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โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดรอยเอ็ด
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อตรวจสอบความตรง
ของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,356 คน จาก 90 โรง ไดจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi- stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 ขอมีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.22
ถึง 0.74 คาอํานาจจําแนกรายขอ( r) ตั้งแต 0.37 ถึง 0.82 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rtt ) เทากับ 0.972
แบบวัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 ดาน มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (rxy) ตั้งแต 0.27 ถึง 0.75 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เทากับ 0.959 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
(MCFA) การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM)และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
(MSEM) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับพบวาโมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก X2= 47.195, df = 39, P-value
= 0.172, CFI = 0.995, TLI = 0.993 , RMSEA = 0.012 , SRMRW = 0.033 , SRMRB = 0.043 และคา
X2 /df = 1.210
2. โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดรอยเอ็ดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก
X2= 688.918, df = 346 ,P-value = 0.000 ,CFI = 0.961 , TLI =0.956 , RMSEA = 0.027, SRMRW=
0.029 , SRMRB =0.169, และคา X2 /df = 1.990 พบวาตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยางมีสําคัญที่ระดับ .01 คือ เจตคติตอวิทยาศาสตรมีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.454 และตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากที่สุด
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คือเจตคติตอวิทยาศาสตรมีอิทธิพลเทากับ 0.624 และบรรยากาศในชั้นเรียนมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.506
ทั้งนี้ชุดตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและระดับหองเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนในทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานไดรอยละ16.4 และ76.6 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน, โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับและ ปจจัย
ที่มีอิทธิพล
Abstract

Basic science process skills are important skills in science learning and teaching
and for studying at higher level. The activities that help teach the students to used process
skills. The system thinking knowledge how to solve problems by step and promote creativity.
The objectives of this research were 1) to studys multilevel confirmatory analysis basic
science process skills of Pratomsuksa 6 student in Roi-et Province 2) to validate the process
the process multilevel structural equation model of factors in fluencing to basic science
process skills of Pratomsuksa 6 student in Roi-et Province. The sample in this study consisted
of 1,356 , grade 6 student ‘s in primary school in Roi-et Province. In the first semester 0f
academic year 2014 from 90 classroom selected by a multi –stage random sampling.
The instruments used In the study were : 40 item a basic science process skills test with
difficulties (p) 0.22 - 0.74 , discriminating power(r ) ranging 0.37 - 0.82 and a reliability of
0.972 ; a scale on factor influencing the basic science skills comprising 4 parts with
discriminating powers ranging ( rxy) 0.27 - 0.75 and a reliability (α) of 0.959. collected
data were analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA) ,
multilevel confirmatory factor analysis (MCFA), structural equation model analysis (SEM)
and multilevel structural equation modeling ( MSEM).
The results of research showed that :
1. The multilevel confirmatory factor analysis( MCFA) of basic Science process
skills fit quite well with the emprirical set X2= 47.195, df = 39, P-value = 0.172, CFI = 0.955,
TLI = 0.933, RMSEA = 0.012, SRMRW= 0.033 , SRMRB = 0.043 และคาX2 /df = 1.210 The
statistical analysis showed further that, the Factor loading of observe variables ranging
the 0.1 level of significance. All of the noticeable valiables could have in class correlation
more than 0.05, showing that the noticeable valiables had variances at the student and
classroom levels to be appropriate to use for are analyzing multi-level.
2. The structural equating model of multilevel factor influencing Basic science
process skills of Pratomsuksa 6 student in Roi-et province was harmonious congruence with
the empirical data by considering from the statistice used for checking the validity of the
model: set X2= 688.918 ,df = 346, P-value = 0.000,CFI = 0.961, TLI = 0.956 , RMSEA = 0.027
, SRMRW= 0.029 , SRMRB = 0.169 and X2 / df = 1.990 statistical analysis showed further
that, the Student level variable influencing to basic science process skills of significance
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included: Attitude toward science (0.454) respectively. Where for the classroom level
variables, attitude toward science of (0.624 ) ,atmosphere in the classroom (0.506) of the
significance to basic science process skills.
In sum, the finding indicated that achievement motivation , attitude toward science
process skills in student level , teaching behaviors and atmosphere in the classroom have
influenced to basic science process skills in classroom level. Therefore, teachers and ones
who related in the process should support and develop those factors to be better which
help student’s basic science process skills to be higher.
Keyword : Mathematical skills and processes, Research and Development, Polya concept,
Cooperative learning
บทนํา

วิทยาศาสตร เป นวั ฒนธรรมของโลกสมั ยใหม ซึ่งเป นสั งคมแหงการเรีย นรู (Knowledge-basedsociety) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค และมีคุณธรรม(สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546 : 1-4)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะทาง
สติปญญาที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษาคนควาสืบเสาะหา
ความรูและแกปญหาตางๆ (วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต. 2532 : 59) มีปจจัยหลายประการ
ที่สงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิเชน เจตคติตอวิทยาศาสตร (นันทยา ใจตรง. 2548 : 144
; บุปผา จุลพันธ. 2550 : 95-96 ; มณีวรรณ พันธุนิล. 2554 : 2 ; พีระพร แกวแดง. 2554 : 128) แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ (นันทยา ใจตรง. 2548 : 144 ; มณีวรรณ พันธุนิล. 2554 : 2 ; พีระพร แกวแดง. 2554 : 128)
พฤติกรรมการสอนของครู (บุปผา จุลพันธ. 2550 : 95-96) และบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Jack (2011 )ที่พบวาตัวแปรนักเรียนและโรงเรียนที่มีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิทยาศาสตร นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรใหหองทดลองที่มีอุปกรณ
ครบและหองที่ไมมีความพรอมมีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ปญหาของการวิเคราะหระดับเดียวสามารถแกไขไดโดยใชแนวทางการวิเคราะหแบบหลายระดับที่
เรียกวาการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่งเปนเทคนิควิธีทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลที่มีตัวแปร
อิสระหลายตัวแปร และตัวแปรอิสระเหลานั้น สามารถจัดเปนระดับ ไดอยางนอย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปร
ระดับเดียวกันตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและไดรับผลรวมกันจากตัวแปรระดับอื่นๆ (สําเริง บุญเรืองรัตน.
2540 : 277-278) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวามีตัวแปรที่ที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งการศึกษานี้แบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย
ตัวแปรระดับนักเรียน ซึ่งเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอ
วิทยาศาสตร และศึกษาตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก พฤติกรรมการสอนของครูและ บรรยากาศในชั้นเรียน
ซึ่งเปนตัวแปรระดับที่ 2 ผูวิจัยจึงไดคํานึงถึงรายละเอียดของขอมูลแตละระดับแลวนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดผล
ที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น โดยใชวิธีการวิเคราะหพหุระดับ( Multilevel Analysis) เพราะขอมูลเปนขอมูลตาง
ระดับกันการวิเคราะหพหุระดับจะทําใหสอดคลองกับธรรมชาติและโครงสรางของขอมูลทางการศึกษา และผล
การวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด โดยใชโปรแกรม Mplus version 6.12
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด
2. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของป จจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด
สมมติฐานของการวิจัย
1. โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในจังหวัดรอยเอ็ด เปนจํานวน 11,582 คน จาก 795 โรง
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,356 คน จาก 90 โรง ไดมาจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน ( Multi- stage Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
2.1 ตัวแปรตนไดแก
2.1.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
2.1.2 เจตคติตอวิทยาศาสตร
2.1.3 พฤติกรรมการสอนของครู
2.1.4 บรรยากาศในชั้นเรียน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 2 ฉบับประกอบดวย
1. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.37 ถึง 0.82 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.972
2. แบบวัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ขอคําถามเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงเปน 4 ดาน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน
พฤติกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวนทั้งหมด 72 ขอ มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.27
ถึง 0.73 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.959
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นซึ่งไดรับการตรวจสอบแลวและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. สงเครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสาคามถึงผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2557
2. นําหนังสือราชการขอความรวมมือ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จัดทําตารางสอบพรอมกําหนดวันสอบ
3. นําเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยาง
4. เก็บรวมรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรโดยการหาคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน
2. วิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาตัวแปรสังเกตไดภายในโครงสรางมีความแปรปรวนระดับกลุมเหมาะที่
จะนํามาวิเคราะหพหุระดับหรือไม โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA)
3. วิเคราะหเพื่ อตรวจสอบข อมู ล ที่จ ะนําไปใชในการวิ เคราะห พหุ ร ะดั บโดยการวิเคราะหห าค า
สหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ระหวางตัวแปรทั้ง 2 ระดับ
4. วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่สงผลตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
1. จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบวาโมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมีความตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถ
วัดไดทั้งระดับนักเรียนและระดับหองเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพิจารณาไดจากคา ดัชนีที่ใช
ตรวจสอบความตรงของโมเดลไดแก X2 = 47.195 , df=39, p-value=0.172,CFI= 0.995, TL = 0.993,
RMSEA= 0.012, SRMRW= 0.033 , SRMRB = 0.043 และคา X2/df= 1.210 และตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี
คาสหสัมพันธภายในชั้น (ICC) มากกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดภายในโครงสรางมีความแปรปรวนทั้งใน
ระดับนักเรียนและระดับหองเรียน จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิเคราะหพหุระดับ
2. ผลการวิเคราะหพบวาโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่สงผลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมีความตรงเชิงโครงสรางในระดับคอนขางมาก และสามารถแสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุไดทั้งในระดับนักเรียนและระดับหองเรียน ซึ่งไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไวโดยพิจารณาไดจากคา
ดัชนีที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดล ไดแก X2 = 688.918, df= 346, p-value= 0.000, CFI= 0.961,
TLI = 0.956, RMSEA=0.027, SRMRW= 0.029 , SRMRB= 0.169 และคา X2/df= 1.990 จากการวิจัย
พบวาตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญไดแก
เจคติตอวิทยาศาสตร โดยคาอิทธิพลมีคาเทากับ( 0.454) สวนตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอทักษะ
กระบวนการทางขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอวิทยาศาสตรโดยขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ
(0.624) และบรรยากาศในชั้นเรียน (0.506) ตามลําดับ
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับนักเรียนพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร มีอิทธิพลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ดานอํานาจการพยากรณตัวแปรทํานายไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร รวมกันทํานายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานไดรอยละ 16.3 สามารถแยก
อภิปรายผลไดดังนี้
1.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมผานเจตคติตอวิทยาศาสตรลงผลตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงก็จะทําใหมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและทําใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานสูงตามไปดวย สาเหตุเนื่องจากผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะเปนผูที่มีความกระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบในตนเองนอกจากนี้แลวผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะรูวาเมื่อตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแลวจะเกิดผล
อยางไรตามมาสามารถคาดผลที่จะเกิดขึ้นลวงหนาไดจากการกระทําของตนเอง จึงทําใหบุคคลกลุมนี้ พยายาม
ทําปจจุบันใหดีที่สุดดวยคุณลักษณะเหลานี้ยอมทําใหผูเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงสงผลใหเปนผูที่มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงตามไปดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีของ McClellan (1953 : 207250 ที่กลาวถึงพฤติกรรมของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ตองมีความกระตือรือรนในการกระทําสิ่งใหมๆทํางาน
ที่ทาทายความสามารถของตนเองมั่นใจ สามารถตัดสินใจและติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง มีพฤติกรรม
การทํางานที่เปนระบบ สามารถคาดการณลวงหนาไดอยางแมนยําและสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
งานวิจัยของมณีวรรณ พันธุนิล(2553 : 116) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
และอิทธิพลทางออมผานทางเจตคติตอวิทยาศาสตร
1.2 เจตคติตอวิทยาศาสตรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีที่ ระดับ .01
แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงจะสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานสูงตามไปดวย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงควรให
ความสําคัญของการสงเสริมและปลูกฝงเจตคติตอวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนเพราะวาเจตคติตอวิทยาศาสตรจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยางไมมีที่สิ้นสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์
ศุภวิทยาเจริญกุล (2546 : 97) พบวา เจตคติตอวิทยาศาสตรความสัมพันธทางบวกกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสอดคลองกับงานวิจัยของ ประณีต หงสหา (2548 : 96) พบวาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร มี
ความสัมพันธกับคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุปผา จุลพันธ (2550:
94-95) พบว า ป จ จัย ดา นพฤติ กรรมการสอนของครู ดานเจตคติ ตอวิทยาศาสตร ส งผลทางบวกต อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของมณีวรรณ พันธุนิล (2553 : 113) เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา โดยอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระดับ
หองเรี ย นผลการวิ จั ย พบว า พฤติ กรรมการสอนของครู และบรรยากาศในชั้ น เรี ยนร ว มกั น ทํ านาย ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรอยละ 76.6 แยกอภิปราย รายปจจัยไดดังนี้
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2.1 พฤติ กรรมการสอนของครู เปน ป จ จั ยที่ มีอิทธิ พลทางออมผ านแรงจู งใจใฝ สั มฤทธิ์ และ
เจตคติตอวิทยาศาสตรที่สงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งชี้ใหเห็นวา ครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใชหลักจิตวิทยาที่เหมาะสมใน
การสอนในใชหลักการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายซึ่งสอดคลองกับ Bloom(1976 : 167169) ที่กลาววาครูที่มีคุณภาพการสอนสูงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุปผา จุลพันธ (2550 : 94-95) พบวาปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของครูสงผลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนมากที่สุดและสอดคลองกับงานวิจัยของมณีวรรณ พันธุนิล ( 2553 : 116)
ที่พบวาพฤติกรรมการสอนของครูเปนที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางออมผานทางความรูพื้นฐานเดิม แรงจูงใจสัมฤทธิ์ เจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียนและยังสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดาพร จุปะมะตัง ( 2554 : 263)
พบวาตัวบงชี้ดานพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งไดแก ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม ครูมีการเตรียมสื่อ
และอุปกรณลวงหนา ผูปกครองจะพูดใหกําลังใจแมวานักเรียนจะสอบไดคะแนนลดลง ครูมีการสาธิตการใชสื่อ
วัสดุอุปกรณในการทดลอง ครูมีการใหนักเรียนกิจกรรมกลุม ครูอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางละเอียดในการ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเมื่อนักเรียนปฏิบัติผิดหรือเขาใจผิด ครูไดชวยใหเห็นแนวทางวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกตอง คาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดคือผูปกครองพูดใหกําลังใจแมวาจะไดคะแนนลดลงเปนการสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 บรรยากาศในชั้นเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงและสงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดี ซึ่งหมายความวา หองเรียนที่มีบรรยากาศดี
ก็จะสงผลทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานดีตามไปดวย กลาวคือ หองเรียนที่มี
การจัดเก็บของเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด มีจํานวนโตะ เกาอี้ เพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีพื้นที่
บริเวณมากพอในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีแสงสวาง ไมมีเสียงดังหรือกลิ่นเหม็น
มารบกวน ยอมเปนสื่อนําใหนักเรียนมีความตองการเขาไปเรียนในหองเรียนนี้มากขึ้น และเมื่อเขาหองแลวได
พบครูที่ใหความสนิทสนมคุนเคย มีความเปนกัลยาณมิตร คอยดูแล อบรมใหผูเรียนมีวินัยในตนเองชวยกระตุน
ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดการอยากเรียนรู อันจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสูงตามไปดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนทร จันพิลา
(2555 : 65-167) ที่พบวา บรรยากาศในชั้นเรียนสงผลทางตรงตอคุณภาพการสอนจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนนโยบายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาโดย
นําสงเสริ มใหครูได สรา งแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ให กับนักเรีย นและสรา งเจตคติ ที่ดีตอวิทยาศาสตรจั ดกิจ กรรม
บูรณาการกับวิชาอื่นๆ จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรเชน
1.2 สําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานสูงขึ้นโดยนําผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานพบวา ตัวแปรหองเรียนที่มีคาน้ําหนักมากที่สุด คือ บรรยากาศในชั้นเรียน ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นในระดับนักเรียนครูผูสอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริงใหไดทําเปน คิดเปน ปลูกฝงคุณธรรมในการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน ยังมีตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
นักเรียน
2.2 จากผลการวิจัยพบวา โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน พบวาตัวแปรระดับนักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรที่สงผลทางตรงตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร อาจมีตัวแปรอื่นที่ยังไมไดศึกษาที่มีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เชน คุณภาพการสอนการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง ความรูพื้นฐานเดิม จึงควรนํามาศึกษาในครั้ง
ตอไป
2.3 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานในระดับหองเรียน
เปนการศึกษาเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหอาจใหขอมูลอาจจะไมคอยชัดเจน
ผูวิจัยอาจเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากครูผูสอน หรือจากผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับสภาพเปนจริง
ของหองเรียน
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