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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรร์ะหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และหลงัเรยีนกบัเกณฑร์อ้ยละ 75 ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2562 โรงเรยีนมธัยมศกึษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จำานวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบศนูยก์ารเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.32 ถึง 0.76 ค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.24 ถึง 0.47 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ  
3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.24 ถึง 0.79  
ค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 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 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: การจดัการเรยีนรูแ้บบศนูยก์ารเรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผลสมัฤทธิ์
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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บทนำา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ

กำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  
โดยสร้างรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
เน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะทีจ่ะเกดิกบัตวัผูเ้รยีน ดังนัน้ การจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความแตกต่างจาก
การจัดการเรียนรู้ในอดีต (วิจารณ์ พาณิช, 2556) 
กล่าวคือลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอก
เล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรม
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้กจิกรรมต่างๆ จะต้องเน้น
ทีบ่ทบาทของผู้เรยีนตัง้แตเ่ริม่ ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดว้ยตนเอง (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ควร
ให้ผู้เรียนได้รับทั้งเน้ือหาความรู้และควรปลูกฝัง
กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรใ์ห้แก่
ผู้เรยีน การใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
เปน็สิง่จำาเปน็ในการเรยีนวทิยาศาสตร ์ดังน้ันจดุมุง่
หมายของการจดัการเรยีนรูจ้งึจำาเปน็ต้องใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่นน้การเช่ือมโยงความรูก้บั
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เพ่ือฝกึฝนให้
ผู้เรยีนเกิดทกัษะการเรยีนรูร้อบด้าน และใช้ทกัษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา 
ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ 
ต่างๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
การไดม้าซึง่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่
นอกเหนือไปจากการได้ข้อเท็จจริงทางเนื้อหาวิชา
นั้น ถือว่าเป็นค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546)

จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปกีารศกึษา 2558-
2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาน

ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 
2558-2559 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 33.63  
และ 34.99 ตามลำาดบั ซึง่จะเหน็วา่มคีะแนนต่ำากวา่ 
ร้อยละ 50 เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558-2559 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 32.96 และ 33.74 
ตามลำาดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 50 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) 
ชี้ให้เห็นว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังอยู่ใน
ระดับต่ำา ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคะแนนที่
สูงขึ้น รวมถึงโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาต ิ(PISA) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิ
ความรูแ้ละทกัษะในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน พบวา่ 
ในปี พ.ศ. 2546, 2549, 2552, 2555 และ 
2558 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 429, 421, 
425, 444 และ 421 ตามลำาดับ ซึ่งน้อยกว่า
คะแนนเฉลี่ยที่มาตรฐานขององค์กรเพื่อความ
ร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ที่กำาหนด
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
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
หนึ่งที่ ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นความ
สำาคญัของความรู ้กระบวนการเรยีนรู ้โดยคำานงึถงึ 
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ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน 
และความแตกต่างของบุคคล จึงจะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังแนวคิด
ของระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2545) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
อาศัยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้าไปช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด และ
แสวงหาความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ นอกจากนี้ 
ผู้สอนจะเป็นผู้ที่คอยให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน (Kohi & Robert B., 
1969) ตลอดจนการเลือกใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทำาให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนดไว้ (Kozma et al., 1979) ซึ่งส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา  
อรุโณพิพัฒน์ (2542) ได้ทำาการสร้างและทดลอง
ใช้ชุดการสอนสำาหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก วิชาวิทยาศาสตร์ 
(ว.102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสำาหรับ
หอ้งเรยีนแบบศนูยก์ารเรียนสงูกวา่กอ่นเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ใน
ปจัจบุนัแบบเรยีนและคู่มอืครรูายวชิาวทิยาศาสตร์
ได้รวบรวบและเน้นวิธีการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เข้าไว้ใน
หลักสูตรโดยยึดตามแนวทางของสมาคมเพ่ือ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ 
ส่ ง เสริ ม ใ ห้การ เ รี ยนรู้ ท า งวิ ทยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ
พมิพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2542) ซึง่เป้าหมายสำาคญัของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาให้ 
ผู้เรยีนเขา้ใจถึงธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์อนัเปน็ 
กระบวนการคน้คว้าหาความรูข้องนกัวทิยาศาสตร ์

โดยงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรกกิจกรรม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ในขั้นที่ 2 
ของการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการทำากิจกรรมที่อยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้แต่ละศูนย์ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน อันจะทำาให้ 
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจวทิยาศาสตรท์ีถ่กูตอ้ง 
และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 
ยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสกุนัยา เนตรวงศ ์
(2549 อ้างใน ล้ำาทัพ สุชาฎา, 2554) ได้ทำาการ
ศึกษารายงานการศึกษาการพัฒนาชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชา ชีววิทยา (ว 40282) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่5 พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการศึกษาความสำาคัญ สภาพปัญหา 
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจนำาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเอกภพและกาแล็กซี 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีไ่ดร้บัการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 75
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3  
ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์ 
กา ร เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ นทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ

การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบศนูย์การเรยีนรู ้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบศนูย์การเรยีนรู ้
ที่ เ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบศนูย์การเรยีนรู ้
ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มทีกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบศนูย์การเรยีนรู ้
ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มทีกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดชลบุรี จำานวน10 ห้องเรียน จำานวน
นักเรียน 392 คน 

1.2 ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน
นกัเรยีน 34 คน ไดจ้ากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster  
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่มตัวอย่าง เพราะแต่ละห้องมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน 
ไว้แล้ว

2. ตัวแปรที่ศึกษ�

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง 
เอกภพและกาแล็กซี ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 เรื่อง ดังนี้ 1) กำาเนิดระบบ
สุริยะ 2) อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่
มตีอ่โลก 3) อทิธพิลของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร์
ทีม่ตีอ่โลกและการกำาเนดิกาแลก็ซ ี4) ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ 5) ดาวฤกษ์ และ 6) ระบุตำาแหน่ง
ของกลุ่มดาว 

4. ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย 

ผู้ วิ จัยได้ดำ า เนินการทดลองในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยทดสอบ 
ก่อนเรียน 2 ชั่วโมง ทำาการสอน 6 สัปดาห์ๆ ละ  
3 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง และทดสอบ 
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หลังเรียน 2 ชั่วโมง ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการจัดการ
เรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดำาเนินการสร้างและหาคุณภาพซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

1.2 วเิคราะหเ์นือ้หา และจดุประสงค์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จำานวน 6 แผน

1.3 นำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งเสรจ็
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้  
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมของ
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการ
วจิยัครัง้น้ีมคีา่ความเหมาะสมระหวา่ง 4.20-4.80 
แสดงวา่ แผนการจดัการเรยีนรูม้ค่ีาความเหมาะสม 
อยู่ ในระดับเหมาะสมมากถึงมากที่สุด จาก
นั้นดำาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

1.4 นำาแผนการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองใช้  
(try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ยังไม่เคย 
เรียน เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี เพ่ือนำาข้อ
บกพร่องต่างๆ ที่พบมาแก้ไขและปรับปรุงก่อน
นำาไปใช้จริง

1.5 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนำาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดำาเนินการสร้างและหาคุณภาพซึ่ งมี  
ขั้นตอนดังนี้

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ จุด
ประสงคก์ารเรยีนรู ้และพฤตกิรรมการเรยีนรู ้เพือ่
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดของข้อคำาถาม
ในแต่ละข้อ รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ นำาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ประเมนิคา่ความสอดคลอ้ง (IOC) 
ของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ 
จุดประสงค์อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00

2.4 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน
ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง พบว่าค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.32 ถึง 0.76 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง  
0.24 ถงึ 0.47 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 
0.89

2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อนำาไปทดลองใช้จริงกับตัวอย่าง

3. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ดำาเนนิการสรา้งและหาคณุภาพซึง่มี
ขั้นตอนดังนี้

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เพือ่สรา้งตารางวิเคราะหข์อ้สอบ โดย
ยึดตามแนวทางของสมาคมเพื่อการพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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3.3 นำาแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ท่ีต้องการวัดของข้อคำาถามในแต่ละข้อ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ นำาข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ
แต่ละข้อกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง 
0.6 ถึง 1.00

3 . 4  นำ า 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 ค่าอำานาจจำาแนก
ระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.93

3.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำาไปทดลอง
ใช้จริงกับตัวอย่าง

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 2 
ชั่วโมง

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี จำานวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง

3. ทดสอบหลังเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ยนของนั ก เ รี ยน ช้ั นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3  
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบศนูยก์าร
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ 
t-test แบบ Dependent sample (หาได้จากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ด้วยสถิติทดสอบ t-test 
แบบ One sample (หาได้จากแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

3. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์ 
ก า ร เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ นทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent  
sample (หาได้จากแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

4. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบศนูยก์าร
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ด้วยสถิติทดสอบ 
t-test แบบ One sample (หาได้จากแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีไ่ดร้บัการ
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จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t=28.221, p=.000) ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนของนัก เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นแตล่ะดา้น ทกุดา้นสงูกวา่กอ่นเรยีน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบศนูยก์ารเรยีนรู ้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30)

พฤติกรรม 
ด้�นพุทธิพิสัย

คะแนน
เต็ม

n
ก่อนเรียน หลังเรียน

df t
p

(1-tailed)S.D. S.D.

ความรู้ 6 34 4.12 1.200 4.85 .500 33 4.186* .000

ความเข้าใจ 6 34 2.74 0.963 4.79 .845 33 9.966* .000

การนำาไปใช้ 6 34 3.53 0.992 4.71 .579 33 7.325* .000

การวิเคราะห์ 6 34 2.00 0.778 4.76 .781 33 15.855* .000

การสังเคราะห์ 3 34 1.88 0.844 2.44 .504 33 4.936* .000

การประเมินค่า 3 34 1.26 0.666 2.41 .500 33 7.800* .000

ภ�พรวม 30 34 15.53 2.440 23.97 1.930 33 28.221*  .000
*p< .05 

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 1
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จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม หลัง
เรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมนัียสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t=4.442, p=.000) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์น
แต่ละด้าน ทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบศนูยก์าร
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 (22.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30)

พฤติกรรม 
ด้�นพุทธิพิสัย

คะแนน
เต็ม

n เกณฑ์
เกณฑ์
ร้อยละ

หลังเรียน
df t

p
(1-tailed)S.D.

ความรู้ 6 34 4.50 75 4.85 .500 33 4.112*  .000

ความเข้าใจ 6 34 4.50 75 4.79 .845 33 2.030* .026

การนำาไปใช้ 6 34 4.50 75 4.71 .579 33 2.074* .023

การวิเคราะห์ 6 34 4.50 75 4.76 .781 33 1.977* .028

การสังเคราะห์ 3 34 2.25 75 2.44 .504 33 2.212* .017

การประเมินค่า 3 34 2.25 75 2.41 .500 33 1.888* .034

ภ�พรวม 30 34 22.5 75 23.97 1.930 33 4.442*  .000

*p< .05
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จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t=26.866, p=.000) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3

เมื่ อพิ จ า รณาคะแนน เฉลี่ ยทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะ ทุก
ทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

4. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์บบศนูยก์าร
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตาราง 4

ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30)

ทักษะกระบวนก�ร
ท�งวิทย�ศ�สตร์

คะแนน
เต็ม n

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t

p
(1-tailed)S.D. S.D.

การสังเกต 12 34 6.74 1.563 9.65 1.012 33 13.183* .000

การลงความเห็นข้อมูล 2 34 .35 .485 1.71 .462 33 13.212* .000

การจำาแนกประเภท 6 34 4.00 1.435 4.82 .576 33 3.656* .001

การวัด 2 34 1.18 .797 1.71 .462 33 4.126* .000

การใช้ตัวเลข 3 34 .85 .784 2.41 .500 33 10.574* .000

การสื่อความหมาย 2 34 .97 .797 1.68 .475 33 4.924* .000

การพยากรณ์ 1 34 .68 .475 .88 .327 33 2.028* .026

การหาความสัมพันธ์ฯ 2 34 1.03 .717 1.68 .475 33 5.459* .000

ภ�พรวม 30 34 15.79 3.082 24.53 2.232 33 26.866*  .000
*p< .05
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จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียน
รู้ที่ เ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  
75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 
(t=5.301, p=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อที่ 4 

เมื่ อพิ จ า รณาคะแนน เฉลี่ ยทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะ ทุก
ทักษะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
ผู้วิจัยนำาเสนออภิปรายผล 2 ประเด็น 

ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์
การเรียนรู้จากนักการศึกษาหลายท่านเพื่อนำาไป
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยขั้นการสอน
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันนำาเข้าสู่ 
บทเรยีน ผูส้อนจะกระตุน้ความสนใจและเชือ่มโยง 
ความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่น ยก
ตัวอย่างรูปภาพความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  

ต�ร�ง 4 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 (22.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30)

ทักษะกระบวนก�ร
ท�งวิทย�ศ�สตร์

คะแนน
เต็ม

n เกณฑ์
เกณฑ์
ร้อยละ

หลังเรียน
df t

P
(1-tailed)S.D.

การสังเกต 12 34 9 75 9.65 1.012 33 3.730* .001

การลงความเห็นข้อมูล 2 34 1.5 75 1.71 .462 33 2.596* .007

การจำาแนกประเภท 6 34 4.5 75 4.82 .576 33 3.276* .001

การวัด 2 34 1.5 75 1.71 .462 33 2.596* .007

การใช้ตัวเลข 3 34 2.25 75 2.41 .500 33 1.888* .034

การสื่อความหมาย 2 34 1.5 75 1.68 .475 33 2.167* .019

การพยากรณ์ 1 34 0.75 75 .88 .327 33 2.360* .012

การหาความสัมพันธ์ฯ 2 34 1.5 75 1.68 .475 33 2.167* .019

ภ�พรวม 30 34 22.5 75 24.53 2.232 33 5.301*  .000

*p< .05
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โลก ดวงจันทร์ จากนั้นให้ผู้ เรียนวิ เคราะห์
ปรากฏการณ์ใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้เรียน 
ก็จะอยากรู้คำาตอบว่าปรากฏการณ์ระหว่างโลก
กับดวงจันทร์ โลกกับดวงอาทิตย์ และโลกหมุน
รอบตัวเอง แตกต่างกันอย่างไร 2) ขั้นกิจกรรม
การเรยีนรู ้โดยผูเ้รยีนจะตอ้งลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
อาจใช้วิธีการสังเกต หรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ ผู้เรียนจะได้รับ 
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เมื่อปฏิบัติกิจกรรม
เป็นที่เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  
แขมมณี (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนด ผู้สอน
จะต้องให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ศูนย์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กิดานันท์ มลิทอง (2543) กล่าวว่า การจัดการ
เรยีนรูแ้บบศนูยก์ารเรยีนรูเ้ปน็การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้จาก
ศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ความสามารถ และควบคมุการเรยีนด้วยตวัผูเ้รยีน
เอง โดยการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทำาให้ผู้เรียน
มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สอดแทรก
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์วใ้นขัน้ตอนนี ้ 
โดยคำานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาและ 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 
เรือ่ง วตัถใุนระบบสรุยิะ ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั 
ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ และสามารถ
จำาแนกประเภทได้ว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่เป็นบริวาร
ของดวงอาทิตย์ ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะ
ในด้านการจำาแนก 3) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ ให้
ผู้ เรียนนำาความรู้ที่ ได้จากการทำากิจกรรมมา 
นำาเสนอในรูปแบบวิธีการต่างๆ มีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายความรู้ให้กับ 

ผู้เรียนในส่วนท่ีบกพร่องให้มีความกระจ่างชัดเจน
ขึน้ และ 4) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้อาจใชว้ธิกีาร
ทำาแบบทดสอบ หรือการตอบคำาถามเพื่อประเมิน
ความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) กล่าวว่า  
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เรียน ผู้สอนจะให้ 
ผูเ้รยีนทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน ซึง่จะดวูา่ผูเ้รยีนมี
ความกา้วหนา้ในการเรยีนเพยีงใด กลา่วคอื เรยีนรู ้
มากข้ึนกว่าเดิมเท่าใด นอกจากนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียน พบว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบศนูยก์ารเรยีนรู ้ชว่ยสง่เสรมิการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้จักคิด และแสวงหา
ความรู้ผ่านการทำากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเข้าใจง่าย และ
ได้คำานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การทำากิจกรรม ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้

จ ากที่ ไ ด้ กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ นการ
จัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ บัวลารักษ์ 
(2549) ได้ทำาการศึกษาผลการสอนโดยใช้ 
ศูนย์การเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
หลังจากที่เรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสำารวย รัตนบรรดาล (2550) ได้การพัฒนา
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ .01
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และ 
4 โดยผู้วิจัยมุ่งพัฒนาความสามารถในด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ 
เรยีนรูแ้บบศนูยก์ารเรยีนรู ้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน  
ซ่ึงผู้วิจัยได้สอดแทรกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำากิจกรรม ซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น เช่น ศูนย์กิจกรรม
ที่ 1 การเกิดฤดูกาล นักเรียนจะได้เรียนรู้ สืบค้น 
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระนาบวงโคจรของ
โลก ทำาให้ส่วนต่างๆ ของโลกได้รับแสงจากดวง
อาทิตย์ต่างกัน ส่งผลให้เกิดฤดูกาลของโลก ศูนย์
กิจกรรมที่ 2 การเกิดข้างขึ้นข้างแรม นักเรียนจะ
ได้เรียนรู้การเกิดข้างขึ้นข้างแรม จากการสังเกต
ลักษณะดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์โคจรไปรอบๆ มี
ลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไร และสามารอธิบายการ
เกิดข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างถูกต้อง ศูนย์กิจกรรม
ที่ 3 การขึ้นและตกของดวงจันทร์ นักเรียนจะได้
ศึกษาข้อมูลการขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละ
วัน จากน้ันให้นักเรียนจัดกระทำา และนำาเสนอ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเวลาขึน้และตกของ 
ดวงจันทร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ศูนย์กิจกรรมที่ 
4 การเกิดน้ำาขึ้นน้ำาลง นักเรียนจะได้สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับตำาแหน่งของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำาบน
ผิวโลกที่ส่งผลให้เกิดน้ำาขึ้นน้ำาลง พร้อมทั้งสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำาเกิดน้ำาตายกับข้างขึ้น

ข้างแรมได้ถูกต้อง จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำาให้ผู้
เรยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ดใ้น
ทกุศนูยก์จิกรรมการเรยีนรู ้ซึง่กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใน
ศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์จะช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ใน
งานวิจัยนี้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบศูนย์การเรียนรู้ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประภาพรรณ สุวรรณศุข (2532) กล่าวว่า การ
จัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้กระทำาโดยอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เก่ียวกับความจริงต่างๆ รอบตัว และ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมเีหตผุล คดิเปน็ สงัเกตเปน็ ซึง่กระบวนการ
วทิยาศาสตรด์งักลา่วเปน็พืน้ฐานทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2545) ดังนั้น 
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมจะช่วย
พัฒนาทักษะในด้านการคิดอย่างมีระบบอันเป็น
พื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูงต่อไป 
และสอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ใจเที่ยง 
(2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ
เรียนรู้ควรส่งเสริมความเป็นผู้ใฝ่รู้ของผู้เรียน เปิด
โอกาสใหแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง สง่เสรมิความ
เช่ือมั่นในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะ
เกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัญชลี เหล่ารอด (2554) ได้ทำาการศึกษาผล
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้คำาถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทลองอย่างมีระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 โดยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังการทดลองในทุกทักษะสูง
กว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบาวน์ (Brown, 1977) ได้ทำาการศึกษาและ
พฒันาแบบฝกึทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
13 ทักษะ เพื่อใช้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากแบบฝึกหัด  
มี ผล สัมฤทธิ์ ด้ านทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก และสูงกว่า
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ไม่ได้รับการฝึก
แบบฝึกทักษะ 

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
รูท้ีเ่น้นทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผูส้อน
ควรเตรยีมความพรอ้ม โดยศกึษารายละเอยีดคูม่อื
ครูให้เข้าใจถี่ถ้วน จัดเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้และลักษณะของกิจกรรมที่

มีอยู่ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อน
จัดกิจกรรมทุกครั้ง 

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
รู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ผู้สอน
ควรเตรียมความพร้อมและกำาหนดระยะเวลาใน
แต่ละศูนย์ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้
แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เจตคดิต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล มีความ
ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาเจตคติด้วย

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียน
รู้แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หรือ
วิชาอื่นๆ ที่สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และสอดแทรกทักษะในแต่ละศูนย์ได้ เช่น 
เช้ือเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ และการดำารงชีวิตของ
พืช เป็นต้น
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