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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จำ�นวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความยากง่ายระหว่าง
0.32 ถึง 0.76 ค่าอำ�นาจจำ�แนกระหว่าง 0.24 ถึง 0.47 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ
3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.24 ถึง 0.79
ค่าอำ�นาจจำ�แนกระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบ t-test แบบ Dependent sample และ
การทดสอบ t-test แบบ One sample
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ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract

The objectives of this research were 1) to compare learning achievement of students
before and after learning with the scientific learning management using learning center focus on
science process skills and after learning with the scientific learning management using learning
center focus on science process skills with 75 percent criterion and 2) to compare science
process skills of students before and after learning with the scientific learning management
using learning center focus on science process skills and after learning with the scientific
learning management using learning center focus on science process skills with 75 percent
criterion. The sample of this research were 34 nineth grade students from High School in
Chonburi who studied in the second semester of 2019 using cluster random sampling. The
research instruments consisted of 1) the lesson plans using learning center focus on science
process skills 2) the learning achievement test with the difficulty between 0.32 to 0.76, the
discrimination between 0.24 to 0.47, and the reliability of 0.89 and 3) the science process skills
test with the difficulty between 0.24 to 0.79, the discrimination between 0.24 to 0.65, and the
reliability of 0.93. The data were analyzed by means, standard deviation, dependent t-test
and one sample t-test. The results indicated that:
1. The posttest learning achievement of students after learning with the scientific
learning management using learning center focus on science process skills were significantly
higher than the pretest and significantly higher than 70 percent criterion at the .05 level.
2. The posttest science process skills of students after learning with the scientific
learning management using learning center focus on science process skills were significantly
higher than the pretest and significantly higher than 70 percent criterion at the .05 level.
Keywords: Learning center focus on science process skills, Learning achievement, Science
process skills
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บทนำ�

การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เป็ น การ
กำ�หนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
เน้ น องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ ความเชี่ ยวชาญ และ
สมรรถนะทีจ่ ะเกิดกับตัวผูเ้ รียน ดังนัน้ การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความแตกต่างจาก
การจัดการเรียนรู้ในอดีต (วิจารณ์ พาณิช, 2556)
กล่าวคือลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอก
เล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรม
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้น
ทีบ่ ทบาทของผูเ้ รียนตัง้ แต่เริม่ ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ควร
ให้ผู้เรียนได้รับทั้งเนื้อหาความรู้และควรปลูกฝัง
กระบวนการแสวงหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ให้แก่
ผูเ้ รียน การใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นสิง่ จำ�เป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ จุดมุง่
หมายของการจัดการเรียนรูจ้ งึ จำ�เป็นต้องให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเี่ น้นการเชือ่ มโยงความรูก้ บั
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ฝึกฝนให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูร้ อบด้าน และใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการแสวงหา
ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้
ต่างๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
การได้มาซึง่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
นอกเหนือไปจากการได้ข้อเท็จจริงทางเนื้อหาวิชา
นั้น ถือว่าเป็นค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2546)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25582559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาน
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ศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา
2558-2559 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.63
และ 34.99 ตามลำ�ดับ ซึง่ จะเห็นว่ามีคะแนนต่�ำ กว่า
ร้อยละ 50 เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของการวิจัยครั้งนี้
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2558-2559
นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย 32.96 และ 33.74
ตามลำ�ดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่าร้อยละ 50
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559)
ชี้ให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังอยู่ใน
ระดับต่ำ� ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคะแนนที่
สูงขึ้น รวมถึงโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
ความรูแ้ ละทักษะในการเรียนรูข้ องนักเรียน พบว่า
ในปี พ.ศ. 2546, 2549, 2552, 2555 และ
2558 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 429, 421,
425, 444 และ 421 ตามลำ�ดับ ซึ่งน้อยกว่า
คะแนนเฉลี่ ย ที่ ม าตรฐานขององค์ ก รเพื่ อ ความ
ร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ที่กำ�หนด
ไว้ คือ 500 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) ชี้ให้เห็นว่า
นักเรียนไทยยังขาดความรู้และสมรรถนะในการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็รวมอยู่ในส่วนนี้
ด้วย
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
แบบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
หนึ่ ง ที่ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นความ
สำ�คัญของความรู้ กระบวนการเรียนรู้ โดยคำ�นึงถึง
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ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน
และความแตกต่างของบุคคล จึงจะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังแนวคิด
ของระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2545) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เป็นการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดย
อาศัยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้าไปช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด และ
แสวงหาความรู้ ห รื อ แนวคิ ด ใหม่ ๆ นอกจากนี้
ผู้สอนจะเป็น ผู้ที่คอยให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน (Kohi & Robert B.,
1969) ตลอดจนการเลือกใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทำ�ให้
ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
กำ�หนดไว้ (Kozma et al., 1979) ซึ่งส่งผล
ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา
อรุโณพิพัฒน์ (2542) ได้ทำ�การสร้างและทดลอง
ใช้ชุดการสอนสำ�หรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก วิชาวิทยาศาสตร์
(ว.102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสำ�หรับ
ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ใน
ปัจจุบนั แบบเรียนและคูม่ อื ครูรายวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รวบรวบและเน้นวิธีการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เข้าไว้ใน
หลั ก สู ต รโดยยึ ด ตามแนวทางของสมาคมเพื่ อ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542) ซึง่ เป้าหมายสำ�คัญของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาให้
ผูเ้ รียนเข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ อันเป็น
กระบวนการค้นคว้าหาความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์
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โดยงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรกกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ในขั้นที่ 2
ของการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการทำ�กิจกรรมที่อยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้แต่ละศูนย์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น อันจะทำ�ให้
ผูเ้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจวิทยาศาสตร์ทถี่ กู ต้อง
และมี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี
ยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุกนั ยา เนตรวงศ์
(2549 อ้างใน ล้ำ�ทัพ สุชาฎา, 2554) ได้ทำ�การ
ศึกษารายงานการศึกษาการพัฒนาชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิ ช า ชี ว วิ ท ยา (ว 40282) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาความสำ�คัญ สภาพปัญหา
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจนำ�การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเอกภพและกาแล็กซี
เพื่ อ พั ฒนาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 75
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ทีเ่ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ทีเ่ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
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ในจังหวัดชลบุรี จำ�นวน10 ห้องเรียน จำ�นวน
นักเรียน 392 คน
1.2 ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวน
นักเรียน 34 คน ได้จากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพราะแต่ ล ะห้ อ งมี ก ารจั ด
ห้ อ งเรี ย นแบบคละความสามารถของนั ก เรี ย น
ไว้แล้ว
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง
เอกภพและกาแล็กซี ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 เรื่อง ดังนี้ 1) กำ�เนิดระบบ
สุริยะ 2) อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่
มีตอ่ โลก 3) อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ทีม่ ตี อ่ โลกและการกำ�เนิดกาแล็กซี 4) ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ 5) ดาวฤกษ์ และ 6) ระบุตำ�แหน่ง
ของกลุ่มดาว
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การทดลองในภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยทดสอบ
ก่อนเรียน 2 ชั่วโมง ทำ�การสอน 6 สัปดาห์ๆ ละ
3 ชั่ ว โมง รวม 18 ชั่ ว โมง และทดสอบ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังเรียน 2 ชั่วโมง ผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการจัดการ
เรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ดำ�เนินการสร้างและหาคุณภาพซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้
1.2 วิเคราะห์เนือ้ หา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จำ�นวน 6 แผน
1.3 นำ�แผนการจัดการเรียนรูท้ สี่ ร้างเสร็จ
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
ข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมของ
องค์ ป ระกอบแผนการจัด การเรียนรู้ ซึ่ง ในการ
วิจยั ครัง้ นีม้ คี า่ ความเหมาะสมระหว่าง 4.20-4.80
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ คี า่ ความเหมาะสม
อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากถึ ง มากที่ สุ ด จาก
นั้ น ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
1.4 นำ�แผนการจัดการเรียนรูไ้ ปทดลองใช้
(try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ยังไม่เคย
เรี ย น เรื่ อ ง เอกภพและกาแล็ ก ซี เพื่ อ นำ � ข้ อ
บกพร่องต่างๆ ที่พบมาแก้ไขและปรับปรุงก่อน
นำ�ไปใช้จริง
1.5 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น ดำ � เนิ น การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพซึ่ ง มี
ขั้นตอนดังนี้
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2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ เพือ่
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 นำ � แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดของข้อคำ�ถาม
ในแต่ละข้อ รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ นำ�ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC)
ของข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ กั บจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
จุดประสงค์อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00
2.4 นำ � แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน
ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง พบว่าค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
0.32 ถึ ง 0.76 ค่ า อำ � นาจจำ � แนกอยู่ ร ะหว่ า ง
0.24 ถึง 0.47 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.89
2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อนำ�ไปทดลองใช้จริงกับตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ดำ�เนินการสร้างและหาคุณภาพซึง่ มี
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ โดย
ยึดตามแนวทางของสมาคมเพื่อการพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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3.3 นำ�แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ สร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ต้องการวัดของข้อคำ�ถามในแต่ละข้อ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ นำ�ข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ
แต่ละข้อกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง
0.6 ถึง 1.00
3 . 4 นำ � แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ (try
out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่าง พบว่าค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.24 ถึง 0.79 ค่าอำ�นาจจำ�แนก
ระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.93
3.5 จั ด พิ ม พ์ แ บบทดสอบวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำ�ไปทดลอง
ใช้จริงกับตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 2
ชั่วโมง
2. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี จำ�นวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการสอนด้วยตนเอง
3. ทดสอบหลังเรียน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ
t-test แบบ Dependent sample (หาได้จากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ด้วยสถิติทดสอบ t-test
แบบ One sample (หาได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
3. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบ t-test แบบ Dependent
sample (หาได้ จ ากแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
4. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ด้วยสถิติทดสอบ
t-test แบบ One sample (หาได้จากแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

ผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การ
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จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ตาราง 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 1

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30)

พฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย

ก่อนเรียน
S.D.
4.12 1.200

คะแนน
เต็ม

n

ความรู้

6

34

ความเข้าใจ
การนำ�ไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
ภาพรวม
*p< .05

6
6
6
3
3
30

34 2.74 0.963
34 3.53 0.992
34 2.00 0.778
34 1.88 0.844
34 1.26 0.666
34 15.53 2.440

จากตาราง 1 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนน
เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นภาพรวม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t=28.221, p=.000) ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา

หลังเรียน
S.D.
4.85
.500

df

t

p
(1-tailed)

33

4.186*

.000

4.79
4.71
4.76
2.44
2.41
23.97

33 9.966*
33 7.325*
33 15.855*
33 4.936*
33 7.800*
33 28.221*

.000
.000
.000
.000
.000
.000

.845
.579
.781
.504
.500
1.930

ปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน ทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตาราง 2
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ตาราง 2

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 (22.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30)

พฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย
ความรู้
ความเข้าใจ
การนำ�ไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
ภาพรวม

*p< .05
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คะแนน
เต็ม

n

เกณฑ์

เกณฑ์
ร้อยละ

6
6
6
6
3
3
30

34
34
34
34
34
34
34

4.50
4.50
4.50
4.50
2.25
2.25
22.5

75
75
75
75
75
75
75

จากตาราง 2 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนน
เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t=4.442, p=.000) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

หลังเรียน
S.D.
4.85
4.79
4.71
4.76
2.44
2.41
23.97

.500
.845
.579
.781
.504
.500
1.930

df

t

p
(1-tailed)

33
33
33
33
33
33
33

4.112*
2.030*
2.074*
1.977*
2.212*
1.888*
4.442*

.000
.026
.023
.028
.017
.034
.000

ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรียนรูท้ เี่ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
แต่ละด้าน ทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3
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ตาราง 3

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30)

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
การลงความเห็นข้อมูล
การจำ�แนกประเภท
การวัด
การใช้ตัวเลข
การสื่อความหมาย
การพยากรณ์
การหาความสัมพันธ์ฯ
ภาพรวม
*p< .05

คะแนน
เต็ม

n

12
2
6
2
3
2
1
2
30

34
34
34
34
34
34
34
34
34

ก่อนเรียน
S.D.
6.74 1.563
.35
.485
4.00 1.435
1.18 .797
.85
.784
.97
.797
.68
.475
1.03 .717
15.79 3.082

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศูนย์ก ารเรียนรู้ที่เน้นทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t=26.866, p=.000) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3
เมื่ อพิจารณาคะแนนเฉลี่ ยทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น

หลังเรียน
S.D.
9.65 1.012
1.71 .462
4.82 .576
1.71 .462
2.41 .500
1.68 .475
.88 .327
1.68 .475
24.53 2.232

df

t

p
(1-tailed)

33
33
33
33
33
33
33
33
33

13.183*
13.212*
3.656*
4.126*
10.574*
4.924*
2.028*
5.459*
26.866*

.000
.000
.001
.000
.000
.000
.026
.000
.000

มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะ ทุก
ทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตาราง 4
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การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 (22.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30)

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

หลังเรียน
S.D.

คะแนน
เต็ม

n

เกณฑ์

เกณฑ์
ร้อยละ

การสังเกต

12

34

9

75

9.65

การลงความเห็นข้อมูล
การจำ�แนกประเภท
การวัด
การใช้ตัวเลข
การสื่อความหมาย
การพยากรณ์
การหาความสัมพันธ์ฯ
ภาพรวม

2
6
2
3
2
1
2
30

34
34
34
34
34
34
34
34

1.5
4.5
1.5
2.25
1.5
0.75
1.5
22.5

75
75
75
75
75
75
75
75

1.71 .462
4.82 .576
1.71 .462
2.41 .500
1.68 .475
.88
.327
1.68 .475
24.53 2.232

*p< .05

จากตาราง 4 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนน
เฉลี่ ย ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย น
รู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ในภาพรวม หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ
75 อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(t=5.301, p=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4
เมื่ อพิจารณาคะแนนเฉลี่ ยทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะ ทุก
ทักษะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

1.012

df

t

P
(1-tailed)

33 3.730*

.001

33
33
33
33
33
33
33
33

.007
.001
.007
.034
.019
.012
.019
.000

2.596*
3.276*
2.596*
1.888*
2.167*
2.360*
2.167*
5.301*

อภิปรายผล
ดังนี้

ผู้วิจัยนำ�เสนออภิปรายผล 2 ประเด็น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เ น้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ
75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์
การเรียนรู้จากนักการศึกษาหลายท่านเพื่อนำ�ไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยขั้นการสอน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำ�เข้าสู่
บทเรียน ผูส้ อนจะกระตุน้ ความสนใจและเชือ่ มโยง
ความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่น ยก
ตัวอย่างรูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โลก ดวงจั น ทร์ จากนั้ น ให้ ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์
ปรากฏการณ์ใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้เรียน
ก็จะอยากรู้คำ�ตอบว่าปรากฏการณ์ระหว่างโลก
กับดวงจันทร์ โลกกับดวงอาทิตย์ และโลกหมุน
รอบตัวเอง แตกต่างกันอย่างไร 2) ขั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยผูเ้ รียนจะต้องลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
อาจใช้วิธีการสังเกต หรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ ผู้เรียนจะได้รับ
องค์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เ มื่ อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
เป็นที่เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา
แขมมณี (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด ผู้สอน
จะต้องให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กิดานันท์ มลิทอง (2543) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรูเ้ ป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้จาก
ศู น ย์ การเรี ย นรู้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง ตามความสนใจ
ความสามารถ และควบคุมการเรียนด้วยตัวผูเ้ รียน
เอง โดยการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้ผู้เรียน
มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ในขัน้ ตอนนี้
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาและ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
เรือ่ ง วัตถุในระบบสุรยิ ะ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ และสามารถ
จำ�แนกประเภทได้ว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่เป็นบริวาร
ของดวงอาทิตย์ ทำ�ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะ
ในด้านการจำ�แนก 3) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ ให้
ผู้ เ รี ย นนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการทำ � กิ จ กรรมมา
นำ�เสนอในรูปแบบวิธีการต่างๆ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายความรู้ให้กับ
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ผู้เรียนในส่วนที่บกพร่องให้มีความกระจ่างชัดเจน
ขึน้ และ 4) ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ อาจใช้วธิ กี าร
ทำ�แบบทดสอบ หรือการตอบคำ�ถามเพื่อประเมิน
ความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) กล่าวว่า
ขั้ น ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ รี ย น ผู้ ส อนจะให้
ผูเ้ รียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน ซึง่ จะดูวา่ ผูเ้ รียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนเพียงใด กล่าวคือ เรียนรู้
มากขึ้นกว่าเดิมเท่าใด นอกจากนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียน พบว่าการ
จัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักคิด และแสวงหา
ความรู้ผ่านการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเข้าใจง่าย และ
ได้คำ�นึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การทำ�กิจกรรม ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น การ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สามารถทำ � ให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอุ ษ ณี ย์ บั ว ลารั ก ษ์
(2549) ได้ ทำ � การศึ ก ษาผลการสอนโดยใช้
ศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
แม่สะเรียง อำ�เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
หลั ง จากที่ เ รี ย นโดยใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นอย่ า งมี นั ย
สําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสำ�รวย รัตนบรรดาล (2550) ได้การพัฒนา
ชุ ด การสอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย น กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และ
4 โดยผู้วิจัยมุ่งพัฒนาความสามารถในด้านทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการจั ด การ
เรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ส อดแทรกทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นสามารถเกิด ทัก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำ�กิจกรรม ซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น เช่น ศูนย์กิจกรรม
ที่ 1 การเกิดฤดูกาล นักเรียนจะได้เรียนรู้ สืบค้น
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระนาบวงโคจรของ
โลก ทำ�ให้ส่วนต่างๆ ของโลกได้รับแสงจากดวง
อาทิตย์ต่างกัน ส่งผลให้เกิดฤดูกาลของโลก ศูนย์
กิจกรรมที่ 2 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้การเกิดข้างขึ้นข้างแรม จากการสังเกต
ลักษณะดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์โคจรไปรอบๆ มี
ลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไร และสามารอธิบายการ
เกิดข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้อง ศูนย์กิจกรรม
ที่ 3 การขึ้นและตกของดวงจันทร์ นักเรียนจะได้
ศึกษาข้อมูลการขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละ
วัน จากนั้นให้นักเรียนจัดกระทำ� และนำ�เสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงเวลาขึน้ และตกของ
ดวงจันทร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ศูนย์กิจกรรมที่
4 การเกิดน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง นักเรียนจะได้สืบค้นข้อมูล
เกี่ ยวกั บ ตำ � แหน่ ง ของดวงจั น ทร์ ดวงอาทิ ต ย์ ที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ำ � บน
ผิวโลกที่ส่งผลให้เกิดน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง พร้อมทั้งสรุป
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่างน้ำ�เกิด น้ำ�ตายกับข้างขึ้น
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ข้างแรมได้ถูกต้อง จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำ�ให้ผู้
เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ใน
ทุกศูนย์กจิ กรรมการเรียนรู้ ซึง่ กิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใน
ศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์จะช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ใน
งานวิจัยนี้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ประภาพรรณ สุวรรณศุข (2532) กล่าวว่า การ
จัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้กระทำ�โดยอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงต่างๆ รอบตัว และ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีเหตุผล คิดเป็น สังเกตเป็น ซึง่ กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ดงั กล่าวเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2545) ดังนั้น
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมจะช่วย
พัฒนาทักษะในด้านการคิดอย่างมีระบบอันเป็น
พื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูงต่อไป
และสอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ใจเที่ยง
(2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียนรู้ควรส่งเสริมความเป็นผู้ใฝ่รู้ของผู้เรียน เปิด
โอกาสให้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะ
เกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัญชลี เหล่ารอด (2554) ได้ทำ�การศึกษาผล
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้คำ�ถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลัง
การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทลองอย่ า งมี ระดั บ
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01 โดยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังการทดลองในทุกทักษะสูง
กว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบาวน์ (Brown, 1977) ได้ทำ�การศึกษาและ
พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
13 ทักษะ เพื่อใช้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ากแบบฝึ ก หั ด
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก และสูงกว่า
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ไม่ได้รับการฝึก
แบบฝึกทักษะ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
รูท้ เี่ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้ อน
ควรเตรียมความพร้อม โดยศึกษารายละเอียดคูม่ อื
ครูให้เข้าใจถี่ถ้วน จัดเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้และลักษณะของกิจกรรมที่
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มีอยู่ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อน
จัดกิจกรรมทุกครั้ง
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
รู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ผู้สอน
ควรเตรียมความพร้อมและกำ�หนดระยะเวลาใน
แต่ละศูนย์ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น เจตคดิต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล มีความ
ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาเจตคติด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียน
รู้แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เ น้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หรือ
วิชาอื่นๆ ที่สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และสอดแทรกทักษะในแต่ละศูนย์ได้ เช่น
เชื้อเพลิงซากดึกดำ�บรรพ์ และการดำ�รงชีวิตของ
พืช เป็นต้น
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