
นางสาวพชัรี ปัดชาพงษ์ 
สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการศึกษาภาคพเิศษ หัวหมาก รุ่นที ่1 



ที่มาและความส าคญั 
  ในปัจจุบันสังคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดกจิกรรมการเรียน 

การสอนของผู้สอนไม่ได้ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน รวมถึงความถนัด
ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความตั้งใจในการเรียน ไม่มคีวามกระตอืรือร้นและมี
เจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอวทิยาศาสตร์ ดงัน้ันครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวธีิการทีจ่ะช่วย
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

         แบบฝึกเสริมทกัษะถือเป็นอกีวธีิการหน่ึงที่ครูผู้สอนสามารถน ามาพฒันาหรือ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมคีวามสามารถ
ในทักษะต่าง ๆ มากขึน้ 



จุดประสงค์ของการวจิยั 

   1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน   ก่อนเรียนและหลัง
เรียน  เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนแบบฝึก
เสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข้ันพืน้ฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  



สมมติฐานของการวจิัย 

1. แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4 มีประสิทธิภาพ 80/80 

2. นักเรียนมทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี ่.05 

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 อยู่ในระดบัมาก 



ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัลานบุญ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562  จ านวน 172 คน     

 โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4/2 
 จ านวน 1 หอ้งเรียน  

นกัเรียนจ านวน  35  คน  

กลุ่มตวัอย่าง  



ขอบเขตของการวจิัย 

 แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  



ขอบเขตของการวจิัย 

 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรตาม  

ความพงึพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 



ขอบเขตของการวจิัย 

 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนีค้อื หน่วยการเรียนรู้ที ่9  เร่ือง 
ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  



ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนีด้ าเนินการพฒันาแบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้วชิา
วทิยาศาสตร์กบันักเรียนกลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2562  ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง  

ระยะเวลาในการวจิัย  



นิยามศัพท์เฉพาะ 
       แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน หมายถึง  
ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ฝึกทักษะกับผูเ้รียนในเร่ืองทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน โดยองค์ประกอบแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ช่ือกิจกรรม ค าช้ีแจง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เวลาท่ีใช้ ขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู้ ใบสรุปสาระส าคญัของเน้ือหา แบบทดสอบก่อน
เรียน – หลงัเรียน และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดที ่1 เร่ือง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

ชุดที ่2 เร่ือง วตัถุท้องฟ้า  



นิยามศัพท์เฉพาะ 

         ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิด
จากการคิดและการปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์จนเกิดความช านาญและความ
คล่องแคล่วในการใชเ้พ่ือแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ตลอดจนหาวธีิการเพ่ือ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ทกัษะ
การจ าแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการใชต้วัเลข ทกัษะการส่ือความหมาย
ขอ้มูล ทกัษะการพยากรณ์ และทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส
และสเปสกบัเวลา 
 



นิยามศัพท์เฉพาะ 

        ความพงึพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ  ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน แบบฝึกเสริมทกัษะ
ท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิา
วทิยาศาสตร์ และนกัเรียนมีความสุขกบัวธีิการเรียนดว้ยการใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 



นิยามศัพท์เฉพาะ 

       แบบวดัความพงึพอใจหมายถึง การใชแ้บบสอบถามโดยผูต้อบแบบสอบถามจะ
ออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถท าได้โดยใช้
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงค าถามถามถึงความพึงพอใจในการใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

        แบบวดัทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน หมายถึง แบบวดัทกัษะ
ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน เพื่อวดัทักษะความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการลงความเห็น
จากขอ้มูล ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการใชต้วัเลข ทกัษะการ
ส่ือความหมายขอ้มูล ทกัษะการพยากรณ์ และทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  ได้แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานเพือ่ 
ส่งเสริมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พืน้ฐาน 
 ผู้เรียนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ สามารถ 
น าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการค้นคว้า ต่อยอด หาค าตอบในส่ิงทีต่ัวเองสงสัยได้ ตลอดจน
หาวธีิการเพือ่แก้ปัญหาต่างๆ 
 ผู้เรียนมคีวามพงึพอใจทีไ่ด้เรียน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ โดยใช้แบบฝึกเสริม

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 



เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวใน
ระบบสุริยะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 ชุด  

2.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ  

3.  แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวใน
ระบบสุริยะ 



เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

4. แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ 



วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เ รี ยน รู้ โดย ใ ช้ แบบฝึก เส ริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ น
พืน้ฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ  

ช้ี แจงวัต ถุประสง ค์  ขั้ นตอน และ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเรียน 

ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน จ านวน 30 ข้อ 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ท าการทดสอบหลงัเรียน จ านวน 30 ข้อ 

หาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 



ผลการวจิัย 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พืน้ฐาน  เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ทีก่ าหนดไว้  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน  เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  
จ านวน 35 คน 

การทดลอง จ านวนนักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนนเตม็ 110 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 

หน่ึงต่อหน่ึง 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 



ผลการวจิัย 
การเปรียบเทยีบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน เร่ือง ดาวใน
ระบบสุริยะ 

กลุ่ม N        X ) SD t sig 
ก่อนเรียน 35 11.00 3.30 -18.60 

  
.000 

 หลงัเรียน 35 21.91 3.25 
 p<.05 

 การทดสอบก่อนเรียนและหลัง เ รียนของนักเ รียนท่ีใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.00 
คะแนน และ 21.91 คะแนนตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  



ผลการวจิัย 
ผลการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  เร่ือง ดาวในระบบ
สุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

กลุ่มตัวอย่าง 35 
20.16 0.46 ดีมาก 

 ผลการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  เร่ืองดาว
ในระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 20.16  
  



ผลการวจิัย 
ผลความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ข้ันพืน้ฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ  
  

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

กลุ่มตัวอย่าง 35 4.40 0.58 มาก 

 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ หลังจาก
นกัเรียนเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาว
ในระบบสุริยะ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 



สรปุผลกำรวิจยั 

 แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบ
สุริยะ  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 82.13 / 82.29  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้ 80/80  

 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  ก่อนเรียน
และหลงัเรียน  เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 



อภิปรายผล 
 แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน เ ร่ือง  ดาวในระบบสุ ริยะ ก ลุ่มสาระการเ รียนรู้
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั  82.13/82.29  เป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณพฐัอร บวัฉุน (2561: บทความ)  
ไดพ้ฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง 
วสัดุรอบตวัเรา ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพ 84.51/81.53 



อภิปรายผล 
 การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน  ก่อน
เรียนและหลงัเรียน  เร่ือง ดาวในระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิรินรดา สุภกัดี (2557, หนา้ 133-
139)  ไดเ้ปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัการเรียนมีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 



อภิปรายผล 

 ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อแบบ
ฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ดาวในระบบ
สุริยะ อยูใ่นระดบัมาก  

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงศิริ วิวฒัน์เชาวพ์นัธ์ (2549) ท่ีได้
ศึกษา ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะ ผลการวจิยัพบวา่มี
ความพึงพอใจท่ีดีต่อชุดฝึกทกัษะอยูใ่นระดบัมาก 
  



ข้อเสนอแนะ 

       ควรมีการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบกบัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  

 
       ในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน

ควรศึกษาหลกัการสร้างใหล้ะเอียดเพื่อใหไ้ดแ้บบท่ีมีคุณภาพสามารถสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและใชแ้กไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

         ครูผูส้อนควรใหก้ารเสริมแรงแก่นกัเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้นและน าขอ้บกพร่องนั้นไปแกไ้ขได ้



              จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ 


