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ผลการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 
Effects  of  Basic   Scientific  Process  Skill  Exercises   for  the  2nd   Yaer Kindergarteners 

       
ชบาไพร  รัตนกาญจน  อาจารย ดร. สุรชัย  ปยานุกูล    

   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 2) เปรียบเทียบผลพัฒนาการดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 3) หาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหลัก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2   อําเภอบานกรวด  จังหวัด
บุรีรัมย  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 20  คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม  (Cluster 
Random Sampling) นําไปทดลองสอนในจํานวน  9  สัปดาห  สัปดาหละ 2  วัน วันละ 20  นาที   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  แผนการจัดประสบการณ  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน   สําหรับนักเรียนอนุบาล 
ปที่ 2  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉล่ีย  คารอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  E1/ E2    E.I.  และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
โดย Dependent Samples t- test  ผลการวิจัยมดีังนี้ 1) แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เทากับ  83.58/87.16  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  2) 
ผลพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2   ซึ่งไดรับการฝก
โดยแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01  3) คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานมีคาเทากับ  .80   แสดงวานักเรียนมี
การพัฒนาการ เพ่ิมขึ้นรอยละ  80  4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน   สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  อยูในระดับมาก ดังนั้นแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เทากับ  83.58 / 87.16  
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก แสดงวาแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  นี้มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียน
ระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิผล, ความพึงพอใจ ,แบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to determine the efficiency of the process and practice of basic 
science for the 2nd year kindergartens with the criteria set at 80/80, 2) to compare the students’ learning 
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achievement skills of basic scientific process for the 2nd year kindergarteners  before and after using the 
practice of basic scientific process, 3) to examine the index of effectiveness of the basic scientific process 
skills, and 4) to study the satisfaction of students on learning skills by using the  practice of basic scientific 
process . The samples were 20 2nd year kindergarteners studying in the second semester of the academic 
year 2010 at Ban Lak School under Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected by using 
cluster random sampling technique. The basic scientific process skills were employed with 9 weeks for 2 days 
a week and 20 minutes  a day.  The research instruments were 1) 18 experienced plans management of basic 
scientific process skills, 2) 18 sets of the practice of basic  scientific process skills, 3) the achievement tests 
with its reliability at 0.812, and 4) students’ satisfaction assessment towards the learning management by 
using the basic scientific process. The statistics used to analyze the collected data were mean, standard 
deviation, and dependent samples t-test.The findings were as follows:1)The effects of the basic scientific 
process were effectively at 83.58/87.16, which were higher than the set criteria at 80/80. 2)The 2nd year 
kindergarteners’ learning achievement scores who learned by the basic scientific process after learning had 
higher achievement than before learning at the .01 level of statistical significance. 3) Index of the effectiveness 
of the basic scientific process skills equaled 0.8 which was 80% students reported that they were developed. 

 4)The 2nd year kindergarteners were satisfied toward the basic scientific process skills as a whole at 
“high” levels.  

 
Keywords: effectiveness, achievement, efficiency, satisfaction,scientific Process Skill  Exercises 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาใหกับเด็กที่มีอายุ 3-6 ปใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเนนการพัฒนา
กลามเนื้อเล็ก – ใหญ  ฝกประสาทสัมพันธระหวางมือ – ตา  พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ  ใหผูเรียนมีอารมณแจมใส
เบิกบาน  สามารถควบคุมอารมณไดและมีวินัยในตนเอง  พัฒนาการดานสังคม  ใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืนสามารถ
อยูและทํางานรวมกับผูอ่ืนได  สวนพัฒนาการดานสติปญญา  มุงเนนใหผูเรียนสามารถพัฒนาดานภาษา  คณิตศาสตร  ฝก
การคิดแกปญหาและการใชเหตุผล  โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดเห็นทางตา  ไดยินทางหู  ไดดมกลิ่นทางจมูก  ได
ชิมรสทางลิ้น  และไดสัมผัสทางผิวกาย  ดังนั้น  การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาใหกับเด็กปฐมวัย  ครูควรจัด
ส่ิงแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กมีโอกาส ไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรูโดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวและกาว
ไปสูส่ิงที่อยูไกลตัว  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนับวาเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่สําคัญในกระบวนการคนควา  
วิเคราะหผลงาน  แกปญหาตาง ๆ และเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปใชในการแสวงหาความรูเพ่ือแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
อยางคลองแคลวชํานาญ  (กระทรวงศึกษาธิการ  2546 : 3)  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ รัศมี  แดงสุวรรณ (2552 : 2) 
วาเด็กสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรไดเพราะสิ่งแวดลอมกับตัวเด็กเปนวิทยาศาสตรทั้งหมด  วิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญ
อยางมากตอการพัฒนาชีวิตของเด็ก  เด็กสามารถเรียนวิทยาศาสตรไดเพราะวิทยาศาสตรชวยพัฒนาการคิด  ดังนั้นเด็ก
ปฐมวัยจึงควรไดรับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นตองเริ่มจากทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
ไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการวัด  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการลงความเห็น และ
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมติิกับเวลา  โดยการจัดประสบการณและการใชนวัตกรรมที่นาสนใจ  เพ่ือกระตุนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงขึ้น  (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2551: 167 ) 
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 จากผลการศึกษาสรุปไดวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สามารถสงเสริมไดโดยการจัด
ประสบการณหรือกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตทดลอง  ลงมือปฏิบัติจริง  และการ
เรียนรูจากการเขาไปสัมผัสกับส่ิงแวดลอมโดยตรงดวยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  เพ่ือใหเด็กไดฝกคิด  ตัดสินใจ  หา
เหตุผล  รูจักแกปญหาและเรียนรูตามวุฒิภาวะของเด็ก  และนอกจากนี้  แบบฝกยังเปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนทุก
ระดับชั้นไดเปนอยางดีย่ิง  ทั้งนี้  เพราะแบบฝกชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้นนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการ
แสวงหาความรู  ฝกความรับผิดชอบ  และสามารถประเมินผลงานของตนเองได อีกทั้งสนองความตองการในการเรียนรู
ของเด็กเปนรายบุคคล  เพราะเปนการศึกษาดวยความสนใจสมัครใจ  พอใจและพรอมที่จะเรียน  อันสงผลใหนักเรียน
สามารถเรียนรู จดจําไดดีและรวดเร็วนอกจากนี้แบบฝกยังชวยใหครูมองเห็นจุดเดน  จุดบกพรองของนักเรียนแตละคน  อัน
จะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลการใชแบบฝกเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  เพราะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเปนทักษะที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
แนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาที่มุงใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผลใหเกิดความเขาใจและรูจักตัดสินใจแกปญหา
ดวยตนเองซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลป
ที่ 2  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2  กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ประเภท  คือ 1) แผนการจัดประสบการณทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน   จํานวน 18  แผน 2) แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  
สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  จํานวน 18  ชุด พรอมคูมือการใชแบบฝก  3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่  2  แบบรูปภาพชนิดเลือกตอบ  จํานวน 30   ขอ  
พรอมคูมือการใช  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนอนุบาลปที่ 2  จํานวน 1 ฉบับ  มีรายการประเมิน จํานวน 8 ขอ  ประชากร  
ไดแก  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  กลุมโรงเรียนตําบลเขาดินเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 
2 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวน 5 หอง  ไดแก  นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานเขาดินเหนือ 
โรงเรียนบานตรุง  โรงเรียนบานหวา  โรงเรียนบานศรีสุข  และโรงเรียนบานหลัก รวม 58  คน  กลุมตัวอยาง  ไดแก 
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหลัก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2   อําเภอบาน
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กรวด  จังหวัดบุรีรัมย  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หอง  รวม 20 คนไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบกลุม  (Cluster Random Sampling) 
 
สรุปผลการวิจัย       
               1. แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  ที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เทากับ  83.58/87.16  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 
 2.  ผลพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2   ซึ่ง
ไดรับการฝกใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  .01 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานมีคาเทากับ  .80   แสดงวา
นกัเรียนมีการพัฒนาการ เพ่ิมขึ้นรอยละ  80 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัยเรื่องผลการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สําหรับอนุบาลปที่ 2 ในครั้งนี้
สามารถอภิปรายผล  ไดดังนี้ 
 1.  ผลจากการนําแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับอนุบาลปที่ 2 ไดนําไปใช
กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  โรงเรียนบานหลัก  พบวาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับ
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ คือ 83.58 / 87.16   ซึ่งสูงกวาเกณฑ (80/80) เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว โดยมีแนวคิดในการสรางแบบฝกมีสาระการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดานการจัดประสบการณ นักเรียนจากแบบฝกที่มีรูปภาพที่หลากหลาย  
สอดคลองกับงานวิจัยของนิดนัย  คงสิม (2550 :บทคัดยอ)  จําเนียร  ถนัดอักษร (2550 : บทคัดยอ)  สมหมาย  อินทร
กล่ัน (2550 : บทคัดยอ) และวาสนา มาลาทอง  (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัย  พบวาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับอนบุาล ที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  ซึ่งผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน  สําหรับอนุบาลปที่ 2 ที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑ  ที่ต้ังไวทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
 ในการสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ไดผานกระบวนการตามขั้นตอนการสราง
อยางมีระบบ  โดยใชวิธีการ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิควิธีการ หลักการที่เปนแนวทางในการนําไปสูการเรียนรู  ซึ่งเปน
ประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและไดวิเคราะหดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน ออกเปน 6 ทักษะ  จัดทําแบบฝก  18 ชุด  โดยมีคูมือการใช  คําชีแ้จง  ใชรูปภาพที่นักเรียนเคยเห็นและ
คุนเคยเหมาะสมกับวัยของผูเรียนซึ่งเปนลักษณะที่ดีของแบบฝก  สอดคลองกับหลักการสรางแบบฝกของธิดา  สนองนา
รถ  (2542 : 26-27)  ที่กลาววาแบบฝกที่ดีควรเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนมาแลว  ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัย รูปแบบการ
ฝกตองเราความสนใจ  เรียงลําดับจากงายไปหายาก  มีคําชี้แจงส้ันๆ คําส่ังกะทัดรัด  ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจวิธีทําได
งาย ใชเวลาไมนานเกินไป และสรางหลายรูปแบบเพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย 
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  นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําและผานการประเมนิคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญอีกทั้งผูวิจัยไดจัดกิจกรรม      
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมทําแบบฝกดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมและ
กระตุนใหเด็กไดทํากิจกรรมเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผลพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2       
ซึ่งไดรับการฝกโดยแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นแสดงวา ผลพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนที่ใช
แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับชั้นอนุบาลปที่ 2   สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ณัฏฐญาณี  เพชรผา (2548 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2   ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับ
นักเรียนอนุบาลปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.56/82.20 ซึ่ง สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและหลังการใชแบบฝกทักษะ
แลว นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 และวาสนา  มาลาทอง (2551: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องรายงานการสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ผลการวิจัยพบวา  แบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  มีประสิทธิภาพเทากับ 88.69/87.67 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวและมีคะแนนผลพัฒนาการหลังการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2 สูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 3. ดัชนีประสิทธิผลของ แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่  2  มีคาเทากับ  .80  ซึ่งแสดงวา นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ  80  ซึ่งอยูในระดับดี ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของแกวอุดร  เชื้อหาญ (2545 :บทคัดยอ) พบวา ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.55 ซึ่งแสดงวามีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 55.00 และ
ผลการวิจัยของ นฤมล สังขพุทธินันท (2546:บทคัดยอ) พบวามีดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.65 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 65.00 และงานวิจัยของ
เจริญ  วรนาถนฤมล (2547:83)  พบวามีดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.6340 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 63.40 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล  
ดังนี้ ผูวิจัยไดจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2  โดยมุงเนนใหนักเรียนฝกคิดหาคําตอบดวยตนเอง  โดยจัดให
มีส่ือของจริงและรูปภาพ มีความนาสนใจ  ชวนใหคิด อยากตอบอยากฝกทํา  แขงขันกันเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียน  ครูคอยใหคําแนะนํา  เสริมแรงเพื่อทําให มีความพรอมทางการเรียนเปนอยางดี 
 4. นักเรียน มีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวย แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  จากการประเมินความพึงพอใจทีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2 มีคะแนนความพึงพอใจรอยละ  95.66  อาจเนื่องมาจาก แบบฝก
ที่สรางขึ้น  กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยไดลงมือปฏิบัติ  กิจกรรมระบายสีตามความคิดของตนเองอยางอิสระ  ทําให
นักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวิชญ จันทาว (2551:บทคัดยอ) บุญมา เฉยบัว (2553: 
บทคัดยอ) และสายหยุด  กิจสุวรรณ (2551:บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝก
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก  
 สรุปไดวา  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามที่
กําหนด  สามารถนําไปใชเปนส่ือและนวตกรรมประกอบการสอนได 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1  หลังจากการทําแบบฝกแตละชุดเสร็จแลว  ควรมีการเฉลยรวมกันระหวางครูกับนักเรียนเพื่อให
ทราบถึงความเขาใจของผูเรียนตามเนื้อหาที่เรียนวาถูกตองหรือไม 
        1.2  ควรสรางแบบฝกที่ใชรูปภาพลายเสน  เพราะสามารถใหนักเรียนไดฝกระบายสีใหเหมือนของจริง
เพ่ือความเขาใจถูกตอง  และทําใหแบบฝกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 ในการนําแบบฝกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  ไปใชกับนักเรียน 
ในระดับชั้นอื่น ๆ  ครูควรวางแผนการจัดการเรียนใหตอเนื่อง เหมาะสมปรับเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหวางกลุมการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐานกับกลุมใชการสอนปกติ 
  2.2  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  กับเนื้อหา
วิทยาศาสตรในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป  เพราะจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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