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เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 

ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
To compare basic science process skills before and after learning about 
The stars in the solar system in science subject of Prathomsuksa year 4 

students by using basic science revision books 
 

พัชรี  ปัดชาพงษ1์    อัมพร  วัจนะ2 
 

 บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนจ านวน 35 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยที่ 9  เรื่อง 
ดาวในระบบสุริยะ จ านวน 2 ชุด  แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความยากง่ายตั้งแต่ .23–.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20–.60  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .83 แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13 / 82.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค าส าคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  แบบฝึกเสริมทักษะ  ดาวในระบบสุริยะ  
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Abstract 
The purpose of this research is (1) To create and develop basic science revision books about 

The stars in the solar in the solar system in science subject of Prathomsuksa year 4 students by using 
basic science revision books according to the criteria of 80/80. (2) To compare basic science process 
skills before and after learning. (3) Studying students satisfaction in Prathomsuksa year 4 students on 
basic science revision books. The sample group is Prathomsuksa year 4/2 students, semester 2 in 
2019 consisting of 1 classroom, 35 people from Watlanboon Bangkok School by using Simple Random 
Sampling. The research tools are: the basic science revision books unit 9, about The stars in the solar 
system, amount 2 sets. Basic Science Process Skills Test and 30 items of pre-test and post-test. The 
test difficulty indices ranged from .23–.73, the discrimination indices ranged from .20–.60, the 
reliability value was .83. Science process skill assessment questionnaire and satisfaction questionnaire. 
The results of this research showed that : The efficiency of basic science revision books constructed 
by the researcher with an efficiency of  82.13 / 82.29 followed by the criterion expected 80/80. The 
students enhanced more basic science skills after attending the class at 0.5 level of significance. 
Furthermore, the outcome of student satisfaction for basic science revision books is a cumulative 
value of 4.40 concluding to be an appropriate satisfactory level.  
Keyword: basic science process skills, revision book, stars in the solar system 
 

บทน า  
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ าเป็นจะต้องเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ระบบด้วยกิจกรรมหลากหลายทั้งการปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยต้องค านึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมต่างกันที่
นักเรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าเรียน (สสวท, 2557) [14] ซึ่งในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มี
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยส่วนใหญ่พบว่า ผู้เรียนในชั้นเรียนแต่ละห้องเรียน
นั้นมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัด จึงส่งผลให้ผู้เ รียนมีวิธีการเรียน เกิดความเบื่อหน่าย 
(ณพัฐอร บัวฉุน, 2561) [5] ประกอบกับในปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนของผู้สอนไม่ได้ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน รวมถึงความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความ
ตั้งใจในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการที่จะ
ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

แบบฝึกเสริมทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถน ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพราะ
แบบฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่ ง (สุนันทา สุนทรประเสริฐ ,2544) [12] 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการ
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เรียนรู้  แบบฝึกท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและ
สามารถประเมินผลตนเองได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง ดาวใน
ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 80/80 

2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
           3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ 
             (ศศิธร  ธัญลักษณานันท์, 2542) [12] ได้ให้ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะหมายถึง  แบบฝึกเสริมทักษะ
ที่ใช้ฝึกความเข้าใจ  ฝึกทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนักเรียนตามบทเรียนที่ครูสอนว่า   นักเรียนเข้าใจ
และสามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

หลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 
(เกสร  รองเดช,  2522) [1] ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะดังนี้ 
1.  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  คือ  ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไป 
2.  เรียงล าดับแบบฝึกเสริมทักษะจากง่ายไปหายาก   

       3.  แบบฝึกเสริมทักษะบางแบบควรใช้ภาพประกอบ  เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน  ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในการฝึก  และจะช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไปตามหลักของการจูงใจ 

4.  แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้เวลาในการฝึกประมาณ  30  ถึง  45  นาที 
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ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(ภพ เลาหไพบูลย,์ 2542) [7] ได้ให้ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็น 

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิและฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบ โดยการแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่  การสังเกต การบันทึกข้อมูล การตั้งสมมติฐานและการทดลอง เป็นต้น 

ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for 

the advancement of science - AAAS) ทางสมาคมดังกล่าวได้ตีพิมพ์คู่มือครูที่มีชื่อว่า  วิทยาศาสตร์กับการใช้
กระบวนการเน้นค าอธิบายส าหรับครู  (Science – A process approach, commentary for teacher) และได้
ก าหนดทักษะกระบวนการไว้ 13 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน (basicscience process skill) 8 ทักษะได้แก่ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซและสเปซกับเวลา ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการ
พยากรณ์ และทักษะผสมหรือบูรณาการ (Integrated science process skill) 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป  

การวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  
เป็นการวัดทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อวัดทักษะความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด 
ทักษะการใช้ตัวเลข ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะได้แก่ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2526) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะข้อสอบเพื่อวัด
ความสามารถในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อสอบต้องใช้ค าถามที่รัดกุม บ่งชัดว่าจะใช้ตอบในเรื่องใด แม้ว่า
บางค าถามจะมีทางออกความคิดเห็นได้แตกต่างกัน แต่ต้องเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  
(รัชวลี วรวุฒิ, 2548) [8] ได้กล่าวไว้ว่ามาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถท า ได้

ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น 
การบริหาร การควบคุมงาน เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจึงจะท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 

3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออก
จากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(ณพัฐอร บัวฉุน, 2561) [5] ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง วัสดุ

รอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ 84.51/81.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร  
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลานบุญ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 172 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/2 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน  35  คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น  

1.1 แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
2. ตัวแปรตาม  

2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระยะเวลาในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ระยะเวลา 8 ชั่วโมง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ชุด ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ฝึกทักษะกับผู้เรียน  เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยองค์ประกอบแบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ค าชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เวลาที่ใช้ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู้ ใบสรุป
สาระส าคัญของเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
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ภาพที่ 1 แสดงแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ 
 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบ
สุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 แผน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
 3.  แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .23–.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20–.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83  

4. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการประเมิน 8 หัวข้อ  
ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการใช้ตัวเลข 
ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา โดยมีเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
         เกณฑ์ระดับคะแนนรวม    ความหมายระดับคุณภาพ 
 คะแนน 20 – 24  = 4     4 หมายถึง ดีมาก  
 คะแนน 15 – 19  = 3    3 หมายถึง ดี  
 คะแนน 10 – 14  = 2    2 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน   0 – 9   = 1     1 หมายถึง ปรับปรุง 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามเกณฑข์องลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งม ี5 ระดับ ก าหนดค่าน้ าหนักของความพึงพอใจไว้ ดังนี้  

 
5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด  
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย  
1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2545) [4] 
4.50 –5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.50 –4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.50 –3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
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1.50 –2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1.00 –1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ผู้ศึกษาได้รูปแบบการทดลอง

แบบ One Group Pre-test Post-test Design  (ภัทรา นิคมานนท, 2539) [6] มีลักษณะการทดลองดังนี้ 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลังเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง T1 X T2 

  เมื่อ   T1     แทน  ทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test)   
                 X      แทน  การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
         โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
    T2     แทน  ทดสอบหลังเรียน (Post-test )       

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1 ขั้นเตรียม 
    1.1 แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจ านวน 2 ชุด จะต้องผ่านการทดลองใช้

และหาประสิทธิภาพทั้งแบบรายบุคคล จ านวน 3 คน แบบกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน และแบบภาคสนาม จ านวน 35 คน 
กับนักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

   1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

    1.3 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2. ขั้นทดลอง การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้วิจัยด าเนินการ
สอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ จ านวน 2 ชุด  

     2.1 การแบ่งกลุ่ม เรียงล าดับความสามารถของนักเรียนจ านวน 35 คน ตามคะแนนทดสอบก่อนเรียน  
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
     3.1  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ 
     3.2 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ  
      3.3 ตรวจผลจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจ น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 E1/E2 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้  t-test Independent 

3. วิเคราะห์ประเมินแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 

4. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาว

ในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาวในระบบ
สุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จ านวน 35 คน 

การทดลอง จ านวนนักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนนเต็ม 110 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

หนึ่งต่อหนึ่ง 3 87.00 79.09 23.67 78.89 

กลุ่มย่อย 9 89.33 81.21 24.44 81.48 

ภาคสนาม 35 90.34 82.13 24.69 82.29 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ตามล าดับขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน มีประสิทธิภาพดังนี้ ขั้นที่ 1 รายบุคคล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.09/78.89  ขั้นที่ 2 กลุ่มย่อย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.21/81.48 และขั้นที่ 3 ภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.13/82.29  แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง 
ดาวในระบบสุริยะ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.13/82.29        
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาวในระบบ
สุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ E1/E2  เท่ากับ 80/80   
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ 

กลุ่ม n        X ) SD t sig 

ก่อนเรียน 35 11.00 3.30 18.60 
  

.000* 
 หลังเรียน 35 21.91 3.25 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.00 คะแนน และ 21.91 คะแนน
ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 

กลุ่ม 
 

n X ) S.D. แปลผล 

กลุ่มตัวอย่าง 35 20.16 0.46 ดีมาก 

 
จากตารางที ่3 พบว่า ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่องดาวใน 

ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.16  
 
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ  

ด้าน 
 

n X ) S.D. แปลผล 

ด้านเนื้อหาและ
กิจกรรม 

35 4.29 0.59 มาก 

ด้านผู้เรียน 35 4.40 0.61 มาก 
ด้านครูผู้สอน 35 4.50 0.54 มาก 

เฉลี่ยรวม 35 4.40 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ หลังจากนักเรียนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.13/82.29  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  
แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ  มีประสิทธิภาพ
ส่งผลใหท้ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นนั้นได้ออกแบบให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติจริงตามทฤษฎีการศึกษาของจอห์นดิวอี้  (John Dewey อ้าง

ถึงใน วรพร สังเนตร และศราวุธ อินทรเทศ , 2558) [9] ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท า มีองค์ประกอบที่
สมบูรณ์ ได้แก่ สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมเรียนรู้ การวัดประเมินผล องค์ประกอบเหล่านี้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะกิจกรรมเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรม จึงท าให้
สามารถเข้าใจเนื้อหาและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณพัฐอร บัวฉุน ( 2561) [6] ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
วัสดุรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ 84.51/81.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง ดาวใน
ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากว่าแบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ตามที่ก าหนดไว้ส่งผลให้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ดาวในระบบสุริยะของนักเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่มีความเข้าใจได้ยาก เนื่องจากผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้
ตามทฤษฎีการศึกษาของบลูม (Bloom et al, 2519  อ้างถึงใน ชวลิต ศรีค า, 2552) [3] คือผู้เรียนสามารถมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าได้  จึงท าให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินรดา สุภักดี  (2557) [11] ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการ
เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดาวในระบบสุริยะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้จริง ตามทฤษฎีการศึกษาของ
จอห์นดิวอี ้(John Dewey อ้างถึงใน วรพร สังเนตร และศราวุธ อินทรเทศ , 2558) [9] ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือท า เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ (2549) [3] ที่ได้ศึกษาการสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า ผลของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะของกลุ่มทดลองแสดงออกให้เห็นว่ามีความพึงพอใจที่ดีต่อชุดฝึกอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.06 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 2. ในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานควรศึกษาหลักการสร้างให้
ละเอียดเพื่อให้ได้แบบที่มีคุณภาพสามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้เป็น
อย่างดี 
 3.  ครูผู้สอนควรให้การเสริมแรงแก่นักเรียน จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและน าข้อบกพร่องนั้นไป
แก้ไขได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระเล่มนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ คุณครู 
อรทิพย์  กลางนอก คุณครูอรวรรณ กลัมภากร  และคุณครูตฤณกฤณ์  เมืองหนึ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนวัดลานบุญ ที่ได้ให้ความร่วมมือในงานวิจัยครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
 ความส าเร็จในการศึกษานี้ยังได้ก าลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆที่คอยดูแลและช่วยเหลือจนงานส าเร็จ 
ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสระฉบับนี้ 
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