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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 55 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดชุมพร เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 28 ขอ ครอบคลุมการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและขั้นผสม รวม 13 ทักษะ จากการวิจัยพบวา จํานวนนักเรียนเฉลี่ย
เพียงรอยละ 61.26 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ โดยนักเรียนมีทักษะการจําแนกประเภทมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการลงความเห็นขอมูล ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการพยากรณ ทักษะการทดลองทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการ
วัด และทักษะการสังเกต ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามยังพบวา นักเรียนมีทักษะการตั้งสมมุติฐานนอยที่สุด ซึ่ง
แสดงให เห็ น ว า ครู ควรมี การพั ฒ นากิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส งเสริ มการพั ฒ นาทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอ
การเรียนวิทยาศาสตร

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate students’ Science Process Skills (SPS.). Fifty five of
grade–11 students from a high school in Chumphon province were subjects of this study. The data
were collected by Science Process Skills Test (SPST.) consisting of 28 items covered thirteen skills in
both basic and integrated Science Process Skills. The results showed that average 61.26% of
students showed Science Process Skills .They showed highest skill in Classifying followed by,
Inferring, Operational definition Space and space-space and time relationships, Calculating
Predicting, Experimenting, Identifying variables, Drawing conclusion, Communicating data,
Measuring and Observing, respectively. The Formulating hypothesis was the lowest Science Process
Skills showed by students. The findings suggested that more effective teaching strategies need to be
developed for enhancing students’ Science Process Skills (SPS.).
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บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในโลกปจจุบันซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based
society) ทุกคนบนสังคมโลกจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพราะ
วิทยาศาสตรมีความเกี่ยวของกับทุกคนตลอดชีวิต ความรูทางวิทยาศาสตรเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สําคัญ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมคนใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยี
เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันระดับนานาชาติ ความรูทางวิทยาศาสตรจะชวย
ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและความกาวหนา อีกทั้งยังชวยใหมนุษยไดเกิดการพัฒนาความคิดที่เปนเหตุ
เปนผล ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณและมีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2546) การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจความรู
ทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ซับซอนเนื่องจากการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนเขาใจแนวคิด
เชิงวิทยาศาสตรและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Kessen, 1964) และการประสบความสําเร็จ
ในกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดมาซึ่งความรูขนึ้ อยูกับความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย, 2542) ดวยเหตุนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร
ของประเทศไทย โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท., 2546) กําหนดเปาหมายหลัก
ประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรวาผูเรียนจําเปนตองมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา
และคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดวย ซึ่งก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science
Process skills) เนื่องจากเปนกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนหาความรูทางวิทยาศาสตร ดังนั้นใน
การเรียนวิทยาศาสตรนักเรียนตองเขาใจแนวคิดและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สสวท., 2546) เพื่อ
เปนเครื่องมือทําใหเกิดองคความรูทางดานวิทยาศาสตร จึงจะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียน
วิทยาศาสตรได
แตจากการศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นและวิชาตางๆกัน
อยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาการพัฒนาความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนยังไมดีเทาที่ควร (Germann, et al., 1996; อรวรรณ, 2539) ตัวอยางเชน การศึกษาของ
อุษา นาคทอง (2550) พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเรื่อง เซลลและกระบวนการของเซลล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทงั้ ขั้นพื้นฐานและขั้นผสม ซึ่งการขาด
ทักษะที่สําคัญเหลานี้จะเปนปญหาสําหรับนักเรียนในการทําความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรและความสามารถ
ของนักเรียนในการปฏิบัติการทดลองและการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
จากเหตุผลขางตนนี้ ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนคนหนึ่งจึงสนใจศึกษาวานักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร
จะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทักษะใดบางมากนอยเพียงใด โดยงานวิจัยนี้จึงมุงเนนการสํารวจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อสรางองคความรูใหมซึ่ง
อาจเปนประโยชนสําหรับครู อาจารยและผูพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

นิยามศัพท
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการบวนการ
ทางวิทยาศาสตรจํานวน 13 ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นขอมูล ทักษะการจําแนกประเภท ทัก
การวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการพยากรณ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ
การตั้งสมมุติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ และทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยที่ใชในงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซึ่งผูวิจัยสํารวจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยใชแบบสํารวจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
กลุมที่ศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 จํานวน 55 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
(Purposive sampling) โดยนักเรียนทั้งหมดมีอายุอยูในชวง 16-17 ป และมีความสามารถในการเรียน
วิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้คือ แบบสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนขอคําถามแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก รวมทั้งสิ้น 28 ขอ โดยครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจํานวน 13 ทักษะ ไดแก
การสังเกต การลงความเห็นขอมูล การจําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การพยากรณ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การนิยามเชิงปฏิบัติการ และการตีความหมายและ
ลงขอสรุป
แบบสํารวจที่ผูวิจัยสรางขึ้นมานี้ไดนําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน3 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความตรงเชิงโครงสราง กอนที่จะนําแบบสํารวจนี้ใชเพื่อเก็บขอมูลผูวิ จัยไดทดลองกับกลุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 คน ซึ่งมีลักษณะคลายกับกลุมที่ศึกษาเพือ่ ตรวจสอบความเขาใจดานการใชภาษา
และการสื่อความหมายของขอคําถามแตละขอและศึกษาเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทําแบบสํารวจนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขออนุญาตผูบ ริหารโรงเรียนในการเก็บขอมูลในชวงตนของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ซึ่ง
ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูเก็บขอมูลดวยตนเองโดยไดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตรที่
จํานวน 55 คน ทําแบบสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเวลา 60 นาที โดยผูวิจัยเปนผูควบคุมดูแลการ
ทําแบบสํารวจดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสํารวจของนักเรียนโดย อานคําตอบของนักเรียนทุกคน ทุกขอ
คําถามจําแนกตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทงั้ 13 ทักษะ นําคําตอบของนักเรียนจัดจําแนกเปน 2

กลุมแยกตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง13 ทักษะ คือ 1) กลุมที่มีทักษะ คือ กลุมที่เลือกคําตอบ
ถูกตองและ 2) กลุมที่ไมมีทักษะ คือ กลุมที่เลือกคําตอบไมถูกตอง จากนั้นคํานวณความถี่ของคําตอบในแตละ
กลุมคิดเปนรอยละโดยเทียบกับจํานวนนักเรียนทั้งหมด

ผลการวิจัย
ผลการสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 55 คน
ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชุมพร พบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 61.26% โดยนักเรียนสวนใหญมีทักษะการจําแนกประเภทมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะ
การลงความเห็นขอมูล ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการพยากรณ ทักษะการทดลอง ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ
การตีความหมายและลงขอสรุป ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการวัด ทักษะการสังเกต
ตามลําดับ สวนทักษะที่นักเรียนมีนอยที่สุด คือ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
ตารางที่ 1: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มแี ละไมมที ักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชุมพร (n=55)
รอยละ (%) ของนักเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ไมมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

1. ทักษะการสังเกต

38.8

61.2

2. ทักษะการลงความเห็นขอมูล

74.5

25.5

3. ทักษะการจําแนกประเภท

80.9

19.1

4. ทักษะการวัด

42.7

57.3

5. ทักษะการคํานวณ

72.1

27.9

6. ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา

74.6

25.4

7. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

60.0

40.0

8. ทักษะการพยากรณ

64.6

35.4

9. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร

62.7

37.3

10. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

18.2

81.8

11. ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ

73.6

26.4

12. ทักษะการทดลอง

65.4

34.6

13. ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป

63.6

36.4

ผลการวิจัยทักษะการสังเกตพบวา นักเรียนรอยละ 38.8 มีทักษะการสังเกตโดยนักเรียนสวนใหญ
สามารถสังเกตขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงได เชน เมื่อใหนักเรียนสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของแทง

ช็อกโกแลตเมื่อไดรับความรอนเมื่อเวลาผานไป นักเรียนสามารถสังเกตไดวาแทงช็อกโกแลตจะกลายเปน
ช็อกโกแลตเหลวแตมีนักเรียนเพียงสวนนอยที่มีทักษะการสังเกตขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เนื่องมาจากนักเรียนยังมีความสับสนระหวางการสังเกตและการลงความเห็นใหกับขอมูล เชน นักเรียนมี
ความเห็นกับขอความ “มีผงสีน้ําตาลคลายสนิมเกาะบนตะปู” วาเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกต ซึ่งในความจริง
แลวเปนการลงความเห็นขอมูลไมใชการสังเกตเพราะการสังเกตตองใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตสิ่งที่มองเห็น
โดยไมตองใสความคิดหรือขอมูลเดิมลงไปดวย
ทักษะการลงความเห็นขอมูลพบวา นักเรียนรอยละ 74.6 มีทักษะการลงความเห็นขอมูล โดยนักเรียน
สามารถเพิ่มขอมูลจากความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตและสรุปความขอมูลนั้นได เชน
นักเรียนสามารถลงความเห็นไดวา สัตวในภาพ B คือ มด เนื่องจากนักเรียนมีความรูเดิมวามดมีขา 6 ขา แต
อยางไรก็ตามยังพบวานักเรียนสวนนอยสับสนระหวางการลงความเห็นขอมูลและการสังเกต เชน นักเรียนตอบผิด
วา “สัตวในภาพ C มีขาจํานวน 6 ขา เปนการลงความเห็นขอมูลไมใชการสังเกต
ทักษะการจําแนกประเภทพบวา นักเรียนรอยละ 80.9 มีทักษะการจําแนกประเภท โดยนักเรียน
สามารถจําแนกประเภทหรือแบงพวกสิ่งของจากเกณฑที่กําหนดใหได เชน นักเรียนสามารถแบงแยกสัตวออกเปน
กลุมๆไดตามจํานวนขาที่ใชเปนเกณฑกําหนด และนักเรียนสามารถบอกเกณฑที่ใชในการแยกสิ่งของออกเปน
กลุมๆ เชน นักเรียนสามารถแบงสารออกเปน 2 กลุม คือ กลุม A: น้ําตาล เกลือ น้ําแข็ง ลูกเหม็น ดินน้ํามัน และ
กลุม B: นมขนหวาน ซีอิ้วขาว แปงเปยก กาว กาแฟเย็น โดยใชสถานะของสารเปนเกณฑ สําหรับนักเรียนที่ไมมี
ทักษะการจําแนกประเภทนั้นนักเรียนไมสามารถแบงกลุมสัตวที่กําหนดใหตามจํานวนขาๆได คือ นักเรียน
แบงกลุมสัตวผิดและบอกจํานวนขาไมถูกตอง และนักเรียนไมสามารถบอกเกณฑที่ใชในการแยกสิ่งของออกเปน
กลุมๆ ได คือ นักเรียนเลือกการละลายน้ํา สมบัติความเปนกรด-เบส จุดเดือดและจุดหลอมเหลว เปนเกณฑใน
การแยกสิ่งของออกเปนกลุมๆตามที่กําหนดให
ทักษะการวัดพบวา นักเรียนรอยละ 42.7 มีทักษะการวัด โดยนักเรียนสวนใหญสามารถเลือกเครื่องมือ
วัดไดเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด เชน นักเรียนเลือกใชกระบอกตวงในการวัดปริมาตรของของเหลว ตามภาพที่
กําหนดใหได สวนนักเรียนที่ไมมีทักษะการวัด เลือกอุปกรณทไี่ มเหมาะสม เชน ขวดวัดปริมาตร กระบอกฉีดยา
และบีกเกอร นอกจากนี้ยังพบวามีนักเรียนเพียงสวนนอยทีส่ ามารถอานคาและระบุหนวยที่ไดจากการวัดได เชน
นักเรียนอานคาปริมาตรของของเหลวตรงสวนโคงลางสุดของกระบอกตวง คืออานคาได 70.0 มิลลิลิตรและ
สามารถระบุเลขนัยสําคัญไดถูกตอง แตนักเรียนบางสวนอานคาไดถูกตองแตระบุเลขนัยสําคัญไมถูกตอง คือ
อานคาได 70 มิลลิลิตร สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถอานคาและระบุเลขนัยสําคัญไดไมถูกตอง โดยอานคาตรง
สวนโคงบนของของเหลว โดยคาที่อานไดคือ 80.0 มิลลิลิตร และบางกลุมคาที่อานไดคือ 80 มิลลิลิตร ซึ่งเปนคาที่
ระบุเลขนัยสําคัญไมถูกตอง
ทักษะการคํานวณพบวา นักเรียนรอยละ 72.1 มีทักษะการคํานวณ โดยนักเรียนสามารถจัดกระทํา
ตัวเลขดวยการบวก การลบ การคูณ การหารตัวเลขไดถูกตอง และคิดคํานวณผลลัพธไดถูกตอง เชน การให
นักเรียนหาคาเฉลี่ยของน้ําหนักและสวนสูง การคํานวณเกี่ยวกับปริมาตร และการคํานวณเกี่ยวกับเวลา
ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลาพบวา นักเรียนรอยละ 74.6 มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา โดยนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธของวัตถุ 2 อยางที่

มีความสัมพันธกันได เชน นักเรียนสามารถเลือกภาชนะใหเหมาะสมกับการถายเทของเหลวที่มีอยูไดพอดีกับ
ปริมาตรของเหลวจํานวนนั้น แตมีนักเรียนเพียงบางสวนเลือกภาชนะขนาดเล็กเกินไปและขนาดใหญเกินไปไม
พอดีกับของเหลว และนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธของวัตถุหนึ่งเมือ่ เวลาเปลี่ยนไปได เชน นักเรียนบอกได
ถูกตองวาขนาดและสวนสูงของเทียนไขจะลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป แตมีนักเรียนบางสวนทีไ่ มมีทักษะ นักเรียนไม
สามารถบอกความสัมพันธนี้ไดโดยนักเรียนสรุปความสัมพันธนี้วาเทียนไขจะมีขนาดใหญ และสวนสูงเพิ่มขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลพบวา นักเรียนรอยละ 60.0 มีทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่กําหนดให ไดเหมาะสมกับขอมูล
เชน นักเรียนเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสวนสูงและน้ําหนักของคนกลุมหนึง่ ดวยรูปแบบของตาราง
ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวารูปแบบของการวาดภาพ การเขียนบรรยายขอความ และการใชแผนภูมิวงกลม และ
นักเรียนสามารถนําเสนอขอมูลเดิมใหอยูในรูปแบบใหมไดถูกตองและเหมาะสม เชน การใหขอมูลเดิมในรูปแบบ
ตาราง นักเรียนนําเสนอขอมูลในรูปแบบใหมดวยการเขียนกราฟ
ทักษะการพยากรณพบวา นักเรียนรอยละ 64.6 มีทักษะการพยากรณ โดยนักเรียนสามารถทํานายผล
ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูได เชน เมื่อใหขอมูลเกี่ยวกับเวลาที่ดวงอาทิตยขึ้นในวันที่ 1 ของแตละ
เดือนจากเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม แลวใหนักเรียนทํานายเวลาที่ดวงอาทิตยวันที่ 15 กันยายน ซึ่งเปนวันที่
ในชวงของขอมูลที่กําหนดใหถูกตอง นักเรียนสามารถพยากรณไดถูกตอง แตมนี ักเรียนเพียงสวนนอยที่ไมมีทักษะ
พยากรณเวลาไมสอดคลองกับขอมูลที่กําหนดให และนักเรียนสามารถพยากรณเวลาที่ดวงอาทิตยขึ้นในวันที่ 1
มกราคมซึ่งไมมีขอมูลที่กําหนดมาใหไดถูกตอง แตมนี ักเรียนเพียงสวนนอยที่ไมมีทักษะเลือกทํานายเวลาที่ดวง
อาทิตยขึ้นในวันที่ 1 มกราคมคลาดเคลื่อนไป
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร พบวานักเรียนรอยละ 62.7 มีทักษะการกําหนดและควบคุมตัว
แปร เมื่อกําหนดปญหาการทดลองวา “แทงเหล็กขนาดเทากันที่พันดวยขดลวดจํานวนรอบมากสามารถดูดตะปู
ไดมากกวาแทงเหล็กที่พันดวยขดลวดจํานวนรอบนอยกวาหรือไม” นักเรียนสามารถระบุวาจํานวนรอบของ
ขดลวดคือ ตัวแปรตน และจํานวนตะปูที่ถูกดูดติดแทงเหล็กคือ ตัวแปรตาม และขนาดของแทงเหล็กคือ ตัวแปร
ควบคุมและนักเรียนที่ไมมีทักษะรอยละ 37.3 ระบุวา จํานวนขดลวด จํานวนตะปู และจํานวนแบตเตอรี่ คือตัว
แปรตน ซึ่งตัวแปรเหลานี้ไมสอดคลองกับปญหาการทดลองที่กําหนดมาให และตัวแปรตามคือ จํานวนตะปู
จํานวนแทงเหล็ก ซึ่งตัวแปรตามที่นักเรียนเลือกนี้ไมใชตัวแปรที่วัดคาได และสําหรับตัวแปรควบคุมคือ จํานวน
รอบของขดลวด ซึ่งนักเรียนเลือกตัวแปรผิดประเภทโดยเลือกตัวแปรตนเปนตัวแปรควบคุม
ทักษะการตั้งสมมุติฐาน พบวานักเรียนเพียงรอยละ 18.2 มีทักษะการตั้งสมมุติฐาน โดยนักเรียน
สามารถคาดเดาความสัมพันธระหวางตัวแปรและสภาพแวดลอมที่มีผลตอตัวแปรนั้นได เชน เมื่อใหขอมูลและผล
การทดลองเกี่ยวกับอุณหภูมิมีผลตอการละลายของสารหรือไม นักเรียนตั้งสมมุติฐานไดสอดคลองกับผลการ
ทดลองโดยตอบวา อุณหภูมิสูงขึ้น สาร A จะละลายน้ําไดนอยลง แตโดยสวนใหญแลวพบวา นักเรียนไมมีทักษะ
การตั้งสมมุติฐานถึงรอยละ 81.8 โดยนักเรียนตั้งสมมุติฐานวา อุณหภูมิลดลง สาร A จะละลายน้ําไดนอยลง,
อุณหภูมิสูงขึ้น สาร A จะละลายน้ําไดมากขึ้น, และอุณหภูมิลดลง สาร A จะละลายน้ําไดมากขึ้น ซึ่งขอความ
เหลานี้ไมสอดคลองกับขอมูลจากผลการทดลองที่กําหนดให

ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ พบวานักเรียนรอยละ 73.6 มีทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ โดย
นักเรียนสามารถบอกวิธีการวัดตัวแปรและตัดสินใจเลือกวิธีการวัดตัวแปรได เชน เมื่อกําหนดภาพสถานการณ
การทดลองเลี้ยงปลาทอง นักเรียนบอกวิธีการวัดการเจริญเติบโตของปลาทองไดเหมาะสมคือ การชั่งน้ําหนักปลา
ทองทุกสัปดาห การวัดความยาวลําตัวของปลาทองทุกสัปดาห และการสังเกตความเขมสีและขนาดของวุนบนหัว
ปลาทอง แตมีนักเรียนเพียงสวนนอยทีไ่ มมีทักษะ บอกวาการชั่งน้ําหนักของเสียที่ปลาทองปลอยออกมาทุก
สัปดาหเปนวิธีการวัดการเจริญเติบโตของปลาทองที่เหมาะสม
ทักษะการทดลอง พบวา นักเรียนรอยละ 65.4 มีทักษะการทดลอง โดยนักเรียนสามารถระบุอุปกรณ
ที่ใชในการทดลอง เพื่อทดสอบปริมาณของน้ําทีม่ ีผลตอการเจริญของปลาทองได เชน อางน้ําขนาดเทากัน 2 ใบ
ปลาทอง 6 ตัว พืชน้ําชนิดเดียวกัน และน้ําปริมาณตางกัน และสามารถออกแบบการทดลองได โดยจัดใหมี
ชุดการทดลองจํานวน 2 ชุดและปริมาณน้ําแตละอางตางกัน สําหรับนักเรียนเพียงสวนนอยที่ไมมีทักษะ โดยเลือก
อุปกรณที่ไมสอดคลองกับปญหาการทดลอง เชน น้ําที่มีปริมาณและอุณหภูมิตางกัน ปริมาณน้ําเทากันแต
มีชนิดของพืชตางกัน และปริมาณน้ําเทากันแตจํานวนของพืชตางกัน และนักเรียนที่มีทักษะนีส้ ามารถออกแบบ
การบันทึกผลการทดลองไดสอดคลองและเหมาะสมกับปญหาการทดลอง เชน เมื่อใหนักเรียนออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลองของปญหา “พื้นผิวของสนามมีผลตอการกระเดงของลูกบาสเก็ตบอลหรือไม” นักเรียนเลือก
ออกแบบตารางไดสอดคลองกับตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยนักเรียนออกแบบตารางสําหรับวัดการเดงของ
ลูกบาสเกตบอล (ตัวแปรตาม) ไดชัดเจน คือ วัดเวลาที่ตกถึงพื้น ความสูงที่กระเดงขึ้น และลําดับที่ สวนนักเรียน
ที่ไมมีทักษะ ออกแบบตารางไดไมสอดคลองกับปญหาการทดลอง
ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป พบวา นักเรียนรอยละ 63.6 มีทักษะการตีความหมายและลง
ขอสรุป โดยนักเรียนสามารถตีความหมายขอมูลจากการทดลองและลงขอสรุปขอมูลจากการทดลองได เชน เมื่อ
ใหผลการทดลองเกี่ยวกับความดันและปริมาตรของกาซออกซิเจนจํานวนหนึ่งนักเรียนสรุปผลการทดลองไดวา
ความดันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรลดลง ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองที่กําหนดมาให แตมีนักเรียนเพียงบางสวนซึ่ง
ไมมีทักษะสรุปผลการทดลองนี้วา ความดันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรลดลง ความดันลดลงเมื่อปริมาตรลดลง และ
ความดันไมมีผลตอปริมาตรซึ่งคําตอบเหลานี้ไมสอดคลองกับขอมูลผลการทดลองที่กําหนดมาให

สรุปและอภิปรายผล
จากการสํารวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 55 คน
ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชุมพร พบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ เฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 61.26% โดยนักเรียนมีทักษะการจําแนกประเภทมากทีส่ ุด(รอยละ 80.9) รองลงมาคือ ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล(รอยละ 74.6) ทักษะการนิยามเชิงปฏิบัติการ(รอยละ 73.6) ทักษะความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา(รอยละ 74.6) ทักษะการคํานวณ(รอยละ 72.1) ทักษะการพยากรณ(รอยละ 64.6)
ทักษะการทดลอง(รอยละ 65.4) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร(รอยละ 62.7) ทักษะการตีความหมาย
และลงขอสรุป(รอยละ 63.6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล(รอยละ 60.0) ทักษะการวัด(รอยละ
42.7) และทักษะการสังเกต(รอยละ 38.8) ตามลําดับและนักเรียนมีทักษะการตั้งสมมุติฐานนอยที่สุด(รอยละ 18..2)
จะเห็นไดวานักเรียนยังตองการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นผสม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษา นาคทอง(2550) และเยาวเรศ ใจเย็น (2550) ที่พบวานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆ โดยเฉพาะทักษะการตั้งสมมุติฐาน การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร และการตีความหมายและลงขอสรุปซึ่งนักเรียนที่ไมประสบความสําเร็จในการตั้งสมมุติฐาน
อาจจะไมประสบความสําเร็จในการระบุและควบคุมตัวแปรตางๆอีกดวย (เยาวเรศ ใจเย็น, 2550) ดังนั้นจาก
ผลการวิจัยนี้จึงสะทอนใหเห็นวา ควรมีจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนอยางจริงจัง ดวยกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกคิดและฝกปฏิบตั ิดว ย
ตนเองจัดใหมีกิจกรรมการทดลอง เปนตน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรให
มากที่สุด

ขอเสนอแนะ
สําหรับแนวทางในการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูควรมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากนักเรียนรายบุคคล และควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู
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