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  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ได้รบัการพฒันา
ทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์และเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลวธิกีารและเวลาที่ใช้ในการพฒันาทกัษะ
ของนักศกึษาเป็นรายบุคคล กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิาที่เปิดสอนในภาคเรยีนที ่
2/2555 จ านวน 8 รายวชิา โดยการจดักจิกรรมสอดแทรกเขา้กบัรายวชิาทีผู่้วจิยัเป็นผู้สอน ท าให้
รปูแบบกจิกรรมมคีวามแตกต่างกนัขึน้กบัเนื้อหาและธรรมชาตขิองรายวชิานัน้ๆ จ านวนนักศกึษาที่
ไดร้บัการพฒันาทกัษะวจิยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสบืคน้ การตัง้โจทยว์จิยั และ การออกแบบการทดลอง 
เท่ากับ 185 คน 228 คน และ 200 คน ตามล าดับ การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลต้องการให้
นักศกึษาไดร้บัความรู ้มคีุณธรรมและจรยิธรรม โดยพจิารณาจากการสรุปความ การอ้างองิเอกสาร 
การส่งงานตรงเวลา  การไม่ลอกเพื่อน และ การตัง้ใจท างาน ผลการวจิยัพบว่ารอ้ยละ 57 ของ
นักศกึษาทัง้หมดมรีะดบัการสบืค้นระดบั “ดมีาก” ในกจิกรรมการสบืค้นครัง้ทีส่าม  โดยนักศกึษา
กลุ่มนี้มพีฒันาการมาจากการสืบค้นระดบั “ดมีาก” “ด”ี “พอใช้” และ “ควรปรบัปรุง” เป็นจ านวน  
รอ้ยละ 18 42 23 และ 17 ตามล าดบั ดงันัน้การสบืคน้ดว้ยการท าซ ้าควบคู่กบัการประเมนิผลงาน
ของตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นวธิกีารฝึกปฏบิตัทิี่ด ีการฝึกทกัษะการตัง้โจทยว์จิยั แยกพจิารณาการ
ตัง้โจทย์วจิยัได้ ในระดบัทัว่ไป ระดบัเฉพาะเจาะจง หรอืระดบัค าถามส าคญั รวมถึงลกัษณะการ
เขยีนตอ้งเขยีนดว้ยภาษาทีถู่กตอ้ง กระชบั และชดัเจน จากการประเมนิผลการวจิยัพบว่ามนีักศกึษา 
รอ้ยละ 50 ของนักศกึษาทัง้หมด มทีกัษะการตัง้โจทยว์จิยัระดบั “ดมีาก” ในครัง้ที่สามของการท า
กจิกรรม นักศกึษากลุ่มนี้มพีฒันาการมาจากระดบั “ควรปรบัปรุง” ในครัง้แรก ประมาณรอ้ยละ 30 
อย่างไรก็ตามเทคนิคหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาที่ไม่สามารถตัง้โจทยว์จิยัได้ในครัง้แรกสามารถพฒันา
ตนเองใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งเด่นชดัคอืการใชแ้ผนผงัความคดิ การฝึกทกัษะการออกแบบการทดลอง จาก
การศึกษาตัวอย่างปญัหาตามสภาพจรงิ เช่น การส ารวจสิ่งแวดล้อม หรอืการลงพื้นที่ชุมชน 
พจิารณา 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์การตัง้สมมุตฐิาน การก าหนดตวัแปร และการ
ออกแบบตารางบนัทกึผลการทดลองพบว่านกัศกึษาทีม่พีฒันาการระดบั “ดมีาก” มากกว่ารอ้ยละ 90 
เป็นนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยั และเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4  งานวจิยันี้
คน้พบว่าพฒันาการทางทกัษะวจิยัในแต่ละดา้นของนกัศกึษาขึน้กบัธรรมชาตขิองรายวชิา ขนาดของ
ชัน้เรยีน และการสะสมความรู้ ประสบการณ์ของนักศึกษาในแต่ละชัน้ปี รวมถงึการได้รบัการฝึก
ทกัษะอย่างต่อเนื่อง วธิกีารและรูปแบบกิจกรรมที่ได้จากผลการวจิยันี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทัง้ทางดา้นการเรยีนการสอนหรอืการฝึกอบรมโดยอาจารย์หรอืบุคคลากรทางการศกึษาที่
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Abstract 
 

This research is aimed to develop the science skills of the Chiang Mai Rajabhat 
University’s students and to gain method and timing for individual student development.  
The student sampling groups studied in 8 subjects during the first semester in 2011.  The 
research activity was fused within normal course activity, teaching by each researcher of 
the team.  Therefore, slightly different of activities were set up depending upon the nature 
of each subject.  The total number students of three science research skills of data 
searching, research problem setting and experimental design were 185, 228 and 200, 
respectively.  Data searching skill was emphasized to include knowledge and moral learning 
outcomes, estimated from several pieces of assignment.  A summary, bibliography, 
punctuality and good job were examined. It was found that around 57 % of students were 
developed to “excellent” level on the final data searching skill activity.  They were improved 
from the previous activities of “excellent”, “good”, “fair” and “poor” level as the amount of 
18%, 42%, 23% and 17%, respectively.  Therefore, repeating the data searching together 
with self-evaluation continuously is a good practice.  Research problem setting skill has 
been considered to general specific or key question including the writing style was written in 
clear, concise and accurate.  It was found that around 50% students were developed 
research problem setting skill to “excellent” level on the final research activity.  They were 
improved from the first activity of “poor” level as the amount of 30%.  However, one of 
techniques that help to develop the research problem setting skill is using the mind map.  
Experimental design skill using the case study based on the actual conditions such as, 
exploring the environment or urban areas considered to four issues include determining the 
purposes, assumptions, variables and result table design.  It was found that higher than 
90 % of students which have been developed experimental design skills to “excellent” level 
on the final research activity were the third and the fourth year students that studied in the 
subjects about research.  This research showed that an improvement in each researching 
skills depended on the nature of subject, the class size, the student’s personal learning 
experience which was indicated by the student’s year, and the continuously practicing.  The 
teaching process, teaching pattern and all data, analyzed from this study, were wished to 
be benefits for the others. 
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