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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ (2) ศึกษาอตัราพฒันาการด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างเรียนโดยใชเ้กมวิทยาศาสตร์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการสอนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์โดยใชเ้กมวทิยาศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองบวั  จงัหวดัล าพูนภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 15 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ โดย
ใชเ้กมวทิยาศาสตร์ (2) แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
สอนวทิยาศาสตร์ โดยใชเ้กมวทิยาศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1)  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมวทิยาศาสตร์มีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (2) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมวิทยาศาสตร์มีอตัราพฒันาการดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียนทุกทกัษะเพ่ิมข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนนต่อคร้ังจากคะแนนเตม็ 36 คะแนน (3) 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยใชเ้กมวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to (1) compare science process skills of 

PrathomSuksa V students before and after learning with the use of science games; (2) study 

the growth rate of science process skills of PrathomSuksa V students during learning with the 

use of science games; and (3) study satisfaction of students with science process skills 

teaching with the use of science games. 

 The research sample consisted of 15 PrathomSuksa V students studying in the first 

semester of the 2011 academic year at Ban NongBua School in Lamphun province, obtained 

by cluster sampling.  The employed research instruments were (1) learning management plans 

with the use of science games; (2) a test ofscience process skills; and (3) a questionnaire to assess 

students satisfaction.  Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-

test. 

 Research findings showed that (1) the post-learning scores on science process 

skills of students learning with the use of science games were significantly higher than their 

pre-learning counterparts at the .01 level; (2) students learning with the use of science games 

achieved growth rate of every science process skill by the averaged increase of 4.20 score 

each time out of the full score of 36; and (3) the students were satisfied with science process 

skills teaching with the use of science games at the highest level.  
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