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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา 
ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  ท่ีไดจากการสุมอยางงาย 2 หองเรียน จาก
ประชากรทั้งหมด 3 หองเรียน จํานวน 51 คนแลวนํา 2 หองเรียนมาจับฉลากเปนกลุมทดลอง 17 คน 
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกลุมควบคุม 17 คน จัดการ
เรียนรูแบบปกติ นํานักเรียนท้ัง 2 หองมาทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู
ความจํา  ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา t – 
test  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
แผนการจัดการเรียนรูใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แผนการจัดการเรียนรู
แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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 ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 1.  นักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวานักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูแบบ
ปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ       
ทางวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   

ABSTRACT 
 The main purpose of this research was to compare learning achievement on scientific 
knowledge, understanding, and process skill of Pratomsuksa I students who received scientific process 
skill activities and traditional instruction.  
 The sample used in this research included Pratomsuksa I students who were studying in the 
first semester in the academic year of 2006 at Prachantakam Kindergarten School. Two classrooms were 
selected by simple random sampling from three classrooms with the total of 51 population. The students 
of the selected two classrooms were randomly assigned to the experimental and control groups with 17 
students each. The experimental group received instruction using the scientific process skill activities 
while the control group received the traditional instruction. The two groups were pre-tested, using the test 
constructed by the researcher, for their learning achievement on scientific knowledge, understanding and 
process skill.  
 The data were statistically analyzed using mean, standard deviation, and t-test. 
 The research instruments included scientific process skill activities; instructional plans using 
scientific process skill activities; instructional plans using traditional instruction; learning achievement 
test on scientific knowledge, understanding, and process skill.  
 The research results were revealed. 
 1. The students who received the instruction using the scientific process skill activities 
showed their learning achievement on scientific knowledge and understanding significantly higher than 
those received the traditional instruction at the .05 level. 
 2. The students who received the instruction using the scientific process skill activities  
showed their learning achievement on scientific process skill significantly higher than those received the 
traditional instruction at the .05 level.  
 

ความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของ
มนุษยมากข้ึน วิทยาศาสตรมีความสําคัญกับทุกคนท้ังในปจจุบันและอนาคต ทุกคนตองเรียนรู
วิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถเรียนรูไดท้ังในระบบ    นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อใหมีความรู ทักษะ
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กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความสุขและปลอดภัย      ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการใชเคร่ืองอํานวยความสะดวก ผลิตภัณฑตางๆ  ทางวิทยาศาสตร  และ
การทํางานท่ีตองใชเคร่ืองมือท่ีเปนเทคโนโลยี วิทยาศาสตรทําใหรูจักคิด สงผลใหสังคมและ 
ส่ิงแวดลอมดี ประเทศชาติพัฒนา สังคมโลกมีความสุข (กรมวิชาการ, 2546 : 1-2)  
 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ส.ก.ศ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของไทยในปการศึกษา 2545 ในวิชาวิทยาศาสตรประเทศไทยไดคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเกือบทุก
ประเทศในเอเชีย ยกเวนอินโดนีเซียและฟลิปปนส นักเรียนไทย มีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร 482 
คะแนนซ่ึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาไทย คือ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 500 คะแนน  
(สมบัติ  นพรัก, ม.ป.ป. : 2) และจากรายงานของกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศติดตาม
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี (2546 : 25-30) ในป
การศึกษา 2546 มีการประเมินคุณภาพระดับชาติ โดยมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ัวไปของผูเรียน ดาน
ความรู ความเขาใจและทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ เขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  อําเภอประจันตคามและโรงเรียนวัดประดิษฐาราม  ท่ีผูวิจัยสอนอยู มีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 คือระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี6 มีคะแนนความรู ความเขาใจและทักษะ
กระบวนการรอยละ 42.41 เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีคะแนนความรูความเขาใจ ช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3 รอยละ 38.10  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 38.80 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 35.47 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 43.41 อําเภอประจันตคาม มีคะแนน
ความรูความเขาใจ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 32.50 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.58 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 34.20 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 34.30 
โรงเรียนวัดประดิษฐารามท่ีผูวิจัยสอนอยู มีคะแนนความรู  ความเขาใจ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 
37.66 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.35  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
รอยละ 38.35 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 37.60  ปญหาสําคัญท่ีผูวิจัยพบ  คือ ผูเรียนท่ีอยูในระบบ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู ความเขาใจและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตํ่า 
 ปจจัยท่ีสงผลโดยตรงและสงผลโดยออมท่ีสําคัญมากอันดับแรกคือ การเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล รองลงมาคือหลักสูตร เทคโนโลยีและตัวผูเรียน (สมบัติ  นพรัก, ม.ป.ป. : 2)  
 จากขอความขางตน สรุปไดวา การจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรนั้น ตองพัฒนาดานการเรียนการสอนเปนอันดับแรก ซ่ึงตองเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  โดยเร่ิมฝกทักษะท่ีงายๆ  ไปหายากและเนนใหนักเรียน ลงมือปฏิบัติจริงมีการวัดผล
ประเมินผลซ่ึงรูปแบบการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีหลายรูปแบบ  จากการศึกษา
ความสําคัญของวิทยาศาสตร ปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานความรู ความเขาใจและทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตํ่า ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล โดยตรงตอ คุณภาพการศึกษา 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู
ความจํา ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดวยการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ัน
พื้นฐาน 6 ทักษะมาฝกไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข ทักษะ
การจําแนก ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทํา
และส่ือความหมาย จากขอมูลเพราะเปนทักษะท่ีงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับระดับสติปญญาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

คําสําคัญ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความรู ความจํา ความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจดัการ
เรียนรูแบบปกติหรือไม 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ    

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ประจันตคาม สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  3  
หองเรียน มีนักเรียนจํานวน  51  คน รวมประชากรท้ังส้ิน 51 คน ซ่ึงการจัดนักเรียนเขาหองเรียนท้ัง  
3 หองใชวิธีคละกันทําใหนักเรียนแตละหองมีท้ังเกง ปานกลางและออน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

65 

  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลประจันตคามท่ีกําลัง
เรียนอยูภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน ใชวิธีการสุมแบบงายดวยการจับฉลาก  
(Purposive Sampling) ไดมา จํานวน 2 หองเรียน คือ หอง 1/2 และหอง 1/3 แลวสุมอยางงายโดยการจับ
ฉลากเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน คือ หอง 1/3 และกลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน คือ  หอง 
1/2 ดังนี้ 1) กลุมทดลอง (Experimental Group) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 9 ชุด ใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน17 คน  
2) กลุมควบคุม (Control Group) ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 9 แผนใชสอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 17 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

1.  แผนการสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                    
    2.  การสรางชุดกิจเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  4.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536  : 169)  
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
              2. การคํานวณหาคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
                   3.  การหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา
ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ 
Kuder-Richardson (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536  : 169) 
 3.  การวิเคราะหขอมูล  
       การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจ  และการ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดย
ใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติสถิติท่ีใชคือ 
คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t – test) 
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ผลการวิจัย 
 1. หลังการทดลอง นักเรียนท่ีได รับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวา          
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. หลังการทดลองนักเรียนท่ีได รับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับของสมมติฐานได ดังตอไปนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจ สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานนั่นคือ นักเรียนท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ  
                   การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมสืบเนื่องจากเหตุผล  ดังนี้ 
  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการเรียนรูโดยใชชุด              
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เอ้ือตอ               
การพัฒนาความรูความจํา ความเขาใจมากกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยการจัดการเรียนรู           
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มี
ความรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกทักษะและนําทักษะไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูท่ีเปนเนื้อหาท่ีเรียน มีการจัดกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่อง ต้ังแตข้ันนําหรือทบทวน 
ข้ันกิจกรรมและข้ันสรุป ข้ันสรุปจะสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะท่ีใชในการหา ความรูในเร่ืองนั้นๆ 
นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดฝกทักษะในข้ันกิจกรรมฝก
ทักษะแลวฝกกิจกรรมซํ้าในข้ันทําแบบฝกทักษะอีกคร้ังหลังจากไดเรียนรูมาบางแลวในข้ันกิจกรรมฝก
ทักษะ ดวยการทํากิจกรรมท่ีเปนแบบฝกเปนกลุม ลักษณะกิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
กระทํา (Learning by Doing) หลังจากท่ีไดเรียนรูเร่ืองนั้นจากครูมาบางแลวทําให เขาใจเนื้อหาและจดจํา
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ไดดี เปนการสรางองคความรูดวยตัวเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีตอเนื่องและเปนระบบ มีการวัดผล
ประเมินผล ท้ังระหวางเรียนและหลังเรียน คือหลังเรียนผูเรียนไดทํา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรท่ีเรียนในแตละชุด 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนอยขั้นนํา
นักเรียนจะไดทบทวนความรู เดิม ไมไดทบทวนและเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร              
กิจกรรมฝกทักษะ นักเรียนไดฝกนอย ข้ันสรุปเนนเนื้อหามากกวาทักษะกระบวนการ มีการประเมินผล
ระหวางเรียน ไมมีการประเมินผลหลังเรียน   
  1.2  ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผูวิจัยไดสรางข้ึนตามหลัก           
จิตวิทยาและหลักการการสรางแบบฝก ดังนี้ 
  -  ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีซํ้าเพื่อชวยสรางความแมนยําและชํานาญ 
  -  ผูเรียนไดทราบผลการกระทําของตนเองเพื่อสรางความพอใจ  เชน  การทราบผล
การทําแบบฝก การทําแบบทดสอบ 
  -  แรงจูงใจ คือสอนจากทักษะงายไปยาก 
  -  ผูเรียนไดแสดงออกทางความสามารถในการทําแบบฝก 
  -  แบบฝก ฝกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนมาบางแลว 
  1.3  ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยสรางข้ึนตามจิตวิทยาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรคือ ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย และทฤษฎีพัฒนาทางเชานปญญาของเพียเจต 
คือ ใชวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เปนรูปธรรมมากท่ีสุดผูเรียนไดสัมผัสจับตอง
วัสดุ อุปกรณการเรียน ซ่ึงเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถและความสนใจ 
 2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรู              
แบบปกติ นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี           
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน นั่นคือ นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคะแนนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เฉล่ีย สูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  
 การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง 
สูงกวากลุมควบคุม สืบเนื่องจากเหตุผล  ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ
ทาวิทยาศาสตร มีรูปแบบกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร  ทุก
ข้ันตอน ต้ังแตข้ันนํา ข้ันกิจกรรม ข้ันสรุป การวัดผลประเมินผลมีท้ังขณะเรียน  หลังเรียน นักเรียนได
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ทําแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนจบแตละชุดทุกชุดกิจกรรมฝกมีการฝกย้ํา
เกี่ยวกับทักษะท่ีเรียนมาแลว ซํ้าๆ กันทุก ๆ ชุด ทําใหผูเรียนมีความแมนยําและชํานาญมากกวากลุม
ควบคุม สวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ รูปแบบไมเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเดนชัด
และลึกซ้ึง  ทําใหผูเรียนขาดความแมนยําและชํานาญ 
  2.2 นักเรียนกลุมทดลองไดฝกทักษะในข้ันกิจกรรมฝกทักษะแลวฝกกิจกรรมซํ้าในข้ันทํา
แบบฝกทักษะอีกคร้ัง หลังจากไดเรียนรูมาบางแลวในข้ันกิจกรรมฝกทักษะดวยการทํากิจกรรมที่ฝก
ทักษะเปนกลุม ลักษณะกิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือกระทํา (Learning by Doing) หลังจากท่ี
ไดเรียนรูเร่ืองนั้นจากครูมาบางแลวทําใหเขาใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจดจําไดดี ใน
การใชทักษะแสวงหาความรูท่ีเรียนท่ีตอเนื่องและเปนระบบ มีการวัดผลประเมินผล ท้ังระหวางเรียน
และหลังเรียน คือหลังเรียนผูเรียนไดทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนจากงานวิจัย 
      1.1 จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สงผลดีตอนักเรียน ทําใหนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดี
ข้ึน  จึงเปนแนวทางหนึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1.2  นําผลการศึกษาเปรียบเทียบมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน สรางและ
พัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหดียิ่งข้ึนตอไป  
  2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยการสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ 
  2.2   ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานอ่ืนๆ เชน การนําไปใช การวิเคราะห  การสังเคราะห 
และการประเมินคา 
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