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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 40 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ 83.60/86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้ 75/75 

2. ผลการเปรยีบเทยีบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝกึเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคะแนน
เฉล่ียหลังการจัดการเรยีนรูส้งูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝกึเสรมิทกัษะอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 

คำ�สำ�คัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบฝึกเสริมทักษะ 

1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1 Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University
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Abstract
This study aimed 1) to efficiency of the development science process skills for for 

general science students Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University the standard 75/75, 
2) to compare the results of using science process skills for for general science students  
Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University, and 3) to study student satisfaction on learning 
management using the science process skills training For General science students Faculty 
of Education, Roi Et Rajabhat University. The sample to General science students Faculty of 
Education, Roi Et Rajabhat University in acquired by Purposive Sampling 40 peoples. 

 The results were as follows:

 1. The efficiency results of scientific process skills for general science students 
Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University the researchers have created, The efficiency 
83.60/86.25, which was higher than criteria set 75/75 

 2. The results compare test scores before training and after training from a series 
science process skills for general science students, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat 
University difference is significant at the 0.01 level by the average higher than the average 
pre-training. 

3. The students were satisfied with the learning management using the process 
skills training. The overall science level was at the highest level, with an average of 4.50 The 
standard deviation was 0.85 

Keywords: Scientific process skills, skill training 

บทนำา
 การศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่

เน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ (learn how to learn) 
ซ่ึง การเรียนการสอนเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการศึกษาเป็น
ไปเพื่อพัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้ด้านภาษา
ท่ีจะสื่อสารได้ในระดับสากล มีความรอบรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ต้องจัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

หมวดที ่4 มาตรา 22 และมาตรา 23 ทีก่ลา่วเนน้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสรุปได้ว่า
ให้จัดการศึกษาเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และให้การวิจัยเป็น 
สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่สถาบนัสง่เสรมิ 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) 
กล่าวถึ งความสำา คัญของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เป็นทักษะกระบวนการที่จำาเป็น
ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพราะการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ต้องศึกษาค้นคว้า ทดลองเพื่อหาข้อมูล
ความจรงิ แกป้ญัหา และพสิจูนก์ฎเกณฑบ์างอยา่ง  
นอกจากนี ้การจดัการเรยีน การสอนวทิยาศาสตร ์



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 240 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

ต้อง มุ่งพัฒนาการสร้างความรู้ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ ตลอด
จนพัฒนาความคิดของนักเรียนด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรม ที่มีกลวิธีกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึง
เป็นหัวใจหลักที่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ด้ ซึง่ครตูอ้งจดัการ
เรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของเนือ้หาและผูเ้รยีน
ควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนรู้ทั้งกระบวนการและ
องคค์วามรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า 
ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด”

ถ้าครูสามารถฝึกฝนตนเองไปถึงจุดที่รู้
ตนเองว่า “สิ่งที่เราไม่รู้นั้นคืออะไร” ได้แล้วก็จะ
เกดิ “ปญัญา” สามารถเปน็ครทูีม่คุีณภาพสรา้งบท
เรียนให้มีคุณค่าได้ไม่ยาก นัก เพราะว่าแนวทาง
ตัวอย่างวิธีการน้ันมีอยู่แล้วมากมายอยู่ที่ว่าในใจ
ของครูอยากจะ “เป็น” และพร้อมที่จะเป็นหรือไม่
เทา่นัน้ เมือ่ครสูามารถทำาใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้าง
วิทยาศาสตร์ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร ์และมจีติใจแบบนกัวทิยาศาสตร์
ถือได้ว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น มี
คุณภาพและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงจำาเป็นต้อง
ช่วยกันค้นหาคุณภาพและประเมิน คุณค่าของ
บทเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แต่ละ
ครั้ง แล้วจะเกิดผลทำาให้ประเทศชาติของเรา
เจริญทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะคน
ที่รู้วิทยาศาสตร์เป็นคนที่มีคุณภาพช่วยพัฒนา
ประเทศได้แน่นอน สำาหรับการฝึกให้นักศึกษา
เป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะปฏิบัติการ
ทดลองได้นั้น นักศึกษาต้องมีทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน และทักษะการคิดขั้นสูง ตามลำาดับ โดย
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมี 13 
ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ 

ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็น
จากข้อมูล ทักษะการจำาแนกประเภท ทักษะการ
วัด ทักษะการใช้ตัวเลข ทักษะการสื่อความหมาย 
ทกัษะการพยากรณ ์ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะ
หว่างสเปสกับเวลา และทักษะกระบวนการขั้นสูง
อีก 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการกำาหนดและควบคุม
ตวัแปร ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน ทกัษะการกำาหนด
นยิามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปร ทกัษะการทดลอง 
และทักษะการตีความหมาย ข้อมูลและลงข้อสรุป 
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรเน้นการ
สอนผู้เรียนให้รู้จักและใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ต่างๆ การได้
มาซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นอก
เหนือไปจากการได้ข้อเท็จจริงทางเนื้อหาวิชานั้น
ถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เพราะไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจทางเนื้อหาวิชาที่เรียน
เท่านั้น ผู้เรียนยังใช้ทักษะดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียนอีกด้วย ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา
มีเป้าหมายสำาคัญคือ เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็น 
พื้นฐานในวิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติ
และข้อจำากัดของวิทยาศาสตร ์มทีกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์  (Basic Science Process  
Skills) เป็นกระบวนการค้นคว้าทดลองเพื่อหาข้อ
เท็จจริง ในขณะที่ทดลองได้มีโอกาสฝึกฝนทั้งใน
ดา้นการปฏบิตัแิละพฒันาความคดิอยา่งเปน็ระบบ 
ซึ่งเป็นทักษะที่สำาคัญในการศึกษาค้นคว้าและ
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำารงชีวิต 
(กรมวิชาการ. 2551) สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)  
ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
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การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
สำาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้
ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัรอ้ยเอด็ เพือ่สง่เสรมิให้นักศกึษาเกดิความรู ้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น 
พื้นฐาน โดยที่สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตลอดจน
สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาคณุภาพของครูทางด้านการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ กอ่น
และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จำานวน 542 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2560 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จำานวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย

1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำานวน 8 ชุด

2 .  แบบทดสอบก่อนและหลั งการ
จัดการเรียนรู้ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัย จำานวน 40 ข้อ

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ประกอบด้วย
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1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำานวน 8 ชุด จำานวน 
8 ชั่วโมง ซ่ึงมีการประเมินความเหมาะสมโดยผู้
เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้าน
เนื้อหา และ ด้านหลักสูตรและเทคโนโลยี โดย
ผ่านการตรวจ แกไ้ข และปรบัปรงุจากผูท้รงคณุวฒิุ 
จำานวน 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยแต่ละชุดมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-
1.00 โดยมีค่าเท่ากับ 0.85

2. แบบทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึก
จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน สำาหรบันกัศกึษาสาขาวชิา
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำานวน 
40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 0.35-0.70 มีค่า
อำานาจจำาแนก (r) เท่ากับ 0.33-0.61 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ระยะเวลาในการใช้แบบฝกึเสรมิทกัษะ
มีการดำาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวัน
ที่ 20 ธันวาคม 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 8 
ครั้ง 8 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ทำาการทดสอบก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
จำานวนข้อสอบ 40 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำานวน 40 
คน แล้วตรวจบันทึกคะแนนไว้เพื่อนำาไปวิเคราะห์
ข้อมูล

3. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแบบ
ฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น จำานวน 8 ครั้ง สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ช้ันปีที่ 
3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จำานวน 40 คน โดยในแตล่ะครัง้จะมแีบบฝกึเสรมิ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบทดสอบ

ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ สำาหรับนักศึกษาแล้วตรวจให้คะแนน 
บันทึกไว้เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. เมื่อทำาการจัดการเรียนรู้ตามแบบฝึก
เสริมทักษะครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว นำาแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับที่ทำาการทดสอบก่อนการจัดการเรียน
รู้มาทดสอบภายหลังการจัดการเรียนรู้ใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ (Post-test) และตรวจให้คะแนนเพื่อ
นำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ า เนินการวิ เคราะห์ด้ วย
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 

1. นำาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
การจัดการเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการจัด การ
เรียนรู้ (Post-test) มาทำาการเปรียบเทียบโดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ t-test ทีร่ะดบันยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  
( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ 
(Percent)

3. สถิติที่ใช้ในกาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ 
t-test 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 83.60/86.25 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้
ไว้ 75/75 ดังแสดงในตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรบันกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะ
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ ทีผู่ว้จิยัได้
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.60/86.25 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์นกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัฝกึสงูกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนฝึก

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75

ร�ยก�ร
จำ�นวน

นักศึกษ�
คะแนน
เต็มเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนจากแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แต่ละชุด 40 10 8.36 83.60

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 40 40 34.50 86.25

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แบบประเมิน จำ�นวนนักเรียน (คน) S.D. t

ก่อนเรียน 40 23.88 3.12 46.65**

หลังเรียน 40 34.50 1.36

** p < 0.01

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบ
เทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
หลงัการจดัการเรยีนรูส้งูกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จั ดก า ร เ รี ยน รู้ โ ด ย ใ ช้ แบบฝึ ก เ ส ริ มทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85 

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพ 83.60/86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 75/75 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำาให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพราะผู้
วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสอดคล้องกับขนิษฐา อันชำานาญ (2558: 
บทคดัยอ่) พบวา่ แบบฝกึเสรมิทกัษะวทิยาศาสตร ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 6 จำานวน 11 ชุด ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 85.45/88.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับรำาพึง โนพวน 
(2557: บทคัดย่อ) พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ คือ 82.03/81.11 สอดคล้องกับสิรินรดา  
สุภักดี และพจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ (2556: บทคัดย่อ) 
พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ 84.32/81.14 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และเพชรา พรหมขันธ์ 
(2556: บทคัดย่อ) พบว่า ชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมในระดับมาก
และมีประสิทธิภาพ 83.34/82.95

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทัว่ไป คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เนื่องมาจากแบบฝึก
เสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์มกีารนำา
เสนอเนือ้หาทีช่ดัเจน เขา้ใจงา่ย นา่สนใจ นกัศกึษา
สามารถทบทวนเนือ้หาไดต้ลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้ง
กับสิริวรรณ ใจกระเสน (2555: บทคัดย่อ) พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 และเพชรา พรหมขันธ์ (2556: บทคัดย่อ) 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช หลังเรียน โดยใช้ชุด
การเรยีนรู ้เรือ่ง หนว่ยของชวีติและชวีติพชื สงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จั ดก า ร เ รี ยน รู้ โ ด ย ใ ช้ แบบฝึ ก เ ส ริ มทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
เนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพในด้านการออกแบบ 
รูปแบบ เนื้อหา และการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ 
สามารถทบทวนความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
กับขนิษฐา อันชำานาญ (2558: บทคัดย่อ) พบว่า  
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่ การเรยีนโดยใชแ้บบฝกึ 
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้ที่  4 เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับมาก 
มากกว่าร้อยละ 80 สอดคล้องกับรำาพึง โนพวน  
(2557: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก สอดคล้องกับสิริวรรณ ใจกระเสน  
(2555: บทคดัยอ่) พบวา่ นักเรยีนมคีวามพึงพอใจ
ต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด และ
สิรินรดา สุภักดี และพจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ (2556: 
บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนหน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควรนำาไปพัฒนา
กบันกัศกึษาในระดบัอืน่อกีดว้ย จะชว่ยใหเ้กดิการ
พัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำาหรับนักเรียนต่อไป 

1.2 ควรนำาวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ันพื้นฐาน ไปใช้สอนในเนื้อหา 
สาระอื่นๆ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการทำาการวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานหลายๆ รูปแบบ เช่น  
สื่อมัลติมีเดีย บทเรียนสำาเร็จรูป เกม เป็นต้น
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