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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต์

วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา 254 โดยอาศยัขอ้สรุปจากการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ เพือ่พฒันาความสามารถในการอธิบายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถ

น าผลการเรียนไปประยกุต์ใชไ้ด ้พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอธิบายทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้รวมทั้งผูส้อนไดค้น้พบแนวทางในการ

พฒันาการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสิทธิภาพและเพื่อพฒันาการเรียนรู้สามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมเรียนการสอนในรายวิชา

อ่ืนๆไดพ้บวา่มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
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บทที ่1 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เก่ียวขอ้งกบัชีวติของทุกคนทั้งในการด ารงชีวติประจ าวนัและงานในอาชีพต่างๆเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ตลอดจนผลผลิตต่างๆที่อ  านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานล้วนเป็นผลของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งส้ินในส่วนของการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต
ให้กบันักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต ์  ปีการศึกษา 2564 น้ี พบว่านักเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการการจ าแนกอยูใ่นเกณฑต์ ่ามาก ซ่ึงทกัษะการจ าแนกเป็นทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งน าไปใช้ในการเรียนรู้และเป็นการพฒันา 
กระบวนการคิดการวางแผน ลงมือปฏิบตัิ ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆจากแหล่ง
การเรียนรู้และการแกปั้ญหาเป็น ซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้การคิดเป็นท าเป็น รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียนของนักเรียนโดยตรง ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษา คน้ควา้และพบว่า วิธีการหน่ึงที่จะช่วยให้การ
จดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ประยกุตใ์หไ้ดผ้ลโดยการให้นักเรียนชั้น ปวช2/1-2 สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน ได้ลงมือฝึกปฎิบัติในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ความสามารถในการจ าแนก 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาความสามารถในการจ าแนกวตัถุหรือส่ิงของต่างๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนวิชา
วทิยาศาสตร์ทกัษะชีวิต พร้อมทั้งแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น
โดยต้องการให้นักเรียนชั้ น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในทกัษะการจ าแนกเพิ่มขึ้น ท าให้ผลการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติ ของนกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคข์องการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธ์ิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันา
ความสามารถในการจ าแนกของนกัเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวชิายานยนต ์

2. เพือ่ศึกษาผลการใชแ้บบฝึกดา้นทกัษะความสามารถทางดา้นการจ าแนกของ นักเรียนชั้น 
ปวช.2/1-2 สาขาวชิายานยนต ์

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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บทที ่2 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยั 
 

1. เร่ือง การฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทกัษะการจ าแนก) ผูว้ิจยั วินิษรา บุญ
ไพโรจน์ ผลงานการวจิยั เม่ือเปรียบเทียบผลการฝึกทกัษะการจ าแนกประเภทระหว่างก่อนและหลงั
การฝึก พบวา่ นกัเรียนมีการพฒันาที่ดีขึ้นทั้ง 33 คน 

2. เร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ ผูว้ิจยั นางสาว
ชุติมา ศรีวนันา ครูคศ1 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส เขตบางพลดั กทม. ผลงานการวิจยั การฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 ขั้นแรกไดแ้ก่การสังเกต ,การวดั และการจ าแนก 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะปรากฏว่า นักเรียนมีการพฒันาทางด้านการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจ
ตามที่ไดต้ั้งสมมติฐาน 

 
การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะกระบวนการ  

จุดมุ่งหมายส าคัญส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์  คือการสอนให้ผู ้เรียนสามารถใช้
กระบวนการคิด (thinking skill) ดว้ยตนเองได ้และช่วยให้ผูเ้รียนเกิด ทกัษะที่ส า คญั โดยเน้นให้
ผูเ้รียนสามารถตั้ง สมมติฐาน (hypothesizing) ได ้และสามารถจดัการ ขอ้มูลต่างๆ ดว้ยทกัษะการคิด
อย่างมีเหตุผล ทกัษะที่ ส าคญัน้ีสามารถอธิบายไดด้้วยค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้ง ต่างๆ เช่น วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific method) ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ (scientific thinking) และ การคิดเชิง
วจิารณ์ (critical thinking) ค าศพัทท์ี่นิยมใช ้ก ัน ทั ่ว ไ ป แ ท น ท ัก ษ ะ ด ัง ก ล่ า ว น้ี คื อ ท ัก ษ ะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (science process skill) ซ่ึงหมายถึงความสามารถและความช านาญใน
การใช ้ความคิดและกระบวนการคิดเพือ่คน้ควา้หาความรู้ และแกปั้ญหาต่างๆ การคิดลกัษณะน้ีเป็น
ทกัษะทาง ปัญญา (intellectual skill) ซ่ึงเป็นการท างานของ สมอง และไม่ใช่ทกัษะที่เกิดขึ้นจากการ
ท า ปฏิบติัการต่างๆ (psychomotor หรือ hands-on skill)  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

สมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหน้าทาง วิทยาศาสตร์ (The American Association for the 
Advancement of Science : AAAS, 1970) จ าแนก ทกัษะกระบวนการตามลกัษณะความยากง่ายของ 
ทกัษะต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (basic or 
simpler science process skill) และทกัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมผสาน (integrated 
or more complex science process skill) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 1  
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1. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน  
ประกอบดว้ย 8 ทกัษะไดแ้ก่ การสังเกต (observing) การวดั (measuring) การจ าแนก

ประเภท (classifying) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส กับสเปสและสเปสกบัเวลา (using 
space/space and space/time relationships) การใชต้วัเลข (using ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8(2): 
2551 
2. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ข้ันผสมผสาน  

ประกอบดว้ย 5 ทกัษะไดแ้ก่ การตั้ง สมมติฐาน (formulating hypothesis) การก าหนด 
นิยามเชิงปฏิบตัิการ (operational defining of the variable การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
(identifying and controlling variable) การทดลอง (experimenting) และการตีความหมายขอ้มูลและ 
ลงขอ้สรุป (interpreting data and conclusion) 
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (science process skill)  
หมายถึง ความสามารถ และความช านาญในการคิด เพือ่คน้หาความรู้ และการแกไ้ขปัญหา 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ อาทิ การสงัเกต การวดั การค านวณ การจ าแนก การหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัเวลา การจดักระท า และส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็น 
การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยาม การก าหนดตวัแปร การทดลอง การวเิคราะห์ และ
แปรผลขอ้มูล การสรุปผลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 
ความส าคญัของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
       ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นทกัษะส าคญัที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อยา่งมี
เหตุ มีผลตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท าใหผู้เ้รียน และผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาทาง
วทิยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซบัซอ้นมากขึ้น 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQ77Hoi4ThAhXXinAKHarUCLUQjRx6BAgBEAU&url=https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id%3D128107&psig=AOvVaw1iaeiRJNpB5j568eUt4hd3&ust=1552737333478206
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ประเภททกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
       ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นทกัษะแสวงหาความรู้ และแนวทางส าหรับการแกไ้ข
ปัญหา เป็นแนวทางที่พฒันาขึ้นตามหลกัสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคม
อเมริกนัเพือ่ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ (The American association for the advancement of 
science) ประกอบดว้ยทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 13 ทกัษะ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  

เป็นทกัษะเพือ่การแสวงหาความรู้ทัว่ไปประกอบดว้ย 
 ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชป้ระสาทสัมผสัของร่างกายอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน กายสัมผสั เขา้สัมผสักบัวตัถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้
ทราบ และรับรู้ขอ้มูล รายละเอียดของส่ิงเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ขอ้มูลเหล่าน้ี
จะประกอบดว้ย ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
สงัเกต 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถแสดงหรือบรรยายคุณลกัษณะของวตัถุได ้จากการใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่ง 
– สามารถบรรยายคุณสมบตัิเชิงประมาณ และคุณภาพของวตัถุได ้
– สามารถบรรยายพฤติการณ์การเปล่ียนแปลงของวตัถุได ้

ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวดัขอ้มูลในเชิงปริมาณ
ของส่ิงต่างๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเป็นตวัเลขในหน่วยการวดัที่ถูกตอ้ง แม่นย  าได ้ทั้งน้ี การใชเ้คร่ืองมือ
จ าเป็นตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั รวมถึงเขา้ใจวธีิการวดั และแสดงขั้นตอนการวดั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงที่วดัได ้
– สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้
– สามารถบอกวธีิการ ขั้นตอน และวธีิใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
– สามารถท าการวดั รวมถึงระบุหน่วยของตวัเลขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       ทักษะ ที่ 3 การค านวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจ านวนของวตัถุ และการน าตวัเลขที่
ไดจ้ากนบั และตวัเลขจากการวดัมาค านวณดว้ยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การ
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หาร เป็นตน้ โดยการเกิดทกัษะการค านวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกตอ้ง ส่วนการค านวณจะ
แสดงออกจากการเลือกสูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวธีิค  านวณ และการค านวณที่ถูกตอ้ง แม่นย  า 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถนบัจ านวนของวตัถุไดถู้กตอ้ง 
– สามารถบอกวธีิค  านวณ แสดงวธีิค  านวณ และคิดค  านวณไดถู้กตอ้ง 

ทักษะที่ 4 การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงล าดบั และการแบ่งกลุ่มวตัถุ
หรือรายละเอียดขอ้มูลดว้ยเกณฑค์วามแตกต่างหรือความสมัพนัธใ์ดๆอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถเรียงล าดบั และแบ่งกลุ่มของวตัถุ โดยใชเ้กณฑใ์ดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
– สามารถอธิบายเกณฑใ์นเรียงล าดบัหรือแบ่งกลุ่มได ้

ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  
สเปสของวตัถุ หมายถึง ที่วา่งที่วตัถุนั้นครองอยู ่ซ่ึงอาจมีรูปร่างเหมือนกนัหรือแตกต่างกบั

วตัถุนั้น โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว และความสูง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สเปสกบัสเปสของวตัถุ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 3 มิติ กบั 2 มิติ ความสมัพนัธร์ะหว่างต าแหน่ง
ที่อยูข่องวตัถุหน่ึงกบัวตัถุหน่ึง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสของวตัถุกบัเวลา ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของ
วตัถุกบัช่วงเวลา หรือความสมัพนัธข์องสเปสของวตัถุที่เปล่ียนไปกบัช่วงเวลา 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถอธิบายลกัษณะของวตัถุ 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติ ได ้
– สามารถวาดรูป 2 มิติ จากวตัถุหรือรูป 3 มิติ ที่ก  าหนดใหไ้ด ้
– สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวตัถุได ้
– สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุ 2 มิติ กบั 3 มิติได ้เช่น ต  าแหน่งหรือทิศของวตัถุ  และ
ต าแหน่งหรือทิศของวตัถุต่ออีกวตัถุ 
– สามารถบอกความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของวตัถุกบัเวลาได ้
– สามารถบอกความสมัพนัธข์องการเปล่ียนแปลงขนาด ปริมาณของวตัถุกบัเวลาได ้

ทักษะที่ 6 การจดักระท า และส่ือความหมายขอ้มูล (Communication) หมายถึง การน า
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวดั มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดยการหาความถ่ี การ
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เรียงล าดับ การจดักลุ่ม การค านวณค่า เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายได้ดีขึ้ น ผ่านการเสนอใน
รูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นตน้ 
ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอขอ้มูลที่เหมาะสมได ้
– สามารถออกแบบ และประยกุตก์ารเสนอขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ที่เขา้ใจไดง่้าย 
– สามารถเปล่ียนแปลง ปรับปรุงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่เขา้ใจไดง่้าย 
– สามารถบรรยายลกัษณะของวตัถุดว้ยขอ้ความที่เหมาะสม กะทดัรัด และส่ือความหมายใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจไดง่้าย 

ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากขอ้มูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อ
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตอยา่งมีเหตุผลจากพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มี 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่ม
ความคิดเห็นของตนต่อขอ้มูลที่ไดม้า 

ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบ โดย
อาศยัข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการท าซ ้ า ผ่านกระบวนการแปรความหายของขอ้มูลจาก
สมัพนัธภ์ายใตค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ คือ สามารถท านายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอ้มูลบน
พื้นฐานหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของขอ้มูล และภายนอกขอบเขตของ
ขอ้มูลในเชิงปริมาณได ้

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ เป็นทกัษะกระบวนการขั้นสูงที่
มีความซบัซอ้นมากขึ้น เพือ่แสวงหาความรู้ โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
เป็นพื้นฐานในการพฒันา ประกอบดว้ย 

ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งค  าถามหรือคิด
ค  าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่า มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งไรโดยสมมติฐานสร้างขึ้นจะอาศยัการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายค าตอบได ้

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถตั้งค  าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการทดลองได ้
– สามารถตั้งค  าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหนา้จากความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆได ้
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ทักษะที่ 10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining operationally) หมายถึง การก าหนด 
และอธิบายความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการทดลองเพือ่ให้
เกิดความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งบุคคล 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ คือ สามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของค า
หรือตวัแปรต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และการทดลองได ้

ทักษะที่ 11 การก าหนด และควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling variables) 
หมายถึง การบ่งช้ี และก าหนดลกัษณะตวัแปรใดๆใหเ้ป็นเป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ และตวั
แปรใดๆใหเ้ป็นตวัแปรตาม และตวัแปรใดๆให้เป็นตวัแปรควบคุม 

ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงที่เป็นสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดผลหรือส่ิงที่ตอ้งการทดลองเพือ่ใหท้ราบวา่เป็นสาเหตุ
ของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ 
ตวัแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตวัแปรตน้ในการทดลอง 
ตวัแปรควบคุม คือ ปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ที่อาจมีผลมีต่อการทดลองที่ตอ้งควบคุมให้
เหมือนกนัหรือคงที่ขณะการทดลอง 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ คือ สามารถก าหนด และอธิบายตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
และตวัแปรควบคุมในการทดลองได ้

ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบติั และท าซ ้ าใน
ขั้นตอนเพือ่หาค าตอบจากสมมติฐานแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ 
1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพือ่ก าหนด
วธีิการ และขั้นตอนการทดลองที่สามารถด าเนินการไดจ้ริง รวมถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นขณะท าการทดลองเพือ่ใหก้ารทดลองสามารถด าเนินการใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
2.การปฏิบตัิการทดลองหมายถึงการปฏิบตัิการทดลองจริง 
3. การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองซ่ึงอาจเป็นผลจากการ
สงัเกต การวดัและอ่ืน ๆ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ 
– สามารถออกแบบการทดลอง และก าหนดวธีิ ขั้นตอนการทดลองไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมได ้
– สามารถระบุ และเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการทดลองอยา่งเหมาะสม 
– สามารถปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
– สามารถบนัทึกผลการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ทักษะที่ 13 การตีความหมายขอ้มูล และการลงขอ้มูล (Interpreting data and conclusion) 
หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลทีมี่อยู ่ การตีความหมาย
ขอ้มูลในบางคร้ังอาจตอ้งใชท้กัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการค านวณ 

การลงขอ้มูล หมายถึง การวเิคราะห์ และการสรุปผลความสมัพนัธข์องขอ้มูล สรุปประเด็นส าคญั
ของขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองหรือศึกษา 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทกัษะ คือ 
– สามารถในการวเิคราะห์ และสรุปประเด็นส าคญั รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะ
ของขอ้มูล 
– สามารถบอกความสมัพนัธข์องขอ้มูลได ้

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (science  method)  เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใชใ้นการคน้ควา้  
หาค าตอบของปัญหา  เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง  มีขั้นตอนต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.ก าหนดปัญหา 
     โดยปกติการคน้ควา้หาความรู้หรือขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตร์  มกัจะเร่ิมตน้จากปัญหา
หรือขอ้สงสยัที่ตอ้งการค าตอบ เช่น เม่ือเปิดสวติซ์รถจกัรยานยนตแ์ลว้เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน ปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็คือเคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน ท าใหต้อ้งการทราบต่อไปอีกวา่ เคร่ืองยนตไ์ม่ท างานเพราะอะไร 
หรือเกิดจากสาเหตุใด  และจะมีวิธีการอยา่งไรที่จะท าให้เคร่ืองยนต์ท  างาน  หัวขอ้ของปัญหาที่
ก  าหนดไดใ้นกรณีน้ีคือ  ปัจจยัใดบา้งที่ท  าใหเ้คร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนตไ์ม่ท างาน 
 
2.  ต้ังสมมติฐาน 
     การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการหา
ค าตอบ ล่วงหนา้วา่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  น่าจะมีสาเหตุหรือเกิดจากอะไร  จะมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl5d2x9IPhAhVq7nMBHcwVC-AQjRx6BAgBEAU&url=http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/method.htm&psig=AOvVaw1gJmpY7_s74Zj7zPgzScdq&ust=1552731112286783
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl5d2x9IPhAhVq7nMBHcwVC-AQjRx6BAgBEAU&url=http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/method.htm&psig=AOvVaw1gJmpY7_s74Zj7zPgzScdq&ust=1552731112286783
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สมมติฐานอาจมีได้มากกว่า  1  ขอ้ก็ไดใ้นแต่ละปัญหา   สมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาอาจถูกตอ้งหรือ
ผดิพลาดก็ได ้  ซ่ึงเราสามารถพสูิจน์ไดจ้ากการทดลอง 
3. ทดลอง 
      เม่ือตั้งสมมติฐาน  หรือคาดคะเนสาเหตุของปัญหาไดแ้ลว้ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด ขั้น
ต่อไปก็คือพสูิจน์หรือทดสอบ  ว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมานั้นถูกตอ้งหรือไม่  โดยการทดลองเพื่อหา
ค าตอบ    ถา้ปัญหานั้นค่อนขา้งละเอียด  ซบัซอ้น หรือยากแก่การหาค าตอบ  ตอ้งมีการออกแบบการ
ทดลองใหรั้ดกุม  และควบคุมตวัแปร หรือความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปกรณ์ และองคป์ระกอบต่างๆให้
ดี เพื่อป้องกนัความผิดพลาด   และอาจจ าเป็นตอ้งทดลองซ ้ าหลายคร้ัง  เพื่อให้ขอ้มูลที่ไดมี้ความ
น่าเช่ือถือมากที่สุด 
4. รวบรวมข้อมูล 
     เม่ือทดลองและพสูิจน์สมมติฐานจนไดผ้ลเป็นที่แน่นอนแลว้  น าขอ้มูลที่ไดม้ารวบรวม
และจดักลุ่มหรือหมวดหมู่  เพือ่สะดวกต่อการอภิปรายผล  ลงขอ้สรุปและน าเสนอ  ปัญหาบางอยา่ง
มีค  าตอบหลายค าตอบ  ดงันั้น  ตอ้งมีการจดัขอ้มูลให้เป็นระบบ  เพื่อเลือกว่าค  าตอบใดหรือวิธีการ
ใดที่เหมาะสมที่สุด  หรือดีที่สุดในการแกปั้ญหา 
5.  สรุปผล 
     เป็นการลงความเห็นหรือขอ้สรุปในการหาค าตอบของปัญหา ว่าปัญหาที่เกิดนั้นเกิดจาก
สาเหตุใด  และจะมีวิธีการหรือขั้นตอนอยา่งไรในการแกปั้ญหานั้นๆ ต่อไปถา้มีปัญหาในลกัษณะ
เดียวกนัน้ี  ก็สามารถน าวธีิการและขอ้สรุปที่ได ้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในคร้ังต่อไป  การสรุปผลน้ี
ส่วนมากมกัจะน าเสนอในลกัษณะที่เป็นรูปเล่มของรายงาน 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1ศึกษาขอ้มูลจากการวดัผลประเมินผลและสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมในหอ้งเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต นักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต์ แลว้น ามาสรุปถึง
ปัญหาในการเรียนการสอนและส่ิงที่จะตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ข/การพฒันา 

1.2ท าการก าหนดหวัขอ้ที่จะท าการวจิยัในชั้นเรียน เพือ่แกปั้ญหาการเรียนการสอนหรือการ
พฒันาใหดี้ขึ้น 

1.3 ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่จะท าการวจิยัในชั้นเรียน 

1.4 ก าหนดกรอบโครงร่างออกแบบสร้างและพฒันาแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ออกแบบชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น ทกัษะการจ าแนก 
ดงัน้ี 

หน่วยที่ 1  เร่ืองทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ตอนที่ 1. ศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และขั้นบูรณาการ 
ตอนที่ 2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงการวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและส่ิงประดิษฐ์

โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ในแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละตอนประกอบด้วยแนวคดิ จุดประสงค์ 

เน้ือหา กิจกรรม และการประเมินผล 
2.2 จดัท าเคร่ืองมือวดั ทกัษะการจ าแนก โดยการออกแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์การปฏิบติัจริงโดยใหน้กัเรียนฝึกการจ าแนกจริงตามส่ิงที่ก  าหนดให้ ผูส้อนประเมินผล
ตามเกณฑเ์ป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2.3 ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหาสาระ กิจกรรมใน
แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แลว้รวบรวมผลของการตรวจสอบเชิงเน้ือหาเพื่อการ
ปรับปรุง 

2.4 น าแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (การจ าแนก) ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
กลุ่มเล็ก จ  านวน 10 คน เพือ่หาประสิทธ์ิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดย
การหาประสิทธภ์าพ E1 / E2 คะแนนเฉล่ียระหวา่งการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
และคะแนนเฉล่ียหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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2.5 จดัท าแผนการเรียนรู้ในรายวชิาที่จะน าเอาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ไปใช ้ในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งส้ินจ านวนรวม 6 คาบ 

2.6.น าแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไปใช้
สอนนกัเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวชิายานยนต ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 1 ห้องโดย
ใชรู้ปแบบการทดลอง O1 x O2 ซ่ึงเป็นการทดลองใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการวดัผล 2 คร้ังคือก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2.7 รวบรวมขอ้มูลจากการวดัก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

2.8.การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชท้ดลองความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยใชส้ถิติ t-test 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ดังนี ้

2.8.1การหาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
โดยใชส้ถิติ x และ S.D. 

2.8.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยใชส้ถิติ t-test ที่ระดบัความมีนยัส าคญั α = 0.05 

3. ข้ันการสรุปและเผยแพร่ 
3.1 เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาความสามารถในการจ าแนก ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชา
ยานยนต ์
3.2 น าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปพฒันาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ให้แก่
ผูส้นใจต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



   12 

 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเคร่ืองมือการวิจัย 
ตารางที ่1 แสดงประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ร้อยละของคะแนนเฉลีย่หลัง
การใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

78.00 70.00 ผา่นเกณฑ ์

 
        จากตารางที่1พบวา่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก  าหนดโดยผูเ้รียนที่ผ่านการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิคิดเป็น
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 78.00 คะแนนสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้
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การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการประเมนินวตักรรม 
ตารางที2่ แสดงค่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมทีใ่ช้
ในแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความ 
เหมาะสมของเน้ือหา และกิจกรรมในแบบฝึก 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

x 
 

SD 
 

ผลการ 
ประเมิน 

 

5 4 3 2 1    
1.ภาษาที่ใชใ้นแบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสม 3 1    4.75 0.44 มากที่สุด 

2.ผูเ้รียนไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะตามความสามารถของตน 2 1 1   4.25 0.83 ปานกลาง 

3.กิจกรรมในแบบฝึกทกัษะเพยีงพอส่งผลให้ 
บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2 2    4.50 0.5 มาก 
 

4.กิจกรรมในแบบฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 3 1    4.75 0.44 มากที่สุด 

5.กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการจ าแนก 3 1    4.50 0.5 มาก 
6.แบบฝึกทกัษะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนั 
เป็นกระบวนการ 

3 1    4.75 0.44 มากที่สุด 

7.แบบฝึกทกัษะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 2 1 1   4.25 0.83 ปานกลาง 
8.สามารถน าผลไปวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลได ้ 3 1    4.75 0.44 มากที่สุด 

 
9.แบบฝีกทกัษะตอบสนองความแตกต่าง 
ระหวา่งบุคคล 

2 1 1   4.25 0.83 ปานกลาง 
 

10.เพือ่พจิารณาโดยรวมแลว้แบบฝึกทกัษะ 
(การจ าแนก) มีคุณประโยชน์ต่อการพฒันา 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3 1    4.75 0.44 มากที่สุด 
 

เฉล่ีย      4.53 0.58  
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ตารางที3่ แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียน ของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งชั้น นกัเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวชิายานยนต ์จ านวน 29 คน ปีการศึกษา 2564 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างคะแนนก่อน  
(D2) 20 คะแนน (x1) 20 คะแนน (x2) 

 
และหลังเรียน (D) 

 
1 8 12 4 27 

2 11 14 3 9 

3 7 12 5 5 
4 6 11 5 16 

5 10 16 6 6 
6 5 9 4 6 

7 8 10 2 14 

8 11 14 3 9 
9 7 11 4 16 

10 6 15 9 12 

11 7 10 3 9 

12 8 14 6 6 
13 6 12 6 36 
14 5 11 6 36 
15 12 18 6 36 
16 10 12 2 4 
17 7 10 3 9 
18 9 12 3 9 
19 10 14 4 16 
20 12 16 4 14 
21 10 14 4 16 
22 7 10 3 9 
23 4 11 7 49 
24 3 10 7 49 
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นกัเรียคนที่ 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน ผลต่างคะแนนก่อน  
    (D2) 20 คะแนน (x1) 20 คะแนน (x2) 

 
และหลงัเรียน (D) 

 
25 8 12 4 27 
26 10 14 4 16 
27 12 16 4 14 
28 10 14 4 16 
29 4 11 7 49 

จากตารางที ่3 ค่า t ที่ค านวณได้ = 1.80 และ ค่า t จากตาราง (เม่ือ df = 32, α = 0.05 ) มีค่า =1.6939 

แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การจ าแนก)นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(การ
จ าแนก)ของนักเรียนช้ัน ปวช.2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ก่อนและหลังการเรียนจากแบบฝึกหัด 
 

สภาพการฝึก N X £D £D2 t 
ก่อนการเรียน 24 7.70 152 782 1.80 
หลงัการเรียน 24 12.30    

 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

          จากตารางที่ 4 พบวา่หลงัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (การจ าแนก) นกัเรียนมี 
ผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้น กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นัน่แสดวา่การฝึกทกัษะใน
คร้ังน้ีท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการจ าแนกและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
จริง 
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การวิเคราะห์แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนในการใช้ชุดฝึกทักษะ 
ตารางที่ 5 แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาความสามารถในการจ าแนกของนักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต์
วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
 

ระดับความคดิเห็น X 
X 

 
S D. 3 2 1 

1 นกัเรียนมีความพงึพอใจในการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

56 2 2 2.90 0.27 

2 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการใชแ้บบฝึกทกัษะ
ในการจ าแนกสสารชนิดต่างๆ 

44 13 3 2 
2.68 

0.24 

3 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการทดสอบสาร
ชนิดต่างๆ 

41 17 2  
2.65 

0.24 

4 นกัเรียนมีระเบียบวนิัยระหวา่งการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

32 27 1 2.52 0.22 
 

5 นกัเรียนมีความซ่ือสตัยใ์นการท าแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

54 3 3 2.85 0.27 
 

6 นกัเรียนตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมทดสอบ 
สารชนิดต่างๆ 

48 9 3 2.75 0.25 
 

7 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการท าแบบฝึกทกัษะใน 
การจ าแนกชนิดของสสาร 

52 5 3 2.82 0.26 
 

8 นกัเรียนรู้จกัซกัถามขอ้สงสยัในการใชแ้บบฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

51 7 2 2.82 0.26 
 

9 นกัเรียนมีความเขา้ใจการจดัประเภท โดยใชท้กัษะ
การจ าแนก 

47 11 2 2.75 0.25 
 

10 นกัเรียนสามารถสรุปผลจากการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการจ าแนก 

54 4 2 2.88 0.27 
 

 เฉล่ียรวม    2.76 0.25 
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จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนชั้น ปวช.2/1-2 สาขาวิชายานยนต ์มีความพึงพอใจในการใช้
แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาการ มีค่าเฉล่ียรวม (X) = 2.76 แสดงว่า
นักเรียนเกิดทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ต ั้ งไวแ้ละสอดคล้องกับ 
จุดประสงคท์ี่ก  าหนดซ่ึงนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอนัพึงประสงคอ์นั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ, 
ความร่วมมือความมีระเบียบวนิยัและความซ่ือสตัย ์ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั 
 

ขอ้สรุปจากการใชแ้บบฝึกหัด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถใน
การจ าแนก พบว่านักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสูงขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ รวมทั้งผูส้อนไดค้น้พบแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้สามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนที่จะใหน้กัเรียนไดท้  าแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ครูควรเตรียมการสอน 
เก่ียวกบั เอกสาร อุปกรณ์การทดสอบต่างๆและควรท าความเขา้ใจโดยช้ีแจงแนะน านกัเรียนใหมี้ 
ความรู้มีทกัษะพื้นฐานในการจ าแนกวตัถุหรือส่ิงของต่างๆตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ก่อน 
2. ควรมีการน าเอาผลงานของนกัเรียนที่ไดจ้ากการฝึกปฏิบตัิการทดสอบ ติดบอร์ดหนา้หอ้งเรียน
เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจในผลงานของตนเอง 
3. เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เรียบร้อยแลว้ ผูส้อนท าการทดสอบ
แลว้ควรประเมินผลทนัทีและประกาศผลใหน้กัเรียนทราบ เพิม่ความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนน าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
2. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชีวติ 
3. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชีวติ 
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ภาคผนวก ก 
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
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ค าส่ัง. ใหก้ากบาททบัค าตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษค าตอบ  

1. วทิยาศาสตร์หมายถึง 
     ก. ความรู้ 
     ข. ความจ า 
     ค. ความเขา้ใจ 
     ง. การส่ือสาร 
     จ. การน าไปใช ้
2. วทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใด 
     ก. ความรู้-ความจ า 
     ข. ความจ า-ความเขา้ใจ 
     ค. ความเขา้ใจ-การน าไปใช ้
     ง. ความรู้-การน าไปใช ้
     จ. ความรู้-การแสวงหาความรู้ 
3. ขอ้ใดเป็นวทิยาศาสตร์ 
     ก. จามทั้งวนัแสดงวา่มีคนคิดถึง 
     ข. ถูกไฟฟ้าดูดแน่ถา้ตวัเปียก 
     ค. โชคไม่ดีเพราะออกบา้นไม่ถูกเวลา 
     ง. วนัน้ีหกลม้เพราะถูกจ้ิงจกทกั 
     จ. เคราะห์ไม่ดีเพราะอายคุรบ  25  ปี 
4. ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งการอาหาร  เป็นความรู้ 
    ประเภทใด 
     ก. กฎ                             
     ข. หลกัการ                    
     ค. ทฤษฎี     
     ง.  ความคิดรวบยอด 
     จ. ขอ้เทจ็จริง 
5. เกลือน าไฟฟ้าได ้เพราะแตกตวัเป็นไอออน 
      บวกและลบได ้ เป็นความรู้ประเภทใด 
     ก. กฎ 

     ข. หลกัการ 
     ค. ทฤษฎี 
     ง. ความคิดรวบยอด 
     จ. ขอ้เทจ็จริง 
6. “ถา้……..ดงันั้น………” จดัเป็นขั้นตอนใด 
      ในกระบวนการวทิยาศาสตร์ 
     ก. ก าหนดปัญหา  
     ข. ตั้งสมมติฐาน 
     ค. ทดลอง 
     ง. รวบรวมขอ้มูล 
     จ. สรุปผล 
7. “ถา้  A = 1,  B = 2,  ดงันั้น  C = 3”  
      จดัเป็นทกัษะใด 
     ก. การตั้งสมมติฐาน     
     ข. การพยากรณ์ 
     ค. การลงความเห็น 
     ง. การแปลความหมาย  
     จ. การสรุปผล 
8.“เกลือ หมายถึงสารที่เป็นของแขง็ มีรูปร่าง 
      เป็นเม็ดเล็กๆ รสเคม็ ละลายน ้ าไดดี้”  จดัวา่  
      เป็นทกัษะใด 
     ก. การสงัเกต 
     ข. การแยกประเภท 
     ค. การส่ือความหมาย 
     ง. การตั้งสมมติฐาน 
     จ. การใหค้  านิยาม 
 

     จากขอ้มูล  จงตอบค าถามขอ้ 9-11  
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     นายแดงอ่านหนงัสือพบวา่ ฮอร์โมน A ท าให้ปลา
ทองมีสีสนัสวยงาม  และพบวา่ฮอร์โมน  A  มีอยูใ่น
ยาเม็ดคุมก าเนิด  จึงทดลองน ายาเม็ดคุมก าเนิด  ไป
บดผสมกบัอาหารใหป้ลาทองกิน พบวา่ปลาทองที่
กินอาหารผสมมีสีสนัสวยงามกวา่กลุ่มที่ไม่ไดกิ้น 
9. ตวัแปรตน้คืออะไร 
     ก. ชนิดของปลา      
     ข. ขนาดของตูป้ลา 
     ค. ชนิดของอาหารปลา 
     ง. สีสนัของปลา 
     จ. ปริมาณของน ้าในตูป้ลา 
10. ตวัแปรตามคืออะไร      
     ก. ชนิดของปลา      
     ข. ขนาดของตูป้ลา 
     ค. ชนิดของอาหารปลา 
     ง. สีสนัของปลา 
     จ. ปริมาณของน ้าในตูป้ลา         
11. ขอ้ใดคือตวัแปรควบคุม      
      ก. ชนิดของปลา    
     ข. ขนาดของตูป้ลา 
     ค. ปริมาณของน ้ าในตูป้ลา 
     ง. ปริมาณของอาหารปลา 
     จ. ถูกทุกขอ้ 
12. ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประกอบดว้ยสาร 
อินทรีย ์5% สารอนินทรีย ์45 % น ้ า 25 % และ
อากาศ 25 %  ขอ้มูลที่กล่าวมา   จะน าเสนอใหเ้ห็น
ชดัเจนที่สุดไดอ้ยา่งไร 
     ก. เสนอเป็นแผนภาพกา้งปลา 
     ข. เสนอเป็นกราฟแท่ง 
     ค. เสนอเป็นกราฟวงกลม 
     ง. เสนอเป็นกราฟเสน้ตรง 

13. ขอ้ใด ไม่ใช่ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
     ก. มีความมานะพยายาม ไม่ทอ้ถอย 
     ข. ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น คน้หาความรู้ใหม่ 
     ค. ละเอียด รอบคอบ มีวจิารณญาณ 
     ง. ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
     จ. มัน่ใจในตวัเองวา่ส่ิงที่เราคิดนั้นถูกที่สุด 
14. ระบบองักฤษ มีหน่วยวดัความยาว น ้ าหนกั 
     และเวลาเป็น 
     ก. เมตร  กิโลกรัม  ชัว่โมง 
     ข. ฟุต  ปอนด ์ วนิาที 
     ค. เมตร  กรัม  วนิาที 
     ง. เซนติเมตร  กรัม  วนิาที 
     จ. เมตร  กิโลกรัม  วนิาที 
15. ระบบเมตริก มีหน่วยวดัความยาว น ้ าหนกั 
     และเวลาเป็น 
     ก. เมตร  กิโลกรัม  ชัว่โมง 
     ข. ฟุต  ปอนด ์ วนิาที 
     ค. เมตร  กรัม  วนิาที 
     ง. เซนติเมตร  กรัม  วนิาที 
     จ. เมตร  กิโลกรัม  วนิาที 
16. แสงมีความเร็ว 300,000,000 เมตร/ 
     วนิาที  เขียนเป็นเลขยกก าลงัไดเ้ท่าใด 
     ก. 3 X 108 
     ข. 3 X 109 
     ค. 3 X 1010 
     ง. 3 X 10-9 
     จ. 3 X 10-8 
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ใบงาน 
1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติกบัวทิยาศาสตร์ 
 

        ■ ท าไมเสาไฟฟ้าที่เป็นโลหะ  จึงตอ้งมีแถบโลหะแบนๆ ต่อจากโคนเสาลงไปที่พื้นดิน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        ■  สายล่อฟ้าตอ้งมีสมบติัเป็นตวัน าหรือ
ฉนวนไฟฟ้า …………………………………………….มีขนาดเลก็หรือใหญ่ .......................... 
เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        ■  สายล่อฟ้ากบัสายดินท าหนา้ที่เหมือนกนัหรือต่างกนั........................................... อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        ■  ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผา่  จะเกิดมากในช่วงใดของฤดูฝน........................................................ 
เพราะเหตุใด 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
 

■  จงบอกวา่ขอ้ใดเป็นวทิยาศาสตร์และไม่เป็นวทิยาศาสตร์ 
-  หมาหอนเพราะเห็นผี 
……………………………………………………………….……………………………………… 
-  น ้ าแขง็ลอยน ้ าไดเ้พราะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้ า   
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ถา้มดขนไข่แสดงวา่ฝนจะตก 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  อากาศร้อนจะขยายตวัลอยขึ้นสู่ที่สูง 
……………………………………………………………………………………………………… 
 



   24 

 

-  ถา้เอามือช้ีรุ้งกินน ้ าแลว้มือจะกุด 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ดวงอาทิตยห์มุนรอบโลก 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  ถา้บรรจุน ้ าอดัลมเตม็ขวดแลว้น าไปแช่แขง็ขวดจะแตก 
……………………………………………………………………………………………………… 
-  น ้ าแขง็ละลายเพราะไดรั้บความร้อน 
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ประเภทของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 

■  ความรู้ต่อไปน้ี จดัเป็นความรู้ประเภทใด 
-   เคร่ืองบินจะมีปีกใหญ่  2  ปีก  ปีกเล็ก  2  ปีก  มีกระโดงอยูด่า้นทา้ยของล าตวั มีเคร่ือง   
    ยนตอ์ยูท่ี่ปีกใหญ่ขา้งละ 2 เคร่ือง 

……………………………………………………………………………………………………… 
-   เราสามารแยกเกลือออกจากน ้ าทะเลไดโ้ดยการน าไปตม้ 

……………………………………………………………………………………………………… 
-   ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งการอาหาร 

……………………………………………………………………………………………………… 
-   วญิญาณเป็นพลงังานที่เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึง   ถา้เราสามารถผลิตเคร่ืองมือที่ 

           สามารถจูนความถ่ีใหต้รงกนัได ้ เราก็อาจจะสามารถติดต่อกบัวญิญาณได ้
……………………………………………………………………………………………………… 

-   อตัราเร็วหาไดจ้ากระยะทางที่เคล่ือนที่ได ้ หารดว้ยเวลาที่ใชใ้นการวิง่ 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 ■  นกัเรียนคิดวา่การที่เคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนตไ์ม่ท างาน เกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ■  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ใดเป็นสาเหตุและไม่ใช่สาเหตุ ที่ท  าให้เคร่ืองยนตข์องรถจกัยานยนต ์    
                    ไม่ท างาน 
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      -  น ้ ามนัไม่มี 
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  ยางแบน 
……………………………………………………………………………………………………… 
      -  ลืมเปิดสวติซ์กุญแจ 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  แบตเตอร่ีไม่มีไฟฟ้า 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  หวัเทียนไม่มีประกายไฟฟ้า 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  โซ่ขาด 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  สายไฟฟ้าแบตเตอร่ีหลุด 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  ท่อน ้ ามนัอุดตนั 
……………………………………………………………………………………………………… 

     -  น ้ าเขา้เคร่ืองยนต ์
……………………………………………………………………………………………………… 
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ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 1.  การสังเกต 
 

 ■  ใหน้กัเรียนสงัเกตลกัษณะของเทียนไขอยา่งละเอียด และบนัทึกลกัษณะที่สงัเกตได ้   
                    ใหไ้ดม้ากที่สุด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 2.  การวดั 
 

 ■  ใหน้กัเรียนวดั  ขนาด  มวล  และปริมาตร ของเหรียญ  1  บาท  5 บาท  และ  10 บาทว่า
มีขนาด  มวล  และปริมาตรเท่าใด  พร้อมทั้งบอกดว้ยวา่  ในการวดัแต่ละอยา่งนั้นใชเ้คร่ืองมืออะไร
ในการวดั 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   27 

 

การแยกประเภท 
 

 ■  ใหน้กัเรียนจ าแนกส่ิงมีชีวติที่อาศยัอยูบ่นโลกออกเป็นหมวดหมู่ โดยการเขียนแผนภาพ    
                     แสดงการจ าแนก จากกลุ่มใหญ่ลงไปจนถึงกลุ่มยอ่ย และบอกดว้ยวา่ในการแบ่งแต่ละ       
                     คร้ัง ใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 
 
 
 

                                                                     

 
  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. การลงความเห็นจากขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

■  จากหลกัฐานฟอสซิลของรอยเทา้  จงลงความเห็นวา่เหตุการณ์น่าจะเป็นเช่นใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8.  การพยากรณ์ 
 

■     จากขอ้มูลการละลายน ้ าของสาร  A  จงท านายส่ิงที่จะเกิดขึ้น 
 

อุณหภูมิของน ้า (องศาเซลเซียส) ปริมาณของสารที่ละลายในน ้ า (กรัม) 
 

50 
60 
70 
80 

 

20 
25 
30 
35 

 
 ■     ถา้อุณหภูมิ    40 ◦C  นกัเรียนคิดวา่สาร  A  จะละลายน ้ าไดก่ี้กรัม 
………………………………………………………………………………………………………
 ■    ถา้อุณหภูมิ  100 ◦C  นกัเรียนคิดวา่สาร  A  จะละลายน ้ าไดก่ี้กรัม 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ■    ถา้อุณหภูมิ    65 ◦C  นกัเรียนคิดวา่สาร  A  จะละลายน ้ าไดก่ี้กรัม 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ■    การละลายน ้ าทีอุ่ณหภูมิสูงและต ่าของสาร  A  จะเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก  ข 
ประวตัิผู้วจิัย  
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  นางสาวรสสุคนธ ์ สุนทรโอวาท 
วัน  เดือน  ปีเกิด  21 เมษายน  2536 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 64/1  หมู่ 6  ต  าบลชา้งแรก  อ าเภอบางสะพานนอ้ย 

    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 77170 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2548  ประถมศึกษา  จากโรงเรียนบา้นไร่บนสามคัค ี
พ.ศ. 2551  มธัยมศึกษาตอนตน้  จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
พ.ศ. 2554  มธัยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนบางสะพานวทิยา 
พ.ศ. 2558 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาเคมีส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
           พ.ศ.2562 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ วชิาชีพครู วทิยาลยัครุศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 

วัน  เดือน  ปีเกิด  21 เมษายน  2536 

สถานท่ีเกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 64/1  หมู่ 6  ต าบลช้างแรก  อ าเภอบางสะพานน้อย 

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77170 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548  ประถมศึกษา  จากโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 

พ.ศ. 2551  มัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

พ.ศ. 2554  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมีส่ิงแวดล้อม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

           พ.ศ.2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพครู วิทยาลัยครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 


