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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขันพืนฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั
พืนฐาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนหนองจอกพิทยานุ สรณ์ เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร ได้จากการสุ่ มอย่างง่ายจํานวน 30
คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน
พืนฐานของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานเป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน
ด้วยชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 สถิ ติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ ก E1/E2
ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 มี
ประสิ ทธิ ภาพ 81.95/80.90 ตามเกณฑ์ 80/80 ทีกําหนด
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชนพื
ั นฐาน อยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจมาก
คําสํ าคัญ : ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข" ันพืน" ฐาน , ความพึงพอใจ
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Abstract
The research aims to develop and evaluate the effectiveness of Packages on Basic Science
Process Skills of Prathom Suksa 5 on benchmark performance on 80/80. The study satisfaction toward the
Packages on Basic Science Process Skills of Prathom Suksa 5. The sample of the Prathom Suksa 5 pupils
of Nongchockpittayanusron School in Nongchock, Bangkok during the second semester, academic year
2015 were randomly selected.Research instruments were three set of Packages on Basic Science Process
Skills of student in Prathom Suksa 5 ,a 4-multiple-choice test and a satisfaction questionnaire.The
statistics employ for data analysis were percentage, mean, Standard deviation, and the efficiency value of
E1/E2
The results showed that
1. The Packages on Basic Science Process Skills of Prathom Suksa 5 at 81.95/80.90 based on
the standardized criteria of 80/80.
2. Students are satisfied with the Packages on Basic Science Process Skills underlying layers . In
very satisfied .
Keyword: Packages on Basic Science Process Skills , Satisfaction
บทนํา
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงในโลกสังคมปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกียวข้องกับ
ชี วิตทุกคน ทังในการดํารงชี วิตประจําวันและในงานอาชี พต่างๆ เครื องมือเครื องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ
และวิทยาศาสตร์ มีส่วน ในการพัฒนามนุษย์ ทังความเจริ ญทางวัตถุและทางด้านจิตใจ ทําให้มนุ ษย์ได้พฒั นา
วิธีคิด ทังความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าหา
ความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ รวมทังวิทยาศาสตร์ เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ งเป็ นสังคมแห่ งความรู ้ (knowledge based society) ทีทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์
(สถาบัน, ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [สสวท.], 2556 ข) เพือทีจะมีความรู ้ความเข้าใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีทีมนุ ษย์สร้ างสรรค์ขึน สามารถนําความรู ้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม จากแนวการจัดการเรี ยนรู ้ทีกระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ระบุวา่ การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั
มุ่งหวังให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ทีเน้นการเชื อมโยงความรู ้ กบั กระบวนการ มีทกั ษะสําคัญในการ
ค้นคว้าและ สร้ างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ มีการทํากิ จกรรมด้วยการลงมื อปฏิ บตั ิจริ งอย่าง
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หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชัน เพือให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้า
และคิดค้น มีเหตุผล รับฟั งความ คิดเห็ นของผูอ้ ืน และรู ้ จกั ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา มี
ความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสนใจใฝ่ รู ้ สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวิทยาศาสตร์ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวติ (กรมวิชาการ, 2545)
วิทยาศาสตร์ มิได้มุ่งเฉพาะแต่เนือหาสาระ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงกระบวนการแสวงหาความรู ้ การ
ใช้ทกั ษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสิ งสําคัญในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ซึ งสอดคล้องกับภพ เลาห
ไพบูลย์ (2537) ที กล่าวว่า ในการแสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ นนั นักวิทยาศาสตร์ ได้ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการค้นคว้าหา ความรู ้ ซึ งจะประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวขึนอยู่กบั ความสามารถและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการค้นคว้าทดลองซึ ง
ผูท้ ดลองมีโอกาสฝึ กฝนทังด้านการปฏิ บตั ิและพัฒนาด้านการคิดอย่างมีระบบ ดังนันจุดมุ่งหมายของการ
จัดการเรี ย นรู ้ วิทยาศาสตร์ ควรเน้นให้นัก เรี ยนรู ้ จกั และใช้ทกั ษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แสวงหาความรู ้ ต่างๆ (วรรณทิ พ า รอดแรงค้า, 2544) การได้มาซึ งกระบวนการ ทางวิท ยาศาสตร์ ที
นอกเหนื อไปจากสาระความรู ้ ถือว่าเป็ นคุณค่าสู งสุ ดของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เพราะไม่เพียงแต่ นักเรี ยน
จะใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือให้ได้มาซึ งความรู ้ ความเข้าใจในสาระความรู ้เท่านัน นักเรี ยน
ยัง ใช้ทกั ษะดังกล่าวเพือแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนภายนอกห้องเรี ยนอีกด้วย
จากทีกล่ าวมาจะเห็ นได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสําคัญและเป็ นจําเป็ นที
จะต้องปลูกฝังให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื องมือในการทําให้ได้มา
ซึ งความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และเป็ นทักษะทางปั ญญาทีก่อให้เกิ ดความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ทีสามารถนํามา
พัฒนาให้เกิดขึนกับนักเรี ยนได้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะเป็ นแนวทางในการค้นคว้า
หาความรู ้เท่านัน แต่ยงั เป็ นประโยชน์และเกียวข้องกับชี วิตประจําวันของคนเราอย่างมาก ดังนันจึงจําเป็ นที
ครู ผูส้ อนจะต้องฝึ กฝนนักเรี ยนให้เกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ เพือให้นกั เรี ยนเป็ นคนทีมีนิสัยช่ าง
สังเกตและรู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น
จากการประเมิ นคุ ณภาพผูเ้ รี ยนระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบการศึ กษาแห่ งชาติ ผลสัมฤทธิq
ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลียโดยภาพรวมตังแต่ปี พ.ศ.2554 – 2557 อยูใ่ นระดับปานกลาง
และยังมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็ นว่า การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จ อาจเนื องมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น นักเรี ยนไม่เข้าใจในบทเรี ยนทีครู สอน ผูเ้ รี ยนขาดสมาธิ ในการเรี ยน ครู ผสู ้ อนขาดทักษะ
ในการสอนไม่รู้จกั ใช้สือการสอนทีเหมาะสม สื อการสอนทีไม่พร้ อม การจัดกิจกรรมทีไม่สอดคล้องกับ
นักเรี ยนในแต่ละวัย เป็ นต้น
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การใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการอย่างหนึ งทีช่วยฝึ กฝนให้นกั เรี ยนเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะรู ปแบบของชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นที
ประมวลเนื อหา ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมและสื อได้อย่างสอดคล้องกันเพือให้นกั เรี ยนได้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ทีได้รับการฝึ กสามารถที จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงทําการพัฒนาชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 เป็ นสื อในการเรี ยนการสอน เพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุ ประสงค์ ทีได้
เรี ยนรู ้ เกิ ดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ และสร้ างความพึงพอใจทีดี ต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เกิ ดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนสู งขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อชุดฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนหนองจอกพิทยา
นุสรณ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนหนองจอกพิทยานุสรณ์ แขวงหนอง
จอก เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ซึ งได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนพื
ั นฐาน
ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการวัด
3. ทักษะการจําแนกประเภท
2) ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนพื
ั นฐาน
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3) ความพึงพอใจต่อชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาที ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการทดลองสอนใน ภาคเรี ยนที 2 ของปี การศึ กษา 2558
ใช้ระยะเวลาจํานวน 14 ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
1. สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
1.2 คุณภาพผูเ้ รี ยนช่วงชันที 2 ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ชุดฝึ ก
3.1 ความหมายของชุดฝึ ก
3.2 หลักการทางจิตวิทยาทีเกียวข้องกับชุดฝึ ก
3.3 หลักในการสร้างชุดฝึ ก
3.4 ลักษณะของชุดฝึ กทีดี
3.5 ประโยชน์ของชุดฝึ ก
3.6 การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ ก
4. ความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
4.2 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ
4.3 การวัดความพึงพอใจ
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
6. กรอบแนวคิดของการวิจยั
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งานวิจัยทีเ+ กี+ยวข้ อง
1.งานวิจัยในประเทศ
ทองละไม แก้วอุ่นเรื อน (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน เรื องสิ งมีชีวิต กับสิ งแวดล้อม ชันประถมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่า 1. ชุ ดฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน เรื อง สิ งมี ชีวิตกับสิ งแวดล้อม ชันประถมศึ ก ษาปี ที 6 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.65/83.04 สู งกกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีตังไว้ 2. ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน หลังจากที เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน เรื อง สิ งมี ชีวิตกับ
สิ งแวดล้อม ชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3. ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน หลังจากทีเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขันพืนฐาน เรื อง สิ งมีชีวติ กับสิ งแวดล้อม ชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติทีระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน เรื อง สิ งมีชีวติ กับสิ งแวดล้อม ชันประถมศึกษาปี ที 6 อยูใ่ นระดับมาก
พวงเพชร บุตรศรี (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะวิทยาศาสตร์ เรื อง
ไฟฟ้ าในชี วิตประจําวัน ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า 1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ เรื อง ไฟฟ้ าในชี วิตประจําวัน ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 = 81.47/82.38 2. ผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
วิทยาศาสตร์ เรื อง ไฟฟ้ าในชี วิตประจําวัน ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีทกั ษะวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน 4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะวิทยาศาสตร์ เรื อง
ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยรวมมีค่าเฉลีย 4.41 อยูใ่ นระดับพอใจมาก
2.งานวิจัยต่ างประเทศ
Scharman (1989 : 715 - 726) ได้ศึกษาเกี ยวกับอิทธิ พลของพัฒนาการของการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าการเรี ยนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน 1 ภาค
เรี ยน ทําให้พฒั นาการในการรับรู ้พืนฐานทางด้านเนือหาทางวิทยาศาสตร์ สูงขึนกว่า เท่ากับ หรื อมากกว่า
และระยะห่ างมากน้อยเพียงใด โดยการนํามาเปรี ยบเทียบกับความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู ้
(Perception)
Lawley(1978 :817- A ) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะกับนักเรี ยนระดับ 1 -3 จํานวน 87 คน ผล
การศึกษาพบว่า นักเรี ยนทีได้รับการฝึ กทักษะมีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝึ กหัดมากกว่าคะแนน
ก่อนทําแบบฝึ กหัดและนักเรี ยนทําข้อสอบหลังจากฝึ กทักษะแล้วได้ถูกต้องเฉลี ยร้ อยละ 89.80 และพบว่า
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แบบฝึ กหัดเป็ นเครื องมือทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนและสามารถทําข้อสอบวัดผลสัมฤทธิq ได้
ถูกต้องสู ง เฉลียร้อยละ 90.8 นันคือ แบบฝึ กทักษะเป็ นเครื องมือในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิมเติม
และเหมาะกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 เป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi – Experimental Research)
เครื+องมือทีใ+ ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี มี 3 ชนิด ได้แก่
1. ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน
1 ชุด เรื อง สมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ และการนําวัสดุไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานทีผูว้ ิจยั สร้างขึน ซึ งเป็ นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก เพือใช้ในการทดสอบนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 30 ข้อ ก่อนและหลังใช้ชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
3. แบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ทดสอบทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข นพื
ั นฐานก่ อ นเรี ย นกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ งเป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนหนองจอกพิทยานุสรณ์ กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้อง
มีจาํ นวนนักเรี ยน 30 คน ด้วยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขันพืนฐาน จํานวน 30 ข้อ
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัวโมง
2.ดําเนิ นการสอนตามขันตอนการสอนในชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้รวม 12 ชัวโมง โดยในการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้ให้นกั เรี ยนศึกษาจากใบความรู ้และฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 5
3.หลัง จากเสร็ จสิ นการจัดการเรี ย นรู ้ ให้นัก เรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่า งทํา การทดสอบหลัง เรี ย นโดยใช้
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน จํานวน 30 ข้อ และวัดความพึงพอใจในการ
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เรี ย นโดยใช้แบบวัด ความพึ ง พอใจในการเรี ย นโดยใช้ชุ ดฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ขนั
พืนฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนีทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. วิเคราะห์ โดยการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80 /80 ดังนี
1.1 หาค่าร้ อยละของคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังกลุ่มทีทําแบบทดสอบประจําชุ ดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาชันปี ที 5 เพือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ 80 ตัวแรก
1.2 หาค่ า ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี ยของนัก เรี ย นทังกลุ่ ม ที ทํา แบบทดสอบวัด ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 เพือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ 80
ตัวหลัง
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน โดยนํามาหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
นําค่ามาเทียบกับเกณฑ์
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 ที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.95/80.90 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีกําหนด
2. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีความพึงพอใจต่อชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชันพืนฐาน อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ข นพื
ั นฐานของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ที ผูว้ ิจยั สร้ างขึนมี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.95/80.90 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์
80/80 ที กําหนด ซึ งบางส่ วนสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ทรัพย์ สยามล ( 2554) ทีพบว่าชุ ดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ 82.05/80.83 และจันดี สิ งห์แฮด (2556) ซึ งพบว่า
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ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ 82.05/80.83 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์
80/80 ทีกําหนดไว้
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนั
พืนฐานของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งอาจสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ บุญส่ ง จงจิตร (2556) ทีว่า ความพึงพอใจในการเรี ยน หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ์
ของแต่ละบุคคล สภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจ ความรู ้สึกชอบ ทําให้มีความสุ ขในการเรี ยน เต็มใจทีจะเรี ยน
ให้ประสบผลสําเร็ จตามจุดประสงค์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในชัวโมงแรก ครู ผสู ้ อนควรชี แจงเกี ยวกับแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนทราบ ดังนี
1. ครู ผสู ้ อนอธิ บายรายละเอียดการใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนแจกชุดฝึ กให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาด้วยตนเอง
4. หลังจากทําชุดฝึ กทักษะแล้วให้ผเู ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.2 ครู ผสู ้ อนควรจัดเนื อหาและเวลาทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อการเรี ยนรู ้
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างและพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั นฐานในหน่วยการ
เรี ยนรู ้อืนๆ หรื อในระดับชันต่างๆ เพิมขึน
2.2 ควรศึกษาเกียวกับความคงทนในการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขันพืนฐาน
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