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บทคัดย่อ 

การวจิยัเชิงทดลองนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใชก้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ �) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

4  4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 4 โดยใชก้ารทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4/1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม อ�าเภอคลองท่อม จงัหวดั

กระบี� ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน � ห้องเรียน จ �านวน �4 คน การเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เครื�องมือในการวิจยั ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

เรื�องแรงและพลังงาน จ�านวน 16 คาบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบประเมินการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื� องแรงและพลังงาน ของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี จ�านวน �� คนคิด

เป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ�.��  2) นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับดี จ�านวน �� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และดีมาก จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ��.��3) นักเรียนมี

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัที�ระดบั .05 (t = 35.06, sig = 

0.000) 4) ความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.47) 

ค�าส�าคัญ: การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, การทดลองทางวิทยาศาสตร์, นกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4  

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคญัยิ�งในโลกสังคมปัจจุบนั เพราะวิทยาศาสตร์เกี�ยวขอ้งกบัการด�ารงชีวิต

ประจ�าวนัและงานอาชีพต่างๆ เครื�องมือเครื�องใชเ้พื�ออ�านวยความสะดวกในชีวติประจ�าวนัและการท�างาน ลว้น

เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื�นๆ โดยมนุษย์เอาความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพฒันาประเทศทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม นอกจากนั�น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัท�าให้สังคมเปลี�ยนแปลงไป มนุษย์จึงจ �าเป็นต้องเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื�อสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที�ก �าลงัเปลี�ยนแปลงไป และน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัได ้และที�ส�าคญัมนุษยที์�จะสามารถพฒันาประเทศไดน้ั�น ตอ้ง

เป็นผูที้�มีความรู้ สามารถคิด ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  มีความคิดสร้างสรรค ์และแกปั้ญหาต่างๆ วิทยาศาสตร์ท�า

ให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั�งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญ ในการ

คน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลหลากหลายและ

ประจักษ์พยานที�ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซึ� งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge Based Society) ดงันั�นทุกคนจึงจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ (Scientific literacy for 

all) เพื�อที�จะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที�มนุษยส์ร้างสรรค์ขึ�นสามารถน�าความรู้ไปใช้

อยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551, น.1)   

ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือการมุ่งเน้นให้ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นส�าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และการพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ และครูผูส้อนตอ้ง

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียนเป็นหลกั 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552, น.29) การจัดการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ 

ผูเ้รียนจะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย เป็นเครื�องมือที�จะน�าพาตนเองไป สู่เป้าหมายและบรรลุผล

การเรียนรู้ที�คาดหวงั กระบวนการเรียนรู้ที�จ �าเป็นส�าหรับผูเ้รียน เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กระบวนการการจัดหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีข้อจ�ากัด จึงต้องมีการปรับปรุง
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กระบวนการและจดัการเรียนรู้ ซึ� งก็จดัวา่เป็นสิ�งส�าคญัที�จะท�าให้คนไทยมีทกัษะกระบวนการและเจตคติที�ดีต่อ

วิทยาศาสตร์ ตามจุดมุ่งเน้นของหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, น.4) ในการจัด

การศึกษาให้บรรลุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที�เน้นการ

เชื�อมโยงความรู้กบักระบวนการเรียนรู้ มีทกัษะส�าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาที�หลากหลายและเหมาะสมกบัระดบัชั�น กระทรวงศึกษาธิการพยายามปรับปรุง

หลงัสูตรวิทยาศาสตร์ให้เอื�ออ�านวยต่อการพฒันาความสามารถของนกัเรียน จึงก�าหนดตวัชี� วดัของหลกัสูตร

วิทยาศาสตร์ไวเ้พื�อให้นักเรียนเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎี ที�เป็นพื�นฐานของวิทยาศาสตร์ ลักษณะขอบเขต และ

ขอ้จ�ากดัของวทิยาศาสตร์มีทกัษะที�ส�าคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคน

มีเหตุผล ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น เชื�อและใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา รักสนใจและ

ใฝ่รู้ในเรื�องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย ์

และสภาพแวดล้อมในเชิงที�มีอิทธิพล และผลกระทบซึ� งกันและกันสามารถน�าความรู้ ความเข้าใจในเรื� อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด�ารงชีวิต (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. 2550: ค�าน�า) 

 ทิศนา แขมมณี.(����) กล่าวถึง วิธีสอนโดยใช้การทดลอง ว่า เป็นกระบวนการที�ผูส้อนใช้ในการ

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์�ก �าหนด โดยการให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ �าหนดปัญหาและสมมติฐานใน

การทดลองและลงมือทดลองปฏิบติัตามขั�นตอนที�ก�าหนดโดยใช้วสัดุอุปกรณ์ที�จ �าเป็น เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข ้อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู้ที�ได้รับจากการทดลอง ขั�นตอนส�าคญัของการ

สอน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัก�าหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลอง และผูส้อนให้ความรู้ที�จ �าเป็นต่อการ

ทดลอง ให้ขั�นตอนและรายละเอียดในการทดลองแก่ผูเ้รียน โดยใชว้ีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ผูเ้รียนลงมือ

ทดลองโดยใช้วสัดุอุปกรณ์ที�จ �าเป็นตามขั�นตอนที�ก�าหนดและบนัทึกขอ้มูลการทดลอง ผู้เรียนวิเคราะห์และ

สรุปผลการทดลองผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู้  

ส�าหรับการศึกษาเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการจดัให้ผูเ้รียนเป็นผู ้ลง

มือปฏิบติักระท�าการทดลองและฝึกด้วยตนเอง  เพื�อได้ความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที�มนุษย์

สร้างขึ�นและน�าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วทิยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น�ามาใชใ้นการ

พฒันาคุณภาพชีวิตแต่ยงัช่วยให้คนมีความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์ การดูแลรักษาตลอด

การพฒันาสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยั�งยนื และที�ส�าคญัอยา่งยิ�ง คือความรู้วิทยาศาสตร์

ช่วยเพิ�มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศและด�าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัใน
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สังคมโลกได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ. 2546, น.1) เพราะการเรียนโดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาถึงขีดความสามารถของตนเองไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ ทั�งร่างกาย สติปัญญาและสังคม การ

จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการทดลอง เป็นการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการ

ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขณะที�ผูเ้รียนท�ากิจกรรมการทดลองอยู ่ผูเ้รียนจะมีประสบการณ์จริงและ

พฒันาความคิดในการด�าเนินชีวิตอย่างมีระบบ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื�อแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ ซึ� งครูจะเป็นที�ปรึกษาใหค้ �าแนะน�าและคอยอ�านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน (สสวท. 2544, น. 1-3) 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นอีกรูปแบบหนึ� ง ที�ถือไดว้า่เป็น การจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส�าคญั เนื�องจากผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพื�อฝึกทกัษะต่างๆดว้ยตนเองทุกขั�นตอน โดยมีครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์

การเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จึงควรเป็นเป้าหมายส�าคญัที�ควรพฒันาและส่งเสริมเป็นอยา่งยิ�ง ช่วยกระตุน้ให้

นักเรียนเกิดความคิดความอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาความรู้ เกิดทกัษะกระบวนการ และความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค์จึงนับเป็นสิ� งส�าคัญ ที�ครูผูส้อนต้องมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ มีกิจกรรมที�เหมาะสมต่อการ

พฒันาการเรียนรู้ รวมไปถึงทกัษะกระบวนการด้านอื�นๆ  

 จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกน�าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4 โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาครั� งนี�  เพื�อคน้พบสิ�งใหม่หรือความรู้

ใหม่ผา่นกระบวนการวทิยาศาสตร์ นกัเรียนที�เรียนดว้ยกระบวนการนี�จะมีทกัษะกระบวนการกลุ่ม ทกัษะในการ

คิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหา นกัเรียนจะเป็นผูเ้ลือกวธีิการคน้หาค�าตอบ ก�าหนดแหล่งขอ้มูลจากนั�นจะลงมือปฏิบติั

และคน้ควา้ด้วยตวัเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้ทกัษะในการแก้ปัญหา สรุปขอ้คน้พบและสร้าง

ความรู้ใหม่แลกเปลี�ยนเรื�องเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัและสามารถน�าไปใชใ้นชีวติจริงได ้ 

1. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใช้การ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

3. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 4 โดยใช้การ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

2.  สมมติฐานการวิจัย 

 1. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี 

2. นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารทดลองทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

346333350348349



5 
 

3. นักเรียนที�มีการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที� .05  

4. นกัเรียนมีความพอใจต่อการเรียนโดยใชก้ารทดลองทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก  

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 2  ห้องเรียน จ �านวน 88 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4/1  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ภาคเรียนที� 2 ปี

การศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ �านวน 44 คน เลือกโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3.2.  ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตัวแปรต้น     การจดัการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวแปรตาม  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ 

  พฤติกรรมของการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

    ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชก้ารทดลองทางวทิยาศาสตร์ 

 3.3  เนื�อหาที�ใช้ในการวิจัย 

เนื�อหาที�ใช้ในการวิจยั คือ เนื�อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 เรื� อง 

แรงและพลงังาน จ�านวน 16 คาบ ดงันี�  

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 แรงและพลงังาน 

บทที� 1  มวลและน��าหนกั  จ�านวน 3 คาบ 

บทที� 2  แรงเสียดทาน จ�านวน 4 คาบ  

บทที� 3  แสงและการมองเห็น จ�านวน 9 คาบ 

3.1 การเคลื�อนที�ของแสง จ �านวน 2 คาบ 

3.2 การมองเห็น จ �านวน 2 คาบ  

3.3 ตวักลางของแสง จ �านวน 2 คาบ  

3.4 เงา จ�านวน 3 คาบ 
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 3.4.  ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาที�ใช้ทดลองในภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา  2560   

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 เรื�องแรงและพลงังานจ�านวน 16 

คาบ  

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  

 3. แบบประเมินตนเอง 

 4. แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารทดลองทางวทิยาศาสตร์ 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีด �าเนินการวิจยัโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารทดลอง ชั�นประถมศึกษา

ปีที� 4 เรื�องแรงและพลงังาน โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จงัหวดักระบี� ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 44 

คน มีวธีิด�าเนินการวิจยัดงันี�  

1. ขั�นเตรียม 

1.1 ชี� แจงวตัถุประสงค ์ขั�นตอน และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ

ทดลอง เรื�อง แรงและพลงังาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 แก่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

1.2  ท�าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื�อง แรงและพลงังาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 บนัทึกผลการทดสอบเพื�อใช้ในการเปรียบเทียบ และ

วิเคราะห์ 

�. ขั�นทดลอง การวิจยัในครั� งนี� ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา ��60 โดยผู้วิจัย

ด�าเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลอง  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื� อง แรงและพลังงาน  ชั� น

ประถมศึกษาปีที� 4  จ�านวน 8 แผนจดัการเรียนรู้ รวม �6 คาบ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลองของ

นักเรียน ในการเรียนรู้โดยใชก้ารทดลองทุกครั� ง นักเรียนต้องประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

ประเมินตนเอง  และผูส้อนจะประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลองของนักเรียน 
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�.  ขั�นหลงัการทดลอง หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้ด �าเนินการ

ดงันี�  

�.�  ท�าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เรื�อง แรงและพลงังาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

�.�  นักเรียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

เรื�อง แรงและพลงังาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

4. น�าขอ้มูลทีเก็บรวบรวมทั�งหมดเพื�อสรุปและวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ 

5. อภิปรายผลโดยใช้ตารางและพรรณนา 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี�  

 1. วิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

วชิาวทิยาศาสตร์ ส�าหรับผูเ้รียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใชส้ถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย 

(Mean) สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ Paired t-test 

 2. วิเคราะห์ แบบประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อการเรียนรู้โดยใชก้ารทดลอง ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใชค้่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

7. ผลการวิจัย 

ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งันี�   

1) ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื� องแรงและพลงังาน ของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4 โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์จ�านวน 44 คน โดยนกัเรียนประเมินตนเอง พบวา่ นักเรียน

มีทกัษะกระบวนการเรียนวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี จ�านวน�� คนคิดเป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ�านวน � คน 

คิดเป็นร้อยละ�.�� และนกัเรียนมีประเมินตนเองต่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี  จ �านวน 39 คน  

คิดเป็นร้อยละ��.��  และดีมาก จ �านวน � คนคิดเป็นร้อยละ��.��   

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายบุคคล  พบว่า

นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี จ �านวน�� คนคิดเป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ�านวน �� คน 

คิดเป็นร้อยละ��.��   และพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ารทดลองทางวทิยาศาสตร์ ประเมิน เป็นรายกลุ่ม พบวา่ 

นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัดี จ�านวน � คิดเป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ �านวน � คน     

คิดเป็นร้อยละ��.�� 
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3) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โดยใช้

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนัยส�าคญัที�ระดบั .05 (t = 35.06, sig = 0.000))  

�) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 4 โดยใช้การ

ทดลองทางวทิยาศาสตร์ พบวา่ ภาพโดยรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากที�สุด( ��  = 4.66, S.D. = 0.47) 

เมื�อพิจารณารายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ล�าดบัดงันี�  ด้านครูผูส้อน ( ��  = 4.77, S.D. = 0.42) การสอน

แบบใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ( ��   4.69, S.D. 0.46) กิจกรรมการเรียนรู้ ( ��  = 4.66, S.D. = 0.47) ด้านการ

วดัและการประเมินผล ( ��   = 4.65, S.D. = 0.48) และดา้นเนื�อหา ( ��   = 4.56, S.D. = 0.49) 

8.  อภิปรายผล 

1. ผลการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื� องแรงและพลงังาน ของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที�  4 โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ จ�านวน 44 คน โดยนักเรียนประเมินตนเอง พบว่า 

นักเรียนมีทกัษะกระบวนการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี จ�านวน�� คนคิดเป็นร้อยละ ��.�� และดีมาก 

จ�านวน � คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  และนกัเรียนมีประเมินตนเองต่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี  

จ�านวน��คนคิดเป็นร้อยละ 88.66  และดีมาก จ�านวน � คนคิดเป็นร้อยละ11.66  ซึ� งคะแนนทั�งสองอย่างที�

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินไม่แตกต่างกนั ส่วนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบั ดี  เพราะนักเรียนได้

ลงมือปฏิบติัจริงด้วยตนเอง ในส่วนของคะแนนทกัษะที�ได้ระดับดีมากคือ ทกัษะการทดลอง และนักเรียน

ทดลองและเห็นผลที�เกิดขึ�นและการทดลองไดท้ �าถึง � ครั� งท�าให้นกัเรียนตื�นเตน้และทา้ทาย วา่ผลจะเกิดอะไร

ขึ�นบา้งในแต่ละครั� งที�ทดลอง แอนเดอร์สัน (Anderson.1978) กล่าววา่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั�น

พื�นฐาน หมายถึง พฤติกรรมของความสามารถที�เกิด จากการปฏิบติัและการฝึกฝนจนช�านาญก่อให้เกิดเป็น

พฤติกรรมการเรียนรู้ที�อยู่ในตัวของบุคคล และวาสนา พรหมสุรินทร์ (2540, น. 27) ได้กล่าวว่า ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรมที�แสดงออกอันเกิดจากความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ

ปฏิบติัการ เพื�อก่อใหเ้กิดความช�านาญและความคล่องแคล่วในการเสาะแสวงหาความรู้หรือแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุปผา จุลพนธ์ (2550)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการ

กับ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั�นพื�นฐานของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ในโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดา้นพฤติกรรมการสอนของครู 

ดา้นความรบผิดชอบต่อการเรียน และดา้นเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ขั�นพื�นฐานปัจจยัดา้นพฤติกรรมการสอนของครู และดานเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั�นพื�นฐาน และ อญัชลี เหล่ารอด (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผล
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การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั�นพื�นฐานของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 3โดยใชค้ �าถามควบคู่กบั

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบวา่หลงัการใชค้ �าถามควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั�นพื�นฐานโดยรวม 

เมื�อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินผลการตดัสินการเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ อยูใ่นระดบัดีมาก เมื�อวดั

ด้วยแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ และเมื�อวดัด้วยข้อสอบเขียนตอบ  แบบสถานการณ์ และนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั�นพื�นฐาน หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์  เป็นรายบุคคล  พบว่า

นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี จ �านวน�� คนคิดเป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ�านวน �� คน 

คิดเป็นร้อยละ��.��   และพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประเมิน เป็นรายกลุ่ม พบวา่ 

นกัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดับ  ดี จ �านวน � คิดเป็นร้อยละ��.�� และดีมาก จ �านวน � คน คิด

เป็นร้อยละ��.�� จะเห็นระดบัคะแนนพฤติกรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไม่แตกต่างกนั เมื�อน�ามาเปรียบเทียบ

กบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก็มีคะแนนระดบัดีและดีมากเหมือนกนั ซึ�ง Johnson and Johnson (1986) 

ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ วา่  ความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ส่งเสริมซึ� งกนั

และกนั  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  การใช้ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท�างานกลุ่มย่อย และ 

บุญเชิด ภิญญโญอนันตพงษ์ (2540 ,น. 42) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที�

ผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจขึ�นดว้ยตนเอง ความแขง็แกร่งความเจริญงอกงามในความรู้ จะเกิดขึ�นเมื�อ

ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี�ยนประสบการณ์กบัคนอื�น ๆ หรือไดพ้บสิ�งใหม่ ๆ แลว้น�าความรู้ที�มีอยูม่า

เชื�อมโยง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภสิทธ  เมตตพนัธุ์  (2556, บทคดัยอ่) การพฒันารูปแบบการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนอุปกรณ์เคลื�อนที�เพื�อส่งเสริม

ทกัษะการสังเกต และทกัษะการจ �าแนกประเภทของนักเรียนประถมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉลี�ย

ทกัษะการสังเกตและทกัษะการจ�าแนกประเภทหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4โดยใช้

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .05 (t = 35.06, sig = 0.000)  

เมื�อ พิจารณาเป็นรายคนนกัเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ�มขึ�น โดยอตัราการเพิ�มขึ�นกบัความสามารถของ

นักเรียนในขณะปฏิบัติการทดลองที�ท �าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้นักเรียนทุกคนมีคะแนน
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ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเพิ�มขึ�น  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภชัรินทร์   เลิศบุรุษ (2552) ได้ศึกษาผลของการ

ใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (science show) ที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื� อง แรงและความ

ดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � พบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนด้วย

กิจกรรมการทดลองทาง วิทยาศาสตร์( science show ) เรื�อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดับ �.�5 และสมรักษ์ วงศ์ชัย (2552) ได้

ศึกษาเรื�อง การศึกษาและพฒันากิจกรรมเพื�อใหน้กัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนบา้นห้วยสิงห์ ส�านักงาน

เขตพื�นที�การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.15 คิดเป็นร้อยละ 80.50 

ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดไวร้้อยละ 70  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.47)  

เมื�อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยตามล�าดบัดงันี�  ด้านครูผูส้อน ด้านการวดัและการ

ประเมินผล และดา้นเนื�อหา  เพราะแต่ละดา้นนกัเรียนมีความพึงพอในการเรียนรู้และเพิ�มทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ที�ท �าได้ดีและดีมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเมธ เนาวรุ่์งโรจน์ (2560, บทคดัยอ่) ได้ศึกษาความ

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  2 โดยใช้การสอนแบบ  4 MATของนักเรียนชั�น

มัธยมศึกษาปี ที� 1 โรงเรียนห้วยยอด จังหวดัตรัง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  2 โดยใช้การสอนแบบ  4 MAT เฉลี�ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ( ��  = 4.38 และ 

S.D. = 0.70) ภัชรินทร์   เลิศบุรุษ (2552) ไดศึ้กษาผลของการใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (science 

show) ที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง แรงและความดนั กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียน

ชั� นประถมศึกษาปีที�  5 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  (science 

show) เรื� องแรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � อยู่ใน

ระดบัมากทุกประเด็น 

9.  ข้อค้นพบของงานวิจัยในครั�งนี� 

 จากการท�าการวิจยัเรื�องการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา

ปีที� 4 โดยใชก้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีขอ้คน้พบจากการวจิยั ดงันี�  

1. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้ โดยการ

ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และใชกิ้จกรรมการทดลอง ซึ� งมีขั�นตอนการเรียนรู้ คือ �) ขั�นเตรียมการ

ทดลอง ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนและจัดเตรียมอุปกรณ์ที�จะใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ �) 
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ขั�นทดลอง นกัเรียนเป็นผูด้ �าเนินการทดลอง โดยมีผูส้อนคอยดูแล แนะน�า ช่วยเหลือ ถา้เป็นการทดลองที�อาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายได ้ผูส้อนตอ้งควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด �) ขั�นเสนอผลการทดลอง นกัเรียนน�าเสนอผลการ

ทดลอง และรายละเอียดประกอบ เช่น โครงการทดลอง การเตรียมการ วิธีการทดลอง และผลที�ได้จากการ

ทดลอง �) ขั�นอภิปรายสรุปผล ซึ� งในขั�นนี�ผูเ้รียนจะแลกเปลี�ยนประสบการณ์ที�ตนไดรั้บ เช่น บางกลุ่มอาจไดผ้ล

การทดลองที�คลาดเคลื�อนก็จะไดช่้วยกนัวิเคราะห์หาสาเหตุผิดพลาดที�ขั�นตอนใดและมีแนวทางในการแกปั้ญหา

อยา่งไร ในขั�นนี�ผูส้อนจะมีบทบาทในการใหค้วามคิดเห็นเพิ�มเติม ย ��าประเด็นส�าคญั และสรุปหลกัการ ความคิด

รวบยอดที�ไดจ้ากการทดลอง และ �) ขั�นประเมินผล ครูผูส้อนและนกัเรียนประเมินผลการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ 

และแจ้งให้ผูเ้รียนทราบผูเ้รียนทราบเพื�อการปรับปรุงแก้ไขในการทดลองที�จะมีขึ� นในครั� งต่อไป  ซึ� งทั�ง 5 

ขั�นตอนที�กล่าวมานี�สามารถวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้เช่น ขั�นการทดลอง นกัเรียนลงมือท�า การ

ลงมือปฏิบติั ท�าให้เห็นทกัษะการแกปั้ญหา การสังเกต การท�างานร่วมกนั ตามขั�นตอนการเรียนรู้และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 2. การเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรงขณะที�เรียนรู้ 

และสามารถน�าความรู้มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และได้พ ัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เช่น ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตั�งสมมติฐานเพื�อหาค�าตอบ ดงันั�นการเรียนรู้โดยใชก้ารทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั โดยมีครูเป็นผูช่้วยคอยกระตุน้ให้นักเรียนได้

แสดงศกัยภาพออกมาให้มากที�สุด 

 3. การเรียนรู้โดยใชก้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการท�างานเป็นกลุ่มเพราะนกัเรียนทุก

คนมีเป้าหมายเดียวกนัคือ ความส�าเร็จของการท�างาน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผน ท�าให้ทุกคนภายในกลุ่ม 

ช่วยกนัท�าใหง้านประสบผลส�าเร็จและมีคุณภาพใหม้ากที�สุด 

10.  ข้อเสนอแนะ 

 10.1 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1. การเรียนการสอนโดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครูจะตอ้งศึกษาท�าความเข้าใจหลักการ 

ขั�นตอนการสอนในแต่ละขั�นเป็นอยา่งดี จดัการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนการท�ากิจกรรม การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ความส�าคญัต่อกิจกรรมการอภิปรายก่อนการลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื�อให้นกัเรียนมีความรู้

และความเขา้ใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนคิดสืบคน้หา

ความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั�นตอนการเรียนรู้ บทบาทของครูและนกัเรียนในการทดลอง การ

วดัผลประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินผลตามสภาพจริงเพื�อใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้อยา่งชดัเจน  
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2. ครูควรเตรียมสื�อ/อุปกรณ์ แหล่งขอ้มูลการเรียนรู้เพิ�มเติม สัมพนัธ์กบัเรื� องที� เรียนเพื�อให้

นกัเรียนที�ไม่ไดเ้ตรียมอุปกรณ์มาใช้ในการทดลอง ถา้อุปกรณ์ไม่มีจริงๆ อาจให้นกัเรียนหาอุปกรณ์ที�อยู่รอบ

โรงเรียนมาใช้ 

3. ส�าหรับการเรียนการสอนทุกๆครั� ง ครูตอ้งเดินดูนักเรียนทุกกลุ่มท�างานและให้ค �าปรึกษา 

คอยแนะน�าและช่วยแกปั้ญหาที�อาจเกิดขึ�นไดต้ลอดเวลา 

 10.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

ควรศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ กบันกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 และ ปีที� 6 เพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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