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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนบา้นสันป่าสัก อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงการโรงเรียนบา้นสันป่าสัก  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  และศึกษาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ  
ในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis and  McTaggart 
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ (Plan) ขั้นการจดัการเรียนการสอน 
(Act) ขั้นการสังเกตผลจากการสอน (Observe) และขั้นการทบทวนผลจากการสอนท่ีสังเกตได ้
(Reflect) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ เด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1  โรงเรียนบา้นสันป่า
สัก อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554  จ  านวน 21 คน โดยไดใ้ชก้ารจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัประสบการณ์เรียนรู้     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั  ประกอบดว้ย  
คู่มือ และแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวยั จ านวน  2 โครงการ คือโครงการมหศัจรรยน์ ้ากะหล ่าปลีสีม่วง และ
โครงการสนุกกบัฟองสบู่  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  บนัทึกหลงัการสอน และ
บนัทึกการเรียนรู้  การวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน



จ 
 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก บนัทึกการเรียนรู้ วเิคราะห์โดยการ 
วเิคราะห์เน้ือหา และการสรุปความ 

 ผลการวจิยัพบวา่  กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนช่วยใหค้รูไดท้บทวนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดกระบวนการ ท าใหค้รูไดป้รับเปล่ียนวธีิการจดัประสบการณ์ไดเ้หมาะสมกบัสภาพ
และปัญหาของเด็กตลอดจนไดพ้ฒันาเด็กรอบดา้น ส าหรับเด็กพบวา่มีการพฒันาดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดีข้ึนทุกดา้น หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเด็กทุก
คน มีคะแนนดา้นทกัษะการสังเกต  ทกัษะการจ าแนกประเภท  ทกัษะการแสดงปริมาณ ทกัษะการ
ส่ือความหมาย  และทกัษะการพยากรณ์สูงกวา่เกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด คือร้อยละ 75 คิดเป็น
ร้อยละ 100  เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่มีผลการประเมินระดบัดีมากข้ึนไปทุกดา้น และโดยรวมมี
คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  92.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 
Thesis Title                Classroom Action Research for Improving  Scientific  Process  
                                      Skills  of   Preschool  Students  at  Bansanpasak  School,   
                                      Hang Dong  District, Chiang Mai Province 
 

Author      Ms. Kachaphun   Boonja 
 

Degree      Master of  Education (Educational Research and Statistics) 
 

Thesis Advisory Committee 
                                      Assoc. Prof. Dr. Kiatsuda  Srisuk            Advisor 
                                      Lect. Dr.  Sunee    Nguengyuang             Co-advisor 
 

ABSTRACT 
 

       The objective of this research was to study the result   of using  Classroom Action   
Research to create Project  Approach   for   improving  Scientific  Process  Skill  of   pre-school  
students  at  Bansanpasak  School, Hang Dong  District, Chiang Mai Province. Researcher also 
study Scientific Process Skill of children who have already been through Project Approach. This  
time, researcher  use  Kemmis  and  McTaggart’s theory of  Classroom Action   Research  which 
composed of  4  steps ; Planning,  Acting, Observing and Reflecting.  The target  of  this  research 
are 2/1  pre-school  children  class 2/1 of  Bansanpasak  School,  Hang Dong  District,  Chiang  
Mai Province,  Term 2,  Belong  to County  Office  of  Education School  District  4,  Educational  
year  2554. Research tools are  2  Projects  Approach’s plan and manual for developing  Scientific  
Process  Skill  of  pre-school  children, Scientific  Process  Skill tests, post-teach  record  and 
learning  record.  Analyzing,   Analyzed  data  by  present, mean and standard deviation. Data  
observed  from  children  behavior,  and  learning  record  are analyzed  by  data  analysis. 
 The  research’s  conclusion  show  that  100  percent  of  pre-school  children’s  
Scientific  Process  Skill,  Observation  Skill, Categorization  Skill, Quantification Skill, 
Interpretation Skill and Prediction Skill  are  higher  than  the  given  evaluation criteria which is 
75 percent.  Researcher  has  analyzed  each  skills  individually, all  skills  are  guaranteed  
excellent. Average  mark  is  92.28  out  of 100. 


