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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ3) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 จ�านวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน

การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 12 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่   

.24–.72 ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่  .22–.77  และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .81 และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียน หน่วยการเรียนรู ้ที่ 1  ชีวิตพืชและสัตว์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพชุดฝึก E
1
/E

2
 และการทดสอบค่า  t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช 

และสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ 84.32/81.14  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80  ที่ตั้งไว้    

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนโดยใช้แบบฝึก  เสรมิทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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Abstract
 The purposes of this research were to develop the supplementary drills of basic science process 

skills on plants and animals for Prathom Suksa 2 Level, to find out the efficiency of the drills based on the 

standardized efficiency criteria of 80/80 criteria, to compare the pupils’ learning achievement before and 

after using the drills, and to find out the pupils’ satisfaction after using the drills. The sample of this study 

consisted of 46 pupils in Prathom Suksa 2, at Anuban Ubon Ratchathani School, under the jurisdiction of 

Ubonratchathani Educational Service Area Office 1 in the first semester of academic year 2012, gained by 

simple random sampling. The data collection instruments were 12 drills and 40 items of pre-test and  

post-test. The test difficulty indices ranged from .24-.72, the discrimination indices ranged from .22-.77, the 

reliability value was .81. The statistics employ for data analysis were the efficiency value of E
1
/E

2
,  

percentage, mean, standard deviation and t-test.

 The research findings were as follows:  

 1. The supplementary drills were efficient since the criteria were found at 84.32/81.14 based on 

the standardized efficiency criteria of 80/80.

 2. The pupils’ learning achievement after using the packages was significantly higher than that 

before using them at .05 level.

 3. The pupils’ satisfaction was at the  highest  level with the mean of 4.53.

Keywords: Supplementary Drills, Basic Science Prucess Skills, Plauts and Anirats, Prathom Suksa 2 (Grade 2)

บทน�า

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จะช่วยให้ผู ้เรียน 

มคีวามสามารถทางวทิยาศาสตร์นัน้ วรรณทพิา รอดแรงค้า 

(2544: 38) กล่าวว่าควรจัดให้ผู ้ เรียนได้มีส ่วนร่วม 

ในกจิกรรมมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

การที่ผู้เรียนจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะ

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์และฝึกปฏิบัติใช้อยู่เสมอ ครูผู้สอนจึงมี

บทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้ กระบวนการคดิอย่างมเีหตผุล ให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิตัจิรงิ 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิด

ประโยชน์กบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ เมือ่ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวย

ตนเอง ครผููส้อนควรจดักจิกรรมให้มลีกัษณะต่างกนัออกไป 

และมีกิจกรรมหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับทักษะที่จะฝึก 

การทีจ่ะน�าเอากจิกรรมหรอืวธิกีารต่าง ๆ  ไปใช้นัน้ ครผููส้อน

อาจออกแบบการเรยีนรูไ้ด้หลายรปูแบบ และมรีปูแบบหนึง่

ที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีความเป็นไปได้สูง คือ “แบบฝึกเสริม

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน” ซึง่แบบฝึก

เสริมทักษะจัดว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริม

ให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นพื้นฐาน สามารถน�ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้

ผู้เรียนเกิดความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ (ปรีชา ธรฤทธิ์ 

2539: 57) เพราะแบบฝึกเสริมทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนได้มี

การฝึกฝนอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกของ 

Thorndike ทีก่ล่าวว่าการฝึกหดักระท�าซ�า้บ่อยๆ ย่อมท�าให้

เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  

(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2545: 70) นอกจากน้ีแบบฝึกเสริม

ทักษะยังช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ช่วยเพิ่ม

หรือเสริม ความช�านาญคล่องแคล่วให้กับผู้เรียน ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ เพราะได้ลงมือปฏิบัติ

ฝึกฝนจริง ๆ และได้ฝึกกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากบทเรียน 

(พรรณี  เจนจิต 2538: 169) ที่ส�าคัญ แบบฝึกเสริมทักษะ

เป ็นเครื่ องมือส� าคัญที่ท� า ให ้ เกิดการเรียนรู ้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจ 

ช่วยให้ครูทราบผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนอย่างใกล้ชิด  

ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน 

การเรียน ได้คิด ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติไปทีละขั้นตอน และ

ทราบผลการกระท�าของตนเอง จึงเป็นการจัดโอกาสให้ 

ผูเ้รยีนได้ประสบผลส�าเรจ็ ในการเรยีน (สมจติ สวธนไพบลูย์ 

2535: 34)
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 จากเหตุผลที่กล ่าวมาข ้างต ้น ผู ้ วิจัยจึ ง มี 

ความประสงค์ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสตัว์ ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการสร้างแบบฝึกเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน มาเป็น 

สื่อในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ัน 

ดังกล ่าว เ พ่ือให ้ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข์ั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์

ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน 

สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถน�าความรู้ ทักษะกระบวนการและ

เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช

และสตัว์ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อน

เรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นพื้นฐาน

 3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของ นัก เรี ยน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียน หน่วยการเรียนรู ้

ที่1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาป ี ท่ี  2 โดยใช ้แบบฝ ึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2555 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ�านวน 

8 ห้องเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ�านวน 8 ห้องเรียน 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ�านวน 8 ห้องเรียน 

โรงเรียนเมืองอุบล จ�านวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนปทุม

วิทยากร จ�านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน  

นักเรียนจ�านวน 1,180 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 นักเรียนจ�านวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการสุ ่มจับสลาก  

จากจ�านวนห้องเรยีนทัง้หมด 29 ห้องเรยีน จบัได้ช้ันประถม

ศึกษาศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้  ได ้ด�าเนินการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556 

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 12 ชุด รวม 24 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลา

สอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย   

แบบฝึกเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 12 ชุด   

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย

ตั้งแต่  .24–.72 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่  .22–.77  และ  

ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ  .81 และแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ 

การเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ โดยใช ้แบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การด�าเนินการวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการ

เรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสัตว์ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ใช้สูตร 

E
1
/E

2
 (กรมวิชาการ 2545: 63-64) 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู ้ท่ี 1  
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ชีวิตพืชและสัตว ์ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาป ี ท่ี  2 โดยใช ้แบบฝ ึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ใช้การทดสอบค่า 

t (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 112)

 3. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์

โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแต่ละ

รายการ แล้วน�ามาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผล

สรุปผลการวิจัย

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการเปรียบ

เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชื

และสตัว์ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการหา 

ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี 

ต่อการเรยีนหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสตัว์ กลุม่สาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ โดยใช ้แบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สรุปผลการวิจัย

ได้ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝ ึก เสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 84.32/81.14 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อน

เรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช

และสตัว์ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่2 พบว่า มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่2 ทีม่ต่ีอการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสัตว์ 

กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X
_

= 4.53, S = .394) 

อภิปรายผลการวิจัย

 

 แบบฝึกเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐาน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสตัว์ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีผู้่วจิยัสร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียน 

มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงผู้วิจัยมี

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝ ึก เสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 แบบฝึกเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐาน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสตัว์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มี

ประสิทธิภาพ 84.32/81.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในขัน้ตอนการสร้างแบบฝึกเสรมิ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัเทคนคิวธิกีาร

และหลักในการสร้างแบบฝึกเสรมิทกัษะทีด่ ีและได้น�าไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะการ

ปรบัปรงุแก้ไข จากนัน้น�าไปทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพตาม

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ

นักเรียนจ�านวน 3 คน และได้ด�าเนินการปรับปรุงเพื่อให้มี

ความสมบูรณ ์มากขึ้น  จาก น้ันจึ งน� า ไปทดลองหา

ประสิทธิภาพในขั้นที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก และได้พบปัญหาคือ 

ขนาดตวัหนงัสอืยงัไม่เหมาะสมกบันกัเรยีนจงึได้ปรบัปรงุใน

ส่วนที่ยังมีข้อบกพร่อง จากนั้นจึงน�าไปหาประสิทธิภาพใน

ขั้นที่ 3 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งใน

การหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังกล่าวมีการพัฒนาแบบ

ฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้

ดขีึน้มาโดยตลอด จงึท�าให้แบบฝึกเสรมิทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน สามารถน�าไปใช้ในการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างได้

เป็นอย่างดี และเนื่องจากเนื้อหาของแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เป็นเรือ่งเกีย่วกบั

ชวีติพชืและสตัว์ ซึง่เป็นเรือ่งใกล้ตวันกัเรยีน เมือ่นกัเรยีนได้

ศึกษาและท�าแบบฝ ึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายหลังจากเรียนจบ

เนือ้หา ท�าให้นกัเรยีนเกดิความช�านาญในเรือ่งนัน้กว้างขวาง

มากขึน้ และในแต่ละแบบฝึกเสรมิทกัษะมคีวามหลากหลาย 

มีความน่าสนใจ มีภาพประกอบท่ีสวยงาม สื่อความหมาย

ได้ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  

ซึ่งเป็นไปตามลักษณะในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี

ของ สนุนัทา สนุทรประเสรฐิ (2544: 16 -17) ท�าให้นกัเรยีน

มคีวามสนใจในการจดัการเรยีนรู ้และท�าแบบฝึกเสรมิทกัษะ

ได้เป็นอย่างดี มีผลคะแนนจากการท�าแบบฝึกหัดเป็นที ่

น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สมถวิล ขัดเกลา (2546: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

การท�าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

ผลการวจิยัพบว่าชดุฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 91.33/83.33 และสอดคล้องกบั นติยากรณ์ อินอ่อน 

(2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค ์  

เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบัช้ันประถมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบว่า 

ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  

มีประสิทธิภาพ 84.32/81.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ชีวิตพืช 

และสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะแบบฝึกเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ท่ีสร้างขึ้น

ได้ผ่านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และแบบ

ฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  

ได้น�าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตพืชและสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว

นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วิโรจน์ แสนค�าภา (2550: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ ตามคู่มือครูของ 

สสวท. การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ เปรยีบเทยีบทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปีที ่6 ก่อนการเรยีนกบัหลงัเรยีน ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สมใจ สมคิด 

(2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด ้านทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผล

สัมฤทธิด้์านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน

ของนกัเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที ่2 ทีม่ต่ีอการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ชวีติพชืและสตัว์ 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X
_

= 4.53, S = .394) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบบฝึก 

เสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานทีผู้่วจิยั

สร้างขึน้ มกีจิกรรมเป็นล�าดบัขัน้ตอน มภีาพประกอบเนือ้หา

ท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ ้นให้เกิด 

ความสนใจ ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียดจาก 

การเรียน ท�าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียน 

โดยการใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ จงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ (2549: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ขัน้พืน้ฐานในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลของแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะของกลุ่ม

ทดลองแสดงออกให้เห็นว่ามีความพึงพอใจที่ดีต่อชุดฝึกอยู่

ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.06 และสอดคล้องกับ บุญ

เกิด สาระหอม (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการ

จดักจิกรรม การเรยีนรู ้เรือ่ง น�า้ ฟ้า และดวงดาว กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยทักษะ
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กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน การศกึษาค้นคว้า

ครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา ความพงึพอใจของนกัเรยีน

ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง น�้า ฟ้า และ

ดวงดาว กลุม่สาระ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 5 ผลนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียนรู้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 

 1. ผลจากการพัฒนาแบบฝ ึก เสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 สามารถน�าไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ครูผู ้สอนสามารถน�าแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปใช้กับกิจกรรม

การเรียนรู ้หรือจดัให้นกัเรยีนทีข่าดเรยีนเรยีนนอกเวลาเรยีน

เพื่อให้เรียนทันเพื่อนหรือให้นักเรียนเรียนในเวลาว่างเพื่อ

ทบทวนความรู้

 3. ครูควรน�าวิธีการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ไปใช้สอนใน

เนื้อหาสาระอื่นๆ

 4. ควรท�าการวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนเพือ่

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน

หลายๆ รูปแบบ เช่น สื่อมัลติมิเดีย บทเรียนส�าเร็จรูป  

เกม เป็นต้น

 5. ควรท�าการวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนเพือ่

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน

แต่ละชั้นเรียน
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