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บทคัดย่อ
 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 1) เพ่ือหาประสทิธภิาพของชดุฝกึทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ชุดฝกึทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สำาหรบัครูวิทยาศาสตรร์ะดบั
ประถมศกึษา ในจังหวดัรอ้ยเอด็ กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก ่ครวูทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จำานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบ
ทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่า t-test 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ 80.50/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังฝึกจากชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนฝึก อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คำ�สำ�คัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1 Education of Faculty, Roi Et Rajabhat University



Journal of Education, Mahasarakham University 271 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

บทนำา 
ความสำ า คัญของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นทักษะกระบวนการที่จำาเป็นต่อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เพราะการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ต้องศึกษาค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาข้อมูล
ความจรงิ แกปั้ญหา และพิสจูนก์ฎเกณฑบ์างอย่าง  
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546) นอกจากนี้ การจัดการ
เรียน การสอนวิทยาศาสตร์ ต้องมุ่งพัฒนาการ
สร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ผ่าน การ
สืบเสาะหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาความคิด
ของนักเรียนด้วยการปฏิบัติกิจกรรม ที่มีกลวิธี
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นหัวใจหลักที่
สามารถพฒันาความรูแ้ละทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ได้  ซึ่ งครูต้องจัดการเรียนรู้ ใ ห้ 

เหมาะสมกับบริบทของเนื้ อหาและผู้ เ รี ยน
ควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนรู้ทั้งกระบวนการและ 
องคค์วามรู้ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า 
ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด” หลักการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(สวสัดกิารสำานกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2548:  
15 - 27) ที่ได้กำาหนดไว้ว่าในการจัดกระบวนการ
เรยีนรูต้้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม รวมไปถึงมีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข แนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ

Abstract 
The research objectives to 1) The efficiency of development science process 

skills for science primary teacher in Roi-Et province by using the standard 75/75 2) To  
compare the results of using science process skills for science primary teacher in Roi-Et 
province. The sample to science primary teacher of Roi Et Primary Education Office Area 
3 in Roi-Et Province acquired by purposive sampling 100 peoples. The tools used in  
the research were the training series, The science process skills training kit and the tests. 
The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, percentage and t-test 
using statistic s program. The research found that: 

1. The efficiency results of scientific process skills training kit for science primary 
teacher in Roi-Et Province the researchers have created, The efficiency 80.50/83.85, which 
was higher than criteria set 75/75.

2. Results compare test scores before training and after training from a series  
science process skills for science primary teacher in Roi-Et Province difference is significant 
at the 0.01 level by the average higher than the average pre-training. 

Keywords:	Science process skills, scientific process skills kit
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สามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำาคญัทีส่ดุกระบวนการจดัการศึกษานัน้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ คุณภาพของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการสอน บทบาท 
และความสามารถของครูที่ช่วยดึงเอาความคิด
จินตนาการของนักเรียนออกมา เพื่อนำาไปสู่ การ
เรยีนรูต้า่งๆ ให้ได ้สว่น”คณุคา่”นัน้ เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ 
พัฒนาข้ึนในตัวนักเรียนขณะที่ เกิดกระบวนการ
เรยีนรูต่้างๆ ในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีม่ี
คณุภาพ และคณุคา่อยา่งแท้จรงินัน้ ควรจะกอ่ ให้
เกดิผลโดยนักเรียนมกีารพัฒนาในสิง่ต่างๆ ดังนัน้
ความรูใ้นปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลง อย่างรวดเรว็
มาก จึงมีความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสอนใหน้กัเรยีนได้รู้
วธิกีารท่ีจะเรยีนรู ้(Learn how to learn) มากกวา่
เนื้อความรู้ ดังจะเห็นได้จากแนวการจัดการเรียน
รู้ที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ระบุว่า การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีการ
ทำากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัอิย่างจรงิจงัหลาก
หลาย เหมาะสมกับระดับชั้น

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในสังคม
โลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจาวันและการ
งานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อำานวยความสะดวกในชีวติและการทำางาน เหลา่นี ้
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ทุกขั้นตอน มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือ 

ปฏบิติัจรงิอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชัน้  
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) นอกจากนั้น
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้
รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
สามารถทำาได้โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุดและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ครูจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีความสุขใน การเรียน
วทิยาศาสตร ์เพือ่ใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีห่ลกัสตูร
กำาหนด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ 
ผู้ เรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์นั้น  
วรรณทิพา รอดแรงค้า (2544: 38) กล่าวว่าควร
จัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 
โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การที่ 
ผูเ้รียนจะมคีวามสามารถทางวทิยาศาสตร ์ผูเ้รยีน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติใช้อยู่
เสมอ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำาคัญในการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด เม่ือผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้
มีลักษณะต่างกันออกไป และมีกิจกรรมหลาย 
รูปแบบให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจะฝึกการท่ีจะนำา
เอากิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ ไปใช้นั้น ครูผู้สอน
อาจออกแบบการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ และมี
รูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีความเป็นไปได้
สูง คือ “แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน” ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะ
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จัดวา่เปน็นวตักรรมอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วยสง่เสริมให้ผู้
เรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้
พืน้ฐาน สามารถนำามาจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่
ฝึกให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกของ Thorndike 
ท่ีกล่าวว่าการฝึกหัดกระทำาซ้ำาบ่อยๆ ย่อมทำาให้
เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร มีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2545: 70) และสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จากการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำาเนินการทดสอบ O-NET ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ประจำาปกีารศกึษา 
2557 และปีการศึกษา 2558 ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วทิยาศาสตร ์จะเห็นได้วา่ปกีารศกึษา 2557 
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.46  
ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.19 
ซึง่มคีา่คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ ในปกีารศกึษา 2558 
นั้นเมื่อเทียบกันเกณฑ์ระดับ สพฐ. และเกณฑ์
ระดับประเทศยังถือว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์น้ัน
ต่ำากว่าเกณฑ์ในระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์
นำาความรู้ที่ ได้ รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ พรอ้มทัง้เปน็แนวทางในการจดัการเรียน
การสอนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของครูทางด้าน 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับครู
วิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา ในจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้
ชดุฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สำาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ก่อน
และหลัง การฝึกมีความแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร เป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปีการศึกษา 2559 จำานวน 9,654 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จำานวน 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1 .  ชุด ฝึก ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม
ศึกษา จำานวน 13 ชุด

2. แบบทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึกจาก
การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็น
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แบบทดสอบแบบปรนัย จำานวน 65 ข้อ 

ก�รสร้�งและห�คุณภ�พของเครื่องมือ	
ประกอบด้วย

1 .  ชุด ฝึก ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม
ศึกษา จำานวน 13 ชุด จำานวน 13 ชั่วโมง ซึ่งได้
ผ่านการตรวจ แกไ้ข และปรบัปรงุจากผูท้รงคณุวฒิุ 
จำานวน 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแต่ละชุดมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-
1.00 โดยมีค่าเท่ากับ 0.91

2. แบบทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึกจาก
การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั จำานวน 65 ขอ้ มค่ีาความ
ยากง่าย (p) 0.35-0.70 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) 
เท่ากับ 0.33-0.61 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.86 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	

1. ระยะเวลาในการใช้ชุดฝึกมีการดำาเนิน
การในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2559 ใช้เวลาในการทดลอง 13 ครั้ง 13 ชั่วโมง 
โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ทำาการทดสอบก่อนการใช้ ชุดฝึกสำาหรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำานวน 100 
คน ขอ้สอบจำานวน 65 ขอ้ เวลา 1.30 ช่ัวโมง แลว้
ตรวจบันทึกคะแนนไว้เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล

3. ดำาเนินการเรียนตามชุดฝึกที่สร้างขึ้น 
จำานวน 13 คร้ัง สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำานวน 100 คน โดย
ในแต่ละครั้งจะมีชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละแบบทดสอบกอ่นฝกึและหลงัฝกึ
ของครูวิทยาศาสตร์ แล้วตรวจให้คะแนนบันทึกไว้

เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. เมื่อทำาการฝึกครบทั้ง 13 ครั้งแล้ว นำา
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ทำาการทดสอบก่อน
ฝึกมาทดสอบภายหลังการใช้ชุดฝึก (Post - test) 
และตรวจให้คะแนนเพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล  
ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	

1. นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนฝกึ  
และหลังฝึกมาทำา การเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และร้อยละ

3. สถิติที่ใช้ในกาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ
ค่า t-test 

ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์สำาหรบัครวูทิยาศาสตรร์ะดบัประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้
ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
และภายหลังการหลังฝึกอบรมครูมีคะแนนเฉลี่ย
สงูขึน้กวา่กอ่นฝกึอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1 .  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำ าหรับครู

วิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา ในจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
ดังแสดงในตาราง 1

ต�ร�ง	1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

ร�ยก�ร จำ�นวนครู
คะแนนเต็ม 

เฉลี่ย
ร้อยละ

คะแนนจากชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แต่ละครั้ง

100 10 8.05 80.50

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

100 65 54.50 83.85

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของ 
ชดุฝึกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สำาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
80.50/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนฝึกและหลังฝึกจากชุด
ฝกึทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สำาหรบัครู
วิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา ในจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
ดังแสดงในตาราง 2 

ต�ร�ง	2	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากผลการทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แบบประเมิน จำ�นวนครู	(คน) S.D. t

ก่อนเรียน
หลังเรียน

100
100

33.88
61.24

3.12
1.36

86.65**

** p < .01

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์อ่นฝกึและหลงั
ฝึกจากชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ย
หลังฝึกสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึก

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
83.62/95.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของธัญลักษณ์ เจริญ
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พงศ์ธนกุล (2556) พบว่า ชุดฝึกพัฒนาทักษะ
เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
พัฒนาขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์ทีก่ำาหนด 
87.25/85.33 สอดคล้องกับวิจัยของชาดา 
กลิ่นเจริญ, วันวิสา เขียวอ่อน (2557) พบว่า 
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
82.77/81.11 สอดคล้องกับเซฟดา (Cepeda, 
2009) กล่าวว่า การสงัเกตพบวา่ครใูชอ้ปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอนหลักสูตรและเนิ้อ
หาจากหลักสูตรชีววิทยาเหมาะสมมากกว่า 
ครูสอนชีววิทยาชั้นเรียนอื่นๆ แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์โดยการ
สอบถามกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับบาเนอร์จี (Banerjee, 2010) 
พบว่า การพฒันาความสามารถระดบั มืออาชพี
ของครตูอ้งทำาความเขา้ใจในการสบืเสาะ ดงันัน้
ครูผู้สอนจะต้องจัดระบบแนวทางปฏิบัติการ 
สืบเสาะและการอภิปรายหลังปฏิบัติการสืบ
เสาะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนถามคำาถามในชั้น
เรยีนใหม้ากข้ึน สอดคล้องกับสมศกัดิ ์สมพร้อม 
(2550: บทคดัยอ่) พบวา่ ชดุฝกึทกัษะการเรยีน
รูท้ีเ่น้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
ทักษะการคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิต
ประจำาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้มปีระสิทธิภาพเทา่กบั 89.53/94.96 ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้ง สอดคล้องกับมณฑิรา 
กำาบังภยั (2550: บทคดัยอ่) พบวา่ ชดุกจิกรรม
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เน้นกระบวนการคิด เร่ืองสารเคมี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีประสิทธิภาพ 75/75 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนฝึกและหลังฝึกจาก

ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉล่ียหลัง
ฝึกสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชาดา กลิ่นเจริญ, วันวิสา  
เขียวอ่อน (2557) พบว่า ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์   
เจริญพงศ์ธนกุล (2556) พบว่า นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้ที่ระดับค่า 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมศักดิ์ สมพร้อม (2550: บทคัดย่อ) พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุด
ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด มีทักษะ
การคิดสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับแม็คอิลมอยเลย์ (McIlmoyle,  
2010) ได้ศึกษาการสอนสืบเสาะวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา: ความมั่นใจและ
การปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมและความ
ท้าทาย ผลการวิจัยพบว่า ครูที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ แสดงให้เห็นถึงมิติความ
เช่นของครูและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบเสาะหาความรู้เพื่อการออกกฎหมายการ
สนับสนุนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตรา
กฎหมายของการสืบเสาะหาความรู้ที่เปิดกว้าง 
การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการที่หลากหลายของบริการครู
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วทิยาศาสตร ์อปุถัมภก์ารตรากฎหมายของการ
สืบเสาะหาความรู้เปิดกว้างเป็นวิทยาศาสตร์ 
ในทางปฏิบัติต่อไป สอดคล้องกับมณฑิรา  
กำาบังภัย (2550: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนที่ 
เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์ เนน้ทกัษะกระบวนการคิด  
เร่ือง สารเคม ีกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทาง 0.01 และไกรวร แสงชมพู (2549: 
บทคดัย่อ) พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนรูต้ามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการคิด เร่ือง 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่ม
ขึน้จากกอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั 0.01 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การนำาชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ครูจำาเป็นต้องมีการศึกษาและ
ทำาความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้โดยละเอียด และ
ดำาเนินการใช้ตามคำาช้ีแจง เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการนำาไปใช้ 

2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ควรนำาไปพัฒนากับครูในระดับ
อื่นอีกด้วย จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำาและใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าหรือการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทาอง
วิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัย
ที่มีการเฉพาะเจาะจงเนื้อหาวิชาที่เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศกึษาธกิาร. (2551). ตัวช้ีวดัและสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551. กรงุเทพฯ: โรงพมิพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย 
จำากัด.

ไกรวร แสงชมพู. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด. 
กาฬสินธุ์: โรงเรียนกุฉินารายณ์.

ชาดา กลิน่เจรญิ และวนัวสิา เขยีวออ่น. (2557). การพฒันาแบบฝกึทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มปป.

ธัญลักษณ์ เจริญพงศ์ธนกุล. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 278 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2545). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

มณฑิรา กำาบังภัย. (2550). การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เน้น
ทักษะกระบวนการคิด เรื่อง สารเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5. อุดรธานี: โรงเรียนบ้านหนองขาม.

วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2544). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
หลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน. กรงุเทพฯ: สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี

สวัสดิการสำานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2548). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา พ.ศ. 2547. รวมกฎหมายเพื่อบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: อักษรไทย.

สมศกัดิ ์สมพรอ้ม. (2550). การพฒันาชุดฝกึทกัษะการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทกัษะการคิด หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 สารในชวีติประจำาวนั ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6. โรงเรยีน
บ้านหนองอียอ.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน พทุธศกัราช 2551. กรงุเทพฯ: โรงพมิพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จำากดั.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2558). รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 
2558. ร้อยเอ็ด: สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3.

อรวรรณ วงศพ์ฒุ. (2550). การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคต ิเช ิงว ิทยาศาสตร ์
และความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์. อุดรธานี: โรงเรียนสตรีราชินูทิศ.

Banerjee, A.C. (2010). Teaching science using guided inquiry as the central theme:  
A professional development model for high school science teachers. The National 
Science Education Leadership Association Journal. 19(2): 1-8 ; November.

Cepeda, L.F. (2009). Effects of participation in inquiry science workshops and follow-up 
activities on middle school science teachers content knowledge, teacher-held 
misconceptions and classroom practices. Denver: The Faculty of Natural Sciences 
and Mathematics University of Denver.

McIlmoyle, A.E. (2010). Teaching inquiry in secondary school science: Beliefs and practice, 
challenges and program support. Toronto: Graduate Department of Curriculum, 
Teaching and Learning Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.


