตั้งสมมติฐานว่า “เมื่อพืชสังเคราะห์แสงจะได้สารอาหารที่จ าเป็นแก่พืช ”  จะเห็นได้ว่าสมมติฐานดังท่ียกตัวอย่างมานี้ยังขาด
ความชัดเจนว่าสารอาหารดังกล่าวนี้คือสารอะไร และจะหาวิธีทดสอบการเกิดขึ้นของสารอาหารชนิดนั้นได้อย่างไร เป็นต้น 
ดังนั้นทักษะการสมมติฐานจึงเป็นทักษะที่ไม่ได้ฝึกและท าให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ แต่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จ าเป็นจะต้องฝึกฝน
ให้นักเรียนท าบ่อย ๆ ก็จะเกิดความคุ้นชินและความช านาญขึ้นในท่ีสุด 

ในด้านทักษะการทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง และการบันทึกผลการ
ทดลอง จากการสังเกตและการตรวจเอกสารใบงานการทดลองของนักเรียน พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
บ่งช้ีว่าเกิดทักษะการทดลองได้เป็นอย่างดี ( 𝑥 =3.50) นักเรียนได้ออกแบบการทดลองตามสมมติฐานที่กลุ่มของตนเองได้
ก าหนดไว้ และได้ลงมือปฏิบัติทดลองเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง (ภาพที่ 2) นักเรียนรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วยในการเก็บข้อมูลการทดลอง เช่น การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ (ภาพที่ 2ก) นอกจากน้ีนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถออกแบบการบันทึกผลข้อมูลการทดลอง และสามารถบันทึกผลการทดลองได้ (ภาพที่ 2ข) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่ดีในการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมากระตุ้นและฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการทดลอง [9] ท้ังนี้การ
ออกแบบการทดลองและการปฏิบัติการทดลองที่ดีนั้นข้ึนอยู่กับการตั้งสมมติฐานของนักเรียนด้วย ดังนั้นสิ่งท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งก็คือ ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องคอยตรวจพิจารณาและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นการตั้งสมมติฐาน รวมไปถึงการ
ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ในการทดลอง จึงจะท าให้นักเรียนคิดหาแนวทางในการออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองเพื่อ
พิสูจน์หรือตรวจสอบสมมติฐานที่รอบคอบ รัดกุมและมีความน่าเชื่อถือ  
        

 

ภาพที่ 2: นักเรียนลงมือท าการทดลองด้วยตนเอง (ก) การทดลองเรื่องอุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์แสง  
(ข) การทดลองเรื่องแสงมีผลต่อการสังเคราะห์แสง (ค) การทดลองเรื่อง CO2 มีผลต่อการสังเคราะห์แสง 
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ส าหรับทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนั้นจากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่านักเรียนแสดงออกถึงพัฒนาการใน
ทักษะนี้อยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น (𝑥 =2.75) เนื่องจากการประเมินในทักษะนี้นักเรียนจะต้องสามารถ อธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
มีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย โดยข้อมูลที่มีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวัด การทดลอง 
ค าอธิบายนั้นได้มาจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และพยายามโยงบางส่วนท่ีเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้
มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ ได้ [2]  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจวิเคราะห์ใบงานของนักเรียน
พบว่า แม้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะปฏิบัติการทดลองและบันทึกผลการทดลองได้เป็นอย่างดี แต่นักเรียนยังบอกความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้และเชื่อมโยงไปสู่การตอบสมมติฐานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะนักเรียนยังไม่พยายามโยงบางส่วนท่ีเป็นความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่  

ในขณะที่ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนั้นพบว่านักเรียนแต่กลุ่มสามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการ
ทดลองได้อยู่ในระดับคุณภาพดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนแต่ละกลุ่มมีค าถามที่เกิดจากความสงสัยใคร่รู้ของตนเอง และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการหาค าตอบของความสงสัยนั้น ๆ  เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการน าเสนอพร้อมท้ัง
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนจึงท าให้นักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปที่เป็นค าตอบของข้อสงสัย หรือสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเองนั่นเอง 

กล่าวโดยสรุปแล้วหากพิจารณาโดยภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบ RBI จะมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี ผลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ แบบ RBI เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการ ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง [11] และรู้จักน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา  เกิด
การเรียนรู้ในเชิงลึกมากกว่าการท่องจ า ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น  [12-13] 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้น า เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ วิจัยเป็นฐาน หรือ 

RBI มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจและการสังเกต 2) ขั้นการตั้งค าถามและการก าหนด
วัตถุประสงค์ 3) ขั้นการก าหนดสมมติฐาน 4) ขั้นออกแบบวิธีหาค าตอบหรือวิธีทดลอง  5) ขั้นด าเนินการทดลอง และ 6) ขั้น
วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้ แบบ RBI ได้รับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  ให้มีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดี  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ RBI เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติในการสืบเสาะค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองและท าให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้ RBI ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นทักษะส าคัญและจ าเป็นยิ่งต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยนี้นับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มากส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อีกทั้ง

ครูก็มีประสบการณ์น้อยในการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย จึงอาจเป็นปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ดังนั้น 
ครูควรพยายามใช้กระบวนการ RBI ผนวกเข้าไปในการสอนบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างความคุ้นชินให้แก่นักเรียน 
 2) ครูไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิจัย จึงอาจจะท าให้นักเรียน
เกิดการสับสน และไม่เข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการท าการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นครูควรแนะน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการท าวิจัยให้
นักเรียนก่อน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของนักเรียน 
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 3) เนื่องจากการปฏิบัติการทดลองนั้น ครูได้ให้นักเรียนท าการออกแบบการทดลองขึ้นเอง จึงอาจท าให้วิธีการทดลอง
ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ มีข้อผิดพลาดในการทดลองหรือมีขั้นตอนการทดลองที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นการสอนแบบ RBI จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องคอยแนะน า ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ครูอาจจะต้องมีการ
เตรียมตัวหาข้อมูล หาเอกสาร ต ารา หนังสือ ฯลฯ มาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีมุมมองความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปคิดออกแบบการทดลองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการวิจัยพบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบ RBI อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าวิธีสอนแบบ RBI เป็นแนวทางการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ดังนั้นครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จึงควรน าแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบ RBI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของ หน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตัวช้ีวัด และอาจจะมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ RBI นี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลายๆ หน่วยการเรียนไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ เหมาะสมกับระยะเวลาใน แต่ละภาค
การศึกษา 
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