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 บทท่ี  10 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ 
 
 
การจดัการเรยีนรู้ประเภทแนวคิด/ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการ มคีวามส าคญัต่อการ

เรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์มาก เพราะกระบวนการจะช่วยใหผู้้เรยีนเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์ได้
สมบูรณ์ขึน้ ก่อใหเ้กดิความคงทนในการเรยีนรูท้ี่ยาวนานกว่าเรยีนโดยเน้นองค์ความรูเ้พยีง
อย่างเดยีว อกีทัง้ยงัช่วยปลูกฝงัจติวทิยาศาสตรใ์หก้่อเกดิแก่ผูเ้รยีนอย่างเป็นธรรมชาต ิจงึได้
น าเสนอตวัอยา่งงานวจิยัทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการ 
มาเป็นแบบอย่างให้ศกึษาเพื่อจะน ามาต่อยอดความคดิในการสรา้งสรรค์งานอื่น อนัจะเป็น
แนวทางใหเ้กดิการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบปฏบิตักิาร 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 
งานวิจยัภายในประเทศ 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และความรบัผดิชอบ ของนกัเรยีนระดบั 
   ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้น 
   ชุมชน (นิพา  สารพินัธ,์ 2549 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : นิพา  สารพินัธ ์/ 2549 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ และ
ความรบัผดิชอบ ของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
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รว่มมอืโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2548 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร จ านวน 30 คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย โดยวธิกีารจบัฉลาก 
ซึง่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชน โดยใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest – Posttest Design เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบวดัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ การวเิคราะหข์อ้มลู 
ใชว้ธิกีารทางสถติ ิt – test  Dependent Samples or Correlated Samples 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 
ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. ความรบัผดิชอบของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีท ี1 ทีไ่ดร้บัการจดัการ 
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชน หลงัเรยีนสงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 
 
ชื่อเรือ่ง : การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
   ปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง PDCA และแบบสบืเสาะหาความรู ้

  (อรอุมา  กาญจนี, 2549 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : อรอุมา  กาญจนี / 2549 
 การวิจัยครัง้น้ีมีความจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
จติวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทาง PDCA และแบบสบืเสาะหาความรู ้กลุ่มฉลากเพื่อก าหนดรปูแบบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้กลุ่มทดลองไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนตามแนวทาง PDCA กลุ่มควบคุมไดร้บัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ใชเ้วลา 16 คาบท าการทสอบก่อนเรยีน 1 คาบ 
และท าการทดสอบหลงัเรยีน 1 คาบเครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิทยาศาสตร์และแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design การวเิคราะหข์อ้มลูใช้
สถติ ิt – test  Independent ในรปู Difference Score  
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 ผลจากการวจิยัพบวา่ 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน  ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ตามแนวทาง PDCA กบัแบบสบืเสาะหาความรู ้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 

2. จติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง PDCA กบั 
แบบสบืเสาะหาความรู ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้โครงการ  
 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันาชุดกจิกรรมเรื่องเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่การคดิท าโครงงานวทิยาศาสตร ์ 

  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  (เพชรรตัดา  เทพพทิกัษ์, 2545 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : เพชรรตัดา  เทพพทิกัษ์ / 2545 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามจุดมุง่หมาย 3 ประการ คอื 1)เพื่อส ารวจและคดัเลอืกโครงงาน
วทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสมและน ามาพฒันาเป็นกจิกรรมตน้แบบของเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อ
การคดิท าโครงงานวทิยาศาสตร ์2)เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมเรื่องเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อการ
คดิท าโครงงานวทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี3 3)เพื่อศกึษาผลการใชชุ้ด
กิจกรรมเรื่องเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการคิดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มตี่อทกัษะการ
ปฏิบตัิการทดลอง ความสามารถในการคิดท าโครงงานวทิยาศาสตร์และความตระหนักต่อ
เทคโนโลย ีในการวจิยัไดแ้บ่งการด าเนินการ 4 ขัน้ตอนคอื การส ารวจและคดัเลอืกโครงงาน
วทิยาศาสตร ์ การทดลองในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ การพฒันาชุดกจิกรรมส าหรบัใชใ้น
การสอน และการน าชุดกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองสอน  
 ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี  

1. ผลการส ารวจและคดัเลอืกโครงงานวทิยาศาสตร ์ไดก้จิกรรมตน้แบบ 3 กจิกรรมคอื  
การศกึษาปรมิาณก๊าซชวีภาพที่ไดจ้ากการหมกัวสัดุเหลอืใช้ การท าเชื้อเพลงิเขยีว และการ
ยอ้มสจีากพชืธรรมชาต ิ 

2. ผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร เป็นไปตามทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้ สามารถน าไปพฒันา 
ชุดกจิกรรมได ้ 

3. สามารถพฒันาชุดกจิกรรมเรือ่งเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพือ่การคดิท าโครงงาน 
วทิยาศาสตรไ์ด ้3 ชุด จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ 5 ทา่น พบวา่ ชุดกจิกรรมทัง้ 3 ชุด ม ี
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4.  สามารถพฒันาชุดกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อการคดิท าโครงงาน
วทิยาศาสตรไ์ด ้3 ชุด จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน พบว่า ชุดกจิกรรมทัง้ 3 ชุด มี
คุณภาพในระดบัดมีาก  

5. การน าชุดกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองสอนพบวา่  
5.1 นกัเรยีนมทีกัษะการปฏบิตักิารทดลองเฉลีย่รอ้ยละ 94.50   
5.2  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิท าโครงงานวทิยาศาสตร ์เฉลีย่ร้อยละ 

95.00   
5.3 นกัเรยีนมคีวามตระหนกัต่อเทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก 

ชื่อเรือ่ง : การพฒันาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 (ธนภณ   
  ธรรมรกัษ์, 2546 : บทคดัยอ่) 

ผูว้จิยั/ปี : ธนภณ  ธรรมรกัษ์ / 2546 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตรส์ าหรบันกัเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์และเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และเจตคติของ
นกัเรยีนทีม่ตี่อแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตร ์ ในการวจิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 1)การ
พฒันาแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตร ์กระท าโดยด าเนินการพฒันาตามขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คอื 
การศกึษาคน้ควา้และส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้  การทดลองในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์และการ
พฒันาแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตรจ์ากผลการทดลอง ไดแ้บบฝึกจ านวน 4 ชุด คอื ชุดที่ 1 
แบบฝึกประเภทการทดลอง ชุดที ่2 แบบฝึกประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มลู  ชุดที ่3 แบบฝึก
ประเภทสิง่ประดษิฐ์ และชุดที่ 4 แบบฝึกประเภททฤษฎี  แบบฝึกแต่ละชุดผ่านการประเมนิ
คุณลกัษณะตามเกณฑจ์ากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 9 ท่าน 2)การน าแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตร์
ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองสอนกบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2545 
โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์2 อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทราจ านวน 40 คน ทีไ่ดม้าจากการ
สุม่แบบจดักลุ่ม(Cluster  Sampling) ใชเ้วลาในการทดลอง 24 คาบ คาบละ 50 นาท ีแบบ
แผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดยีวสอบก่อนและสอบหลัง(One Group Pretest – Posttest  
Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่
เกีย่วขอ้งกนั (t – test for Dependent  Samples)  

ผลการวจิยัพบวา่  
1. แบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ มคีุณลกัษณะตามเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดมีาก  
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2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสามารถในการน าเสนอผลงานโครงงาน
วทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีากและมเีจตคตติ่อแบบฝึกโครงงานวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้แบบปฏิบติัการ  

 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันาการเรยีนการสอนแบบรว่มมอืวชิาชวีวทิยา (ว 043) ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 
     ศกึษาปีที ่5 เรือ่ง การสบืพนัธุข์องสิง่มชีวีติ : การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(ดวงใจ  จ าปาทอง,  

  2545 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ดวงใจ  จ าปาทอง / 2545 
 การสอนวทิยาศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษา โดยเฉพาะวชิาชวีวทิยาเป็นวชิาทีส่ าคญัต่อ
การสรา้งพืน้ฐานการด าเนินชวีติของนกัเรยีน ซึง่วชิาชวีวทิยามเีน้ือหามาก และซบัซอ้น ท าให้
นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจและมผีลการเรยีนต ่า จ าเป็นตอ้งพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน
วชิาชวีวทิยา ว 043 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เรือ่ง การสบืพนัธุข์องสิง่มชีวีติ ดว้ยการ
ใชก้จิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอื โดยด าเนินการตามวงจรการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการปฏบิตั ิ คอื แผนการสอนวชิาชวีวทิยา ว 043 เรือ่งการสบืพนัธุข์องสิง่มชีวีติ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 จ านวน 6 แผน เครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา แฟ้มสะสมงานของนกัเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พฤตกิรรมการเรยีนแบบรว่มมอืของนกัเรยีนแบ่งออกเป็นแบบบนัทกึ
เหตุการณ์ขณะสอนของครแูบบบนัทกึเหตุการณ์ขณะเรยีนของนกัเรยีน แบบบนัทกึความ
คดิเหน็ของนกัเรยีนต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน แบบสมัภาษณ์นกัเรยีนเกีย่วกบักจิกรรมการ
เรยีนการสอน สมุดบนัทกึประจ าวนัของผูศ้กึษา เทปบนัทกึเสยีง และกลอ้งถ่ายภาพ ผูศ้กึษา
น าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ และการเขยีนบนัทกึแสดงความ
คดิเหน็ต่างๆมาวเิคราะห ์ ประมวลผล และเรยีบเรยีงน าเสนอในรปูของความเรยีงเกีย่วกบั
กจิกรรมการเรยีนการสอน รปูแบบการเรยีนแบบรว่มมอืพฒันาการเรยีนการสอน แบบ
บรรยากาศภายในชัน้เรยีน สว่นคะแนนผลสมัฤทธิร์ะหวา่งแผนการสอนทีไ่ดจ้ากแฟ้มสะสมงาน
และคะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนจากการท าแบบทดสอบของนกัเรยีน ผูศ้กึษาคน้คา้น ามาหา
คา่เฉลีย่เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิร์ะหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน 
 ผลการศกึษาคน้ควา้ ปรากฏดงัน้ี 
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1. จากการตรวจผลงานและผลการทดสอบดว้ยแบบทดสอบหลงัเรยีน ปรากฏวา่นกัเรยีนที ่
เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอื และใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารนัน้มผีลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนระหวา่งแผนการสอน ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน เป็น 87.76 / 81.52 ซึง่ถอื
ว่าเป็นผลสมัฤทธิใ์นระดบัสงู สบืเน่ืองมาจากการน าหลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารมาช่วยในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้การเตรยีมการสอน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ท าใหไ้ด้แนวทางจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของผูเ้รยีน 
ช่วยแกป้ญัหาการเรยีนการสอน และเป็นการสอนทีด่ าเนินการดว้ยความรอบคอบตลอดจนท า
ใหผู้ศ้กึษาสรปุเน้ือหาทีด่ าเนินการเรยีนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 

2.  ผลที่ได้จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารเมื่อสรุปจากความคดิเหน็ของผูเ้รยีน ผูร้ว่มศกึษา และผูศ้กึษาแลว้ สามารถกล่าวได้
ว่านักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูท้ีจ่ะท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายร่วมมอื รูจ้กัแบ่งปนั ผูเ้รยีนไม่เหน็แก่
ตวั รูจ้กัเสยีสละและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัเพื่อนๆ มพีฤตกิรรมการท างานร่วมกนัโดย
สมาชกิส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการท างาน โดยทุกคนมบีทบาทหน้าที่และประสบความส าเรจ็
ร่วมกนั นอกจากนัน้ยงัไดแ้ลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ไดอ้ธบิายความรูใ้หเ้พื่อนใน
กลุ่มฟงั ได้ท าความรู้จกัและไว้วางใจผู้อื่น มกีารสื่อสาร การยอมรบัและช่วยเหลือกนั การ
วจิารณ์ความคดิเหน็ การแก้ปญัหาขอ้ขดัแยง้ การใหค้วามส าคญักบับทบาทของคนอื่น และ
การเอาใจใสต่่อเพือ่นรว่มกลุ่มจากการใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ในการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนแบบร่วมมอืท าใหผ้ลการเรยีนของนักเรยีนอยู่ในระดบัสูง นักเรยีนมทีกัษะการ
ท างานร่วมกนัมากขึน้ และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม ซึ่งเป็นทกัษะทีส่ าคญัต่อการ
ด าเนินชวีติในอนาคต 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันาชุดทดลองเรือ่งการเคลื่อนทีใ่นแนวตรงในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
   (ประนอม  หมอกกระโทก , 2545 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ประนอม  หมอกกระโทก  / 2545 
 การวจิยัเรือ่งน้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่สรา้งและพฒันาชุดทดลอง เรือ่งการเคลื่อนทีใ่นแนว
ตรงใหม้ปีระสทิธภิาพดา้นการเรยีนการสอนตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน และเจตคติต่อชุดทดลองของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้น ชุดทดลองที่
พฒันาขึน้ใชป้ระกอบการเรยีนเรื่อง อตัราเรว็ ความเรว็ ความเร่ง การตกของวตัถุภายใต้แรง
โน้มถ่วงของโลก และความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็กบัเวลา ซึง่การทดสอบประสทิธภิาพของ
ชุดทดลองตรวจสอบจากผลการทดลองเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่  การหาคุณภาพของชุด
ทดลองโดยการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน และการหาประสทิธภิาพทางการศกึษา
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โดยใชเ้กณฑ ์80/80 การทดลองสอนใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดม้าจากการสุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 โรงเรยีนปราสาทวทิยาคม จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 15 คน โดยใชเ้วลาในการสอน 
12 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
 ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี  

1. ชุดทดลองมปีระสทิธภิาพทางวทิยาศาสตรเ์ป็นไปตามกฎการเคลื่อนทีข่องนิวตนั และม ี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก  

2. ชุดทดลองมปีระสทิธภิาพทางการศกึษา 81.73/80.43  
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน  
4. เจตคตขิองนกัเรยีนต่อชุดทดลองหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

ชื่อเรือ่ง : การพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การสกดัและแยกสารประกอบแซนโทนจากผล 
   มงัคุด ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จงัหวดัจนัทบุร ี(พรทพิย ์ วงษ์นาปา่ , 2548 :  
  บทคดัยอ่) 

ผูว้จิยั/ปี : พรทพิย ์ วงษ์นาปา่   / 2548 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 1)เพื่อศึกษาวิธีการสกัดและแยก
สารประกอบแซนโทนจากผลมงัคุด และทดสอบสมบตัขิองสารประกอบแซนโทนทีส่กดัได ้เพื่อ
น าผลจากการทดลองไปสรา้งบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์2)เพื่อพฒันาและหาคุณภาพของบท
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การสกดัและแยกสารประกอบแซนโทนจากผลมงัคุด 3)เพือ่ศกึษา
ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์า้นความรู ้ดา้นความสามารถทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถในการท าการทดลองและเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น การวิจัย น้ีได้ด าเ นินการ 3 ขัน้ตอน คือ 1)การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2)การพฒันาและหาคุณภาพของบทปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
จ านวน 4 บทไดแ้ก่ เรื่องการสกดัและแยกสารประกอบแซนโทนจากผลมงัคุด เรื่องการแยก
สารประกอบแซนโทนใหบ้รสิทุธิโ์ดยใชโ้ครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เรือ่งการทดสอบสมบตัขิอง
สารประกอบแซนโทนทีส่กดัได ้และเรื่องการน าสารประกอบแซนโทนทีส่กดัไดจ้ากผลมงัคุดไป
ใช้ท าสบู่  3)การน าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองเรยีนดว้ยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์กลุ่มควบคุม
เรยีนโดยวธิกีารสอนแบบปกต ิใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ Randomized control group post – 
test only design และ One group pretest – posttest design การวเิคราะหข์อ้มลูใช ้t – test 
แบบ Independent และแบบ Dependent  
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 ผลการวจิยัพบวา่  
1. ผลการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เป็นไปตามทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้และ 

สามารถน าไปพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรไ์ด ้ 
2. บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ทัง้ 4 บท มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก  
3.  นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้

วทิยาศาสตรด์า้นความรูส้งูกวา่นกัเรยีนกลุ่มควบคุม  
4.  นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความสามารถทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ความสามารถในการท าการทดลองและเจตคตติ่อบทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
ชื่อเรือ่ง : การพฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เรือ่งการปลกูพชืแบบไฮโดรพอนิกสส์ าหรบั 
   นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 (วารยี ์ บุญลอื , 2550 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : วารยี ์ บุญลอื / 2550 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามจุดมุง่หมาย 4 ประการ 1) เพือ่พฒันาบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์
เรือ่งการปลกูพชืแบบไฮโดรพอนิกส ์ ส าหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 3 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80 / 80 2)เพือ่ศกึษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ์ 3)เพือ่ศกึษาทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ์ 4) เพือ่ศกึษาความตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาการตกคา้งของสารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ในสิง่แวดลอ้ม ในการวจิยัครัง้น้ีด าเนินการ 2 ขัน้ตอน คอื ตอนที ่ 1 การสรา้งและพฒันาบท
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ เรือ่งการปลกูพชืแบบไฮโดรพอนิกส ์ และตอนที ่ 2 น าบทปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาไปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 1 โรงเรยีน
จุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี จ านวน 30 คน  
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

1. บทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันามปีระสทิธภิาพ 84.38 / 80.50  
2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้มผีลการเรยีนจากการทดลอง 

สอนดงัน้ี 
2.1 มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
2.2 ทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีาก 
2.3 ความตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาการตกคา้งของสารเคมกี าจดัศตัรพูชืใน 

สิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
 
ชื่อเรือ่ง : การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วย “สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต”ิ กลุ่ม 
   สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและเจตคตติ่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้ 
   ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยวธิกีารศกึษานอกหอ้งเรยีนและวธิกีารศกึษาปกต ิ
   ในหอ้งเรยีน (ศริภิรณ์ กลิน่หอม, 2545 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : ศริภิรณ์ กลิน่หอม / 2545 
 การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วย 
“สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต”ิ กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและเจตคตติ่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยวธิกีารศกึษานอกหอ้งเรยีน
และวธิกีารศกึษาปกตใินหอ้งเรยีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดั
เนินพระ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2543 จ านวน 74 คน โดยการ
สุม่อยา่งงา่ย แลว้สุม่อยา่งงา่ยอกีครัง้หน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 37 คน 
กลุ่มทดลองไดร้บัการสอนดว้ยวธิกีารศกึษานอกหอ้งเรยีน กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนดว้ยวธิี
การศกึษาปกตใินหอ้งเรยีน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง กลุ่มละ 36 คาบๆละ 20 นาท ี
ด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการวจิยั Randomized Control Group Pretest – Posttest 
Design แบบ Different Score วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้t – test 
 ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วยสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต”ิ กลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ 
ชวีติของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

2. เจตคตติ่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  

 
ชื่อเรือ่ง : การเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนเคา้โครงของโครงงานภมูปิญัญาไทย การคดิ 
   แกป้ญัหาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ที ่
   สอนโดยใชแ้บบฝึกการท าโครงงานภมูปิญัญาไทยทางวทิยาศาสตรก์บัการสอนแบบ 
   สบืเสาะ (กาญจนา  ฉตัรศรตีระกลู, 2544 : บทคดัยอ่) 
ผูว้จิยั/ปี : กาญจนา  ฉตัรศรตีระกลู / 2544 
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 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อการเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนเค้าโครง
ของโครงงานภูมปิญัญาไทย การคดิแก้ปญัหา และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกการท าโครงงานภูมิปญัญาไทยทาง
วทิยาศาสตร์กบัการสอนแบบสบืเสาะ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2544 โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที ่1 จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองที ่2 
จ านวน 30 คน โดยกลุ่มทดลองที ่1 สอนโดยใชแ้บบฝึกหดัการท าโครงงานภูมปิญัญาไทยทาง
วทิยาศาสตร ์กลุ่มทดลองที ่2 สอนแบบสบืเสาะ ใชเ้วลาในการทดลองกลุ่มละ 16 คาบๆละ 50 
นาท ีแบบแผนในการทดลองคอื Randomized Control Group Pretest – Posttest Design 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื t – test  แบบ Independent และ t – test แบบ 
Dependent  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความสามารถในการเขยีนเคา้โครงของโครงงานภูมปิญัญาไทยทางวทิยาศาสตร ์ของ 
นกัเรยีนทีส่อนโดยใชแ้บบฝึกหดัการท าโครงงานภมูปิญัญาไทยทางวทิยาศาสตร ์ กบัการสอน
แบบสบืเสาะแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 

2. การคดิแกป้ญัหาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีส่อนโดยใช ้
แบบฝึกการท าโครงงานภมูปิญัญาไทยทางวทิยาศาสตร ์ กบัการสอนแบบสบืเสาะแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 

3. การคดิแกป้ญัหาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีส่อนโดยใชแ้บบ 
ฝึกการท าโครงงานภมูปิญัญาไทยทางวทิยาศาสตรก่์อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 

4. การคดิแกป้ญัหาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีส่อนแบบสบื 
เสาะ ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 
งานวิจยัต่างประเทศ 
 
Research Title  : The Development of Science Process Skills in Authentic 
Contexts(Wolff – Michael Roth,1993: p 127) 
Researcher / Academic Year  : Wolff – Michael Roth / 1993 
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Instructional strategies and curriculum sequences aimed at teaching process 
skills have received considerable attention in science education. On the other hand, 
the teaching of domain – independent, context – free skills has been subject to 
criticism on the ground that important aspects of cognitive activities are functions of 
meaningful contexts. The intent of this study was to examine the development of 
integrated process skills in the contexts of open – inquiry laboratory sessions. The data 
collection approach was qualitative and included videotapes of laboratory sessions, 
laboratory reports of students, and  the reflective journals kept by the two teachers 
involved in the study. Forty – eight students from the Grade 11 introductory physics 
course, 29 students from the Grade 12 physics course, and 60 students from the 
Grade 8 general science course from an all – boys private school participated in the 
study. An interpretive research methodology was adopted for construction of meaning 
from the data. Students worked in collaborative groups during all of the open – inquiry 
laboratory sessions. Findings from the study indicate that students develop higher – 
order process skills through nontraditional laboratory experiences that provided the 
students with freedom to perform experiments of personal relevance in authentic 
contexts. Student learned to (a) identify and define pertinent variables, (b) interpret, 
transform, and analyze data, (c) plan and design an experiment, and  (d) formulate 
hypotheses. Findings of this study suggest that process skills need not be taught 
separately. Integrated process skills develop gradually and reach a high level of 
sophistication when experiments are performed in meaningful context. 
 
สรปุ 

การจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการ เมื่อถูกน ามาใชจ้รงิจะถูก
ประยกุตใ์ชร้ว่มกบัวธิกีารสอนแบบอื่นๆ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของการเปรยีบเทยีบ หรอืการบูรณา
การการสอนเขา้กบัการสอนแบบต่างๆกไ็ด ้นัน่คอืงานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้ประเภทน้ี
สามารถต่อยอดความคดิจากงานวจิยัทีเ่ป็นการสอนดา้นความรูไ้ดอ้กีหลายวธิ ีโดยปรบัรปูแบบ
ใหเ้หมาะสมและเขา้กนัไดใ้นการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1.   จากตวัอยา่งงานวจิยัมกีารใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร 
2.   จากตวัอยา่งงานวจิยัใชท้ฤษฎใีดประกอบการศกึษาจงบอกมาเป็นขอ้ๆ 
3.   จากเรือ่ง The Development of Science Process Skills in Authentic Contexts 

จงบอกประเภทการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง วธิกีารสอน และผลการวจิยั 

 
 

 


