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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70            
และ 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนก่อนและหลังการใช้            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนจ านวน 32 คน จ านวน 1 หองเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ าเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ 6 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.00/86.08 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม              
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 70   
 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม               
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 

 This study was a quasi-experimental research. The objectives were to 1) develop 
a learning activity packages for basic science process skills on Life and Environment for 
grade 6 students best on the standard efficiency of 80/80, 2) compare the basic science 
process skills taught by the learning activity packages for basic science process skills 
on Life and Environment for grade 6 students with the criterion 70 %, and 3) compare 
the students’ basic science process skills before and after using the learning activity 
packages. The samples of this research were 32 students studying at Watbumphenpot 
(Pramanrach Wittayanusorn) School, using Group randomization. The instruments used 
to collect the data were 1) learning activity packages for basic science process skills              
2) Life and environment lesson plan for students in grade 6. and 3) basic science 
process skills tests for grade 6 students with the reliability value at 0.83. The statistics 
used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The research findings were as follows:  
 1) The learning activity packages for basic science process skills on for 
grade 6 students had an efficiency level of 81.00/86.08, which met the set criteria 
of 80/80.  
 2) The basic science process skills acquired using the learning activity 
packages for basic science process skills for grade 6 students were higher than the 
set criterion of 70 %.  
 3) The pupils’ basic science process skills after using the learning activity 
packages for basic science process skills  for grade 6 students were higher than 
they were before using them at the 0.05 level. 
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