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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) พัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมิ นผลทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาจัง หวัด นนทบุ รี (2) เปรี ยบเที ย บ
ความสามารถด้านการวัดและประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลสาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี และ (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรม
ทางไกลเรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาที่ อยู่ในพื้ นที่ จงั หวัด นนทบุ รี
จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วย (1) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
(2) แบบทดสอบวัด ความสามารถเกี่ ย วกับ การวัด และประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรั บครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิ จัย ปรากฏว่า (1) ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัด และประเมิ นผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี มีข้ นั ตอนในการพัฒนา 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1.1) กาหนดจุ ดประสงค์ข องชุ ดฝึ กอบรมทางไกล (1.2) ศึ กษาเอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้อง (1.3) สร้ า งชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกล (1.4) ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล (1.5) ทดลองใช้และวิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล และ (1.6) ปรั บปรุ งชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ซึ่ งประกอบด้วย เอกสารชุ ดฝึ กอบรมทางไกล และเอกสาร
ประกอบการใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลมี ประสิ ทธิ ภ าพ 80.98 / 79.09 (2) กลุ่ มตัว อย่ า งมี
ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสู งกว่า
ก่อนใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษามี
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มากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรมทางไกล การวัดและประเมินผล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครู วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to (1) develop a distance training package on measurement and
evaluation of science process skills for secondary school science teachers in Nonthaburi province; (2) compare the
ability in measurement and evaluation of science process skills before and after using the training package; and (3)
study the participants’ satisfaction on the distance training package on measurement and evaluation of science
process skills for secondary school science teachers in Nonthaburi province.
The research sample comprised 30 secondary school science teachers in Nonthaburi province, obtained
by stratified random sampling. The research instruments were (1) the distance training package; (2) tests on
knowledge about measurement and evaluation of science process skills; and (3) a satisfaction questionnaire on the
distance training package on measurement and evaluation of science process skills for secondary school science
teachers in Nonthaburi province. Statistics used for data analysis were the percentage, mean, standard deviation,
and t-test.
The research findings revealed that (1) there were 6 steps in the development of the distance training
package on measurement and evaluation of science process skills for secondary school science teachers in
Nonthaburi province, namely, (1.1) setting up the objectives of the distance training package; (1.2) doing a
literature review; (1.3) developing the distance training package; (1.4) investigating the efficiency of the distance
training package; (1.5) experimenting, and analyzing the results of using the distance training package; and (1.6)
revising the distance training package. The distance training package consisting of the training documents and the
manual was efficient at 80.98/79.09; (2) the participants’ ability on measurement and evaluation of science process
skills after using the distance training package was significantly higher than that of before at .05 level; and (3) the
secondary school science teachers’ rating mean for satisfaction with the distance training package on measurement
and evaluation of science process skills was at the highest level.
Keywords: Distance training package, Measurement and evaluation, Science process skills, Secondary school
science teachers
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การสอนวิ ทยาศาสตร์ มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ที่ เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้ กับ
กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และ
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2551))
วิธีการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งกันหลากหลายเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิดการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร แต่พบว่า วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ทั้งในโรงเรี ยน
การสอบเพื่อแข่งขัน และการคัดเลือกเข้าเรี ยนต่อในระดับที่ สูงขึ้ น ยังไม่สามารถพัฒนาให้ทนั กับเปลี่ยนแปลงนี้
ยังคงวัดและประเมินผลเพียงความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชา การวัดและการประเมินผลในปั จจุบนั เน้นการใช้เพื่อ
ตัดสิ นผลการเรี ยนและคัดเลือกผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ ข้อสอบที่ ใช้ในการคัดเลือกผูเ้ รี ยนเข้าศึ กษาต่อส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ เน้นถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ส่ วนกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการตัดสิ นใจอย่างวิทยาศาสตร์ ทักษะปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะนิสยั ทางวิทยาศาสตร์ ยากที่จะ
วัดได้ดว้ ยข้อสอบแบบเลือกตอบ การสอบคัดเลือกจึงไม่ได้วดั สิ่ งต่างๆ เหล่านี้
การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนการสอนมี บทบาทสาคัญมากในการกาหนดวิธีการสอนของผูส้ อนและ
วิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากตัวผูเ้ รี ยนก็จะเรี ยนตามแนวที่ จะถูกวัดและประเมินผล นัน่ คื อ เน้นการท่อง การจา
การทาความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากกว่าที่จะฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์มีปัญหาหลายประการ (สมคิด พรมจุย้ 2557 : 13-9 ถึง
13-12) เช่ น (1) การคัดเลื อกนักเรี ยนเข้าทางานหรื อศึ กษาต่ อจะใช้ผลจากการสอบซึ่ งส่ วนใหญ่ ใช้ขอ้ สอบแบบ
เลือกตอบเป็ นหลัก ทาให้วดั ได้เฉพาะความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา (2) ปั ญหาเกี่ยวกับตัวผูส้ อนเองที่ไม่ได้รับการ
ฝึ กอบรมมาอย่างเพียงพอ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลที่ผสู ้ อนทัว่ ไปมีความมัน่ ใจว่าตนเองสามารถสร้าง
และใช้ได้มีเพียงข้อสอบเท่านั้น (3) ปั ญหาเกี่ ยวกับตัวผูเ้ รี ยน การวัดและการประเมินผลที่ เน้นเฉพาะความรู ้ความ
เข้าใจในเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอบแบบเขียนตอบ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นวิชาที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการทดลอง เน้นการแก้ปัญหาและการศึกษาหาความรู ้ใหม่ๆ โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลทานองนี้บ่อยครั้ง จะเป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนหันมาเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยการ
ท่องจาซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ ท้ายที่สุดผูเ้ รี ยนก็จะมีเจตคติ ที่ไม่ดีต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไม่สนใจที่ จะศึ กษาต่อทาง
วิ ทยาศาสตร์ นับเป็ นเรื่ องที่ มีอ ันตรายอย่างยิ่ งต่ อการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์และการพัฒ นาประเทศที่ ต ้องใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นรากฐาน
ด้วยแนวคิดของการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การวัดและประเมินผลจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย โดยการวัดและประเมินผลต้องคานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ในอนาคตจะต้องวัดว่าผูเ้ รี ยนรู ้และทาอะไรได้บา้ ง วัดความสามารถด้านกระบวนการ วิธีการคิด และการ
แสดงออก (performance) รวมทั้งวัดคุณลักษณะต่างๆ ทางด้านเจตพิสยั และทักษะปฏิบตั ิการ
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วิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่เน้นการทาปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะข้อสอบจึ งควรวัดด้านการระบุ
ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทาการทดลอง การสังเกตขณะทดลอง การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบ
ข้อมูล และการสรุ ปผลการทดลอง ขอบข่ายของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 4
ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านการออกแบบและการวางแผน ด้านการดาเนิ นการ ด้านการวิเคราะห์และแปลความหมาย และ
ด้านการนาไปใช้ เทคนิ ควิธีที่ใช้วดั ทักษะปฏิ บตั ิ การวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบแบบเขี ยนตอบ การ
สังเกตพฤติกรรมขณะทาปฏิบตั ิการ การตรวจจากรายงานผลการทาปฏิบตั ิการ และการสอบภาคปฏิบตั ิ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skills) เป็ นหนึ่ งในทักษะปฏิ บตั ิการทางวิทยาศาสตร์
ดังนั้น ลักษณะข้อสอบควรวัดด้านการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ดงั กล่าว โดยใช้เทคนิ ควิธี ที่นอกเหนื อจากการใช้
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ การสังเกตพฤติกรรมขณะทาปฏิบตั ิการ การ
ตรวจจากรายงานผลการทาปฏิบตั ิการ และการสอบภาคปฏิบตั ิ
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ การฝึ กอบรมเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับเทคนิ คการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นมาก การรวมกลุ่มกันระหว่างครู วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเครื่ องมือ และเทคนิ ค
วิธีการที่หลากหลายเพื่อวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
ชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นรู ปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจวิธีหนึ่ งที่สามารถช่วยให้บุคคลเกิ ด
การเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นการวางแผนการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ สามารถใช้ในการฝึ กอบรมให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายในรู ปแบบที่ตอ้ งการ สาหรับกลุ่มเป้ าหมายจานวนมากศึกษาด้วยตนเองตามเนื้ อหาที่กาหนดไป
ที ละขั้น โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2556) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลจึ งเป็ นเครื่ องมือที่
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ
ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาในจังหวัดนนทบุ รี ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ มีความพร้ อมในการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลเพื่อเป็ นโครงการนาร่ องไปสู่พ้ืนที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
ครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและ
หลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นเนื้ อ หาเกี่ ย วกับการวัด และการประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต (observing) ทักษะการวัด (measuring) ทักษะการจาแนก
ประเภท (classifying) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (using space/space and
space/time relationships) ทักษะการใช้ตวั เลข (using number) หรื อการคานวณ (calculating) ทักษะการจัดกระทา
และสื่ อความหมายข้อมูล (manipulating and communicating data) ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (inferring)
และทักษะการทานาย (predicting) หรื อการพยากรณ์ (forecasting) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
บูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (formulating hypothesis) ทักษะการกาหนดนิยามเชิ งปฏิบตั ิการ
(operational defining of the variable) ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variable)
ทัก ษะการทดลอง (experimenting) และทัก ษะการตี ค วามหมายข้อ มู ล และลงข้อ สรุ ป (interpreting data and
conclusion)
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิ ส ระ คื อ การใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัด และประเมิ นผลทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
(1) ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(2) ความพึงพอใจที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี จานวน
18 โรงเรี ยน ประชากรครู วิทยาศาสตร์ ประมาณ 290 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาที่ อยู่ในพื้ นที่ จงั หวัด นนทบุ รี
จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการสุ่ มโรงเรี ยนที่ อยู่ในอาเภอ
เมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ ด อาเภอละ 2 โรงเรี ยน และสุ่ มโรงเรี ยนในอาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอ
บางบัวทอง และอาเภอไทรน้อย อาเภอละ 1 โรงเรี ยน ตามสัดส่ วนจานวนโรงเรี ยนในแต่ละอาเภอ ได้ 8 โรงเรี ยน
และสุ่ มครู ที่อยู่ในแต่ละโรงเรี ยน แล้วเชิ ญครู วิทยาศาสตร์ ผสู ้ อนระดับมัธยมศึกษาที่สุ่มได้มาโรงเรี ยนละ 3-4 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี จานวน 30 คน
เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาจัง หวัด นนทบุ รี
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แบบทดสอบวัดความสามารถของครู เกี่ ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งมีค่า
ความยากระหว่าง 0.31 - 0.54 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.23-0.85 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.72 แบบทดสอบหลัง
เรี ยนมี ค่าความยากระหว่าง 0.35 - 0.58 ค่ าอานาจจาแนกระหว่าง 0.30-0.88 และค่าความเที่ ยงเท่ ากับ 0.76 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกลซึ่ งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.79
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นเพศชาย จานวน 5 คน และ เป็ นเพศหญิง
จานวน 25 คน โดยมีอายุระหว่าง 21-59 ปี มีวุฒิการศึกษาสู งสุ ด (วิชาเอก) ดังนี้ วท.บ. (เคมี) จานวน 4 คน วท.บ.
(ชี ววิทยา) จานวน 3 คน วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป) จานวน 7 คน วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร)
จานวน 1 คน ศษ.บ. (เคมี) จานวน 2 คน ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป) จานวน 1 คน ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิ สิ กส์) จานวน 1 คน ค.บ. (การสอนชี ววิทยา) จานวน 2 คน ค.บ. (การสอนเคมี) จานวน 1 คน ค.บ. (วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป) จานวน 3 คน ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ ) จานวน 1 คน ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ ศึกษา) จานวน 2 คน ศษ.ม.
(มัธยมศึกษา-การสอนวิทยาศาสตร์) จานวน 1 คน และ วท.ม. (วิทยาศาสตร์) จานวน 1 คน และมีประสบการณ์สอน
วิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่ 1-36 ปี เป็ นครู ผชู ้ ่วย จานวน 2 คน ครู ที่ยงั ไม่มีวิทยฐานะ จานวน 14 คน ครู ชานาญการ จานวน
5 คน และครู ชานาญการพิเศษ จานวน 9 คน โดยรายละเอียดเกี่ ยวกับการสอนในปี การศึ กษา 2558 นั้น มีครู ผทู ้ า
หน้าที่ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3 จานวน 11 คน ครู ผทู ้ าหน้าที่ สอนวิชาเคมี ม.4-6 จานวน 6 คน ครู ผทู ้ าหน้าที่
สอนวิช าชี ววิทยา ม.4-6 จานวน 10 คน และครู ผูท้ าหน้า ที่ สอนฟิ สิ กส์ ม.4-6 จานวน 3 คน โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยผูว้ ิจยั ประสานงานการวิจยั ทาการทดสอบครู ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทดสอบวัดความสามารถเกี่ ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน
10 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
2) มอบเอกสารชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและเอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและ
ประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างศึ กษาล่วงหน้าก่อนการ
อบรม 30 วัน
3) กลุ่มตัวอย่างศึกษาเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นเวลา 30 วัน
4) จัดอบรมกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กิจกรรม
การฝึ กอบรมประกอบด้วย
(1) การบรรยายสรุ ปให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การวัด และประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
(2) การฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องมือวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(3) ตัว แทนกลุ่มนาเสนอเครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตามด้วยวิทยากรให้ขอ้ คิดเห็น แล้วสรุ ปการฝึ กอบรม
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(4) ทดสอบหลัง การใช้ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล โดยผู ้วิ จัย ท าการทดสอบกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ย
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 10 ข้อ ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
(5) ผูเ้ ข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความพึงพอใจที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัด และประเมิ นผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ น 3 ตอน
ซึ่ งประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้ านการวัด
และประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรั บ ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี
ประกอบด้วย
1.1 ผลการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล
การพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การพัฒ นาความสามารถด้า นการวัด และประเมิ น ผลทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการกาหนด
จุ ด ประสงค์ข องชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การวัด และประเมิ นผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วจัดทาเป็ นชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและ
ประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรั บ ครู วิทยาศาสตร์ ร ะดับ มัธยมศึ ก ษาจังหวัด นนทบุ รี ซึ่ ง
ประกอบด้วย เอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลและเอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังรายละเอียดดังนี้
เอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย ชื่ อชุดฝึ กอบรมทางไกล คาชี้แจงการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล
โครงสร้างเนื้อหา แนวคิด จุดประสงค์ และเนื้อหาจานวน 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อสอบวัดพฤติ กรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มีเนื้ อหาประกอบด้วย
รู ปแบบการประเมินที่สามารถนามาประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ 9 รู ปแบบ การวัดพฤติ กรรม
ด้านกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งบอกลักษณะข้อสอบที่ใช้วา่ ควรวัดด้านการระบุปัญหา การ
ตั้งสมมติ ฐาน การทาการทดลอง การสังเกตขณะทดลอง การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบข้อมูล
และการสรุ ปผลการทดลอง ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ ความสามารถที่บ่งชี้ว่า
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะ และตัวอย่างคาถามที่ใช้วดั ทักษะของผูเ้ รี ยน ตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ตอนที่ 1
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาประกอบด้วย พฤติกรรม
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ที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ด้านการออกแบบและวางแผน ด้านการดาเนิ นการ
ด้านการวิเคราะห์และแปลความหมาย ด้านการนาไปใช้ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ตอนที่ 2
ตอนที่ 3 เทคนิ ควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้ อหาประกอบด้วย เทคนิ ควิธีที่ใช้วดั
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาจใช้เทคนิควิธีที่ใช้วดั ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ข้อสอบแบบเขียนตอบ การสังเกตพฤติ กรรมขณะทาปฏิบตั ิการ การตรวจรายงานผลการทาปฏิบตั ิการ การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ตอนที่ 3 เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ประกอบด้วย คาอธิ บายชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและจุ ดประสงค์ คาชี้ แจงการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล กาหนดการ
ฝึ กอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินที่ใช้ในการฝึ กอบรม
1.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล
การหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล ดาเนินการโดยการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80 ปรากฏผลดังต่อไปนี้
การหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ต้ ัง ไว้ ด าเนิ น การโดยการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวกับครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา จานวน 3 คน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
แบบกลุ่มกับครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 6 คน และการทดสอบประสิ ทธิ ภาพภาคสนาม
ซึ่ งมีจานวนผูร้ ่ วมในการทดลองภาคสนามจานวน 30 คน โดยใช้สูตรการหาประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1-3
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกลแบบเดี่ ยว ทาการทดสอบกับครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 3 คน ปรากฎผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลแบบเดี่ยว
ช่วงเวลา
ระหว่างการใช้ชุดฝึ กอบรม
หลังการใช้ชุดฝึ กอบรม

จานวน (คน)
3
3

ร้อยละ
39.33
30.33

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวของชุดฝึ กอบรมทางไกล มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
39.33/30.33
หลังการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผเู ้ ข้ารับการทดสอบจานวน 3 คน ดังกล่าว ผลการ
สัมภาษณ์สรุ ปได้ดงั นี้
1. เนื้อหาในตอนที่ 1 ผูเ้ ข้ารับการทดสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ยงั ไม่เข้าใจความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ละทักษะ และความสามารถที่
บ่งชี้วา่ ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ งั 13 ทักษะ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. เนื้ อหาในตอนที่ 2 พฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควรเพิ่มตัวอย่าง
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เกี่ยวกับข้อสอบที่วดั ด้านการดาเนินการ ด้านการวิเคราะห์และแปลความหมาย และด้านการนาไปใช้
3. เนื้อหาในตอนที่ 3 เทคนิควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ควรเพิ่มตัวอย่างการใช้เทคนิควิธีที่
ใช้วดั ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบแบบเขี ยนตอบ การสังเกตพฤติ กรรมขณะทา
ปฏิบตั ิการ การตรวจจากรายงานผลการทาปฏิบตั ิการ และการสอบภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ในการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท้ งั 13 ทักษะ
4. ควรเพิ่มตัวอย่างการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เห็นความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การเกิดพฤติกรรมของแต่ละทักษะ
หลังการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังนี้
1. เพิ่มตารางความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ และความสามารถที่บ่งชี้ ว่า
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วน ทั้ง 13 ทักษะ ในเนื้อหาตอนที่ 1
2. เพิ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อสอบที่วดั ด้านการดาเนินการ ด้านการวิเคราะห์และแปลความหมาย และด้านการ
นาไปใช้ ในเนื้อหาตอนที่ 2
3. เพิ่มตัวอย่างการใช้เทคนิควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบแบบ
เขี ย นตอบ การสังเกตพฤติ ก รรมขณะทาปฏิ บัติ การ การตรวจจากรายงานผลการทาปฏิ บัติการ และการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ งั 13 ทักษะ ในเนื้อหาตอนที่ 3
4. เพิ่ มตัวอย่า งการวัด และประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ให้เห็ นความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การเกิดพฤติกรรมของแต่ละทักษะ โดยแทรกเป็ นตัวอย่างลงในเนื้อหาทั้ง 3 ตอน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกลแบบกลุ่ม ทาการทดสอบกับครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 6 คน ปรากฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลแบบกลุ่ม
ช่วงเวลา
ระหว่างการใช้ชุดฝึ กอบรม
หลังการใช้ชุดฝึ กอบรม

จานวน (คน)
6
6

ร้อยละ
71.59
67.05

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มของชุดฝึ กอบรมทางไกล มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
71.59/67.05
หลังการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผเู ้ ข้ารับการทดสอบจานวน 6 คน ผลการสัมภาษณ์
สรุ ปได้ดงั นี้
1. เนื้ อหาในตอนที่ 1 ควรแสดงให้เห็ นตัวอย่างคาถามที่ ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูเ้ รี ยน เพิ่มเติ มตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน และตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับลักษณะข้อสอบวัดพฤติ กรรมด้า นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2. ในกิ จกรรมหลังการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลทั้ง 3 ตอน ควรปรับกิ จกรรมบางกิ จกรรมจากการให้
เขียนตอบแบบยาวเป็ นการเขียนตอบสั้นๆ บ้าง เพื่อเป็ นการจูงใจให้ตอบ
หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังนี้
1. เนื้ อหาในตอนที่ 1 ได้เพิ่มตัวอย่างคาถามที่ ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน โดย
การเพิ่มช่ องตารางที่ แสดงตัวอย่างคาถามที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน เพิ่มเติ มตัวอย่าง
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน และตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ปรั บกิ จกรรมหลังการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลทั้ง 3 ตอน จากการให้เขี ยนตอบแบบยาวให้อยู่ใน
รู ปการเติมคาตอบสั้นๆ ในบางคาถาม เพื่อเป็ นการจูงใจให้ตอบ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกลภาคสนาม โดยมี จานวนผูร้ ่ วมในการทดลองภาคสนาม
จานวน 30 คน ผลการทดสอบปรากฎดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลภาคสนาม
ช่วงเวลา
ระหว่างการใช้ชุดฝึ กอบรม
หลังการใช้ชุดฝึ กอบรม

จานวน (คน)
30
30

ร้อยละ
80.98
79.09

การหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ดฝึ กอบรมทางไกล วัดจากการทากิ จกรรมหลังการศึ กษาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
หลังจากผูเ้ ข้ารับการอบรมศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกลตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เสร็ จสิ้ นลง พบว่าร้อยละของ
คะแนนระหว่างการฝึ กอบรมคิดเป็ นร้อยละ 80.98 เมื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมศึกษาและทากิจกรรมในชุดฝึ กอบรมครบ
ทั้ง 3 ตอนแล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัด ความสามารถเกี่ ย วกับการวัด และประเมิ นผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทา พบว่าคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมคิดเป็ นร้อยละ 79.09
นอกจากนี้ ข้อมูลจากการอบรมทางไกลยังสะท้อนถึงการปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกลต่อไป ดังนี้
1) ควรมีการปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี โดยให้ ภาษาที่ใช้มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น
2) ควรมีการปรับปรุ งชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ให้เนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิ จกรรมตามที่กาหนดให้
ทามากขึ้น
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3) ควรมีการปรับปรุ งชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของเนื้ อหาของแต่ละตอนมี
ความเหมาะสมมากขึ้น
4) ควรมีการสั่งการบ้านให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ทุกเทคนิ ควิธี ได้แก่ การใช้แบบทดสอบแบบ
เขี ย นตอบ การสังเกตพฤติ กรรมขณะทาปฏิ บตั ิ การ การตรวจจากรายงานผลการทาปฏิ บั ติการ และการสอบ
ภาคปฏิ บตั ิ ที่ ใช้ในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ มาส่ งเมื่อมาร่ วมกิ จกรรมการอบรม
แบบเผชิญหน้า และวิทยากรนาวิพากษ์การบ้านดังกล่าว
ตอนที่ 2 ความสามารถด้ า นการวั ด และประเมิ นผลทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีระหว่ างก่ อนและหลังการใช้ ชุดฝึ กอบรม
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิจยั กับกลุ่มทดลองที่เป็ นครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา โดยทา
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง ก่ อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
ครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ช่วงเวลา
ก่อนใช้ชุดฝึ กอบรม
หลังใช้ชุดฝึ กอบรม

n
30
30

X

9.47
34.80

S.D.
3.76
1.95

d
25.33

Sd
3.07

t
45.252

Sig.
.000

ครู ผูส้ อนวิ ทยาศาสตร์ ใ นระดับมัธยมศึ กษาที่ เ ป็ นกลุ่ มตัวอย่า งมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนที่ ไ ด้จากการทดสอบ
ความสามารถเกี่ ยวกับการวัดและประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรั บครู วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี ก่ อนการใช้ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เท่ ากับ 9.47 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 3.76
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ ได้จากการทดสอบความสามารถหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เท่ากับ 34.80 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.95 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ ก
อบรมทางไกล พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามสามารถเกี่ ย วกับ การวัด และประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การพัฒนาความสามารถด้ านการวัดและ
ประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกล ปรากฏดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
เอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกล
รายการ

ค่าเฉลี่ย

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
1. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึกษา
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาหนดให้
ทา
3. การลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหามีความเหมาะสม
4. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ ก
อบรม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึกษา
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาหนดให้
ทา
3. การลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหามีความเหมาะสม

4.53

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51

4.67
4.47

0.48
0.57

มากที่สุด
มาก

4.50
4.40
4.63

0.51
0.50
0.49

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.57

0.56

มากที่สุด

4.77
4.47

0.50
0.57

มากที่สุด
มาก

4.57

มากที่สุด

รายการ

ค่าเฉลี่ย

4. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ ก
อบรม
ตอนที่ 3 เทคนิควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึกษา
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาหนดให้
ทา

4.47
4.60

0.57
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.63
0.50

4.57
4.63
4.43

0.50
0.49
0.50
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ความหมาย
มากที่สุด

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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รายการ

ค่าเฉลี่ย

3. การลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหามีความเหมาะสม
4. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ ก
อบรม
ภาพรวมของชุดฝึ กอบรม
1. เนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมทางไกลมีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานของครู วิทยาศาสตร์
2. ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของเนื้อหาของแต่ละตอนมี
ความเหมาะสม
3. กิจกรรมหลังการศึกษามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
เฉลีย่ รวมทั้งหมด

4.60
4.60
4.60

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.50
0.50
0.50

4.52
4.60

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.43

0.50

มาก

4.53
4.55

0.51
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ( X = 4.55) เมื่อพิจารณารายตอน พบว่า ทุกตอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ 1) เนื้ อหาสาระมีความ
เหมาะสมกับ ผูศ้ ึ กษา 2) การล าดับความสัมพันธ์ ข องเนื้ อหามี ค วามเหมาะสม 3) เนื้ อหามี ค วามเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรม ส่ วนข้อที่ เหลื อมีความพึ งพอใจในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาภาพรวมของชุ ด
ฝึ กอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของชุดฝึ กอบรมในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมทางไกลมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของครู
วิทยาศาสตร์ ( X = 4.60) รองลงมา คือ กิจกรรมหลังการศึกษามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( X = 4.53)
อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั เสนอการอภิปรายผลใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล การใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกล และความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล
1.1 การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่พฒั นาขึ้น มีข้ นั ตอนในการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการสร้างชุดฝึ กอบรมของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537) และ นิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2547) คื อ มีการวิเคราะห์
เนื้อหา กาหนดหัวเรื่ อง แนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรม การประเมิน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมและ
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ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม สาหรับองค์ประกอบของเอกสารชุดฝึ กอบรมที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องกับนิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2547 :
154-157) ซึ่ งกล่าวว่า องค์ประกอบของชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย (1) คู่มือการฝึ กอบรม (2) สื่ อที่ใช้ในการ
ฝึ กอบรม (3) กิจกรรมในชุดฝึ กอบรมทางไกล และ (4) การประเมินในชุดฝึ กอบรมทางไกล และภายในชุดฝึ กอบรม
ประกอบด้วย เนื้ อหาสาระและแผนภาพประกอบ จานวน 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ลักษณะข้อสอบวัดพฤติ กรรมด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ตอนที่ 3 เทคนิควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีคาอธิ บายที่เป็ นความรู ้เชิ งหลักการและนาเสนอ
ตัวอย่างแนวทางในการปฏิ บตั ิ เช่ น ตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับตัวบ่ งชี้
พร้อมเกณฑ์การประเมินแบบรู บริ คที่ละเอียดและคาอธิ บายในตอนที่ 1, 2 และ 3 และ กิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ ก
อบรมทางไกล ตอนที่ 1, 2 และ 3 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดในการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมของ นิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2547 :
179) ที่ เ สนอว่ า การออกแบบสื่ อ การฝึ กอบรมเนื้ อ หาที่ น าเสนอต้อ งกระจ่ า งชัด ง่ า ยต่ อ การเข้า ใจ และเมื่ อ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิจารณาเนื้ อหาสาระของชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล ผูท้ รงคุ ณ วุฒิมีค วามคิ ด เห็ นสอดคล้องกัน ว่า การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมไกลมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและสอดคล้องกันเป็ นลาดับ โดยนาเสนอลักษณะ
ข้อสอบวัดพฤติ กรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในตอนที่ 1 พฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ดา้ นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในตอนที่ 2 แล้วจึ งนาเสนอเทคนิ ควิธีที่ใช้วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ พร้อมเกณฑ์การประเมินแบบ
รู บริ คที่ละเอียดและคาอธิ บาย ซึ่ งผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองและนาไปทดลองปฏิบตั ิ ใน
การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 การหาประสิ ทธิ ภาพใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถศึ กษาเอกสารชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลและทากิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมแต่ละตอนได้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิดความสามารถเกี่ยวกับการวัด
และประเมิ น ผลทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ซึ่ งเห็ น ได้จ ากผลการหา
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรมทางไกลซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ 80.98/79.09 สอดคล้องกับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลก่อนนาไปทดลองใช้ ที่มีความเห็นว่าชุดฝึ กอบรมทางไกลมีเนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมแต่ละตอนที่นาเสนอ ตลอดจนรู ปแบบการจัดพิมพ์และองค์ประกอบที่เหมาะสม
จากผลการสัมภาษณ์ผรู ้ ่ วมการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พบว่า ผูร้ ่ วมการทดสอบ
ต้องการให้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีตวั อย่างที่ชดั เจน ดังเห็นได้จากในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว ผูร้ ่ วมการ
ทดสอบระบุ ให้มีตวั อย่างเกี่ยวกับข้อสอบที่ วดั ด้านการดาเนิ นการ ด้านการวิเคราะห์และแปลความหมาย และด้าน
การนาไป และให้เพิ่มตัวอย่างการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ การเกิดพฤติกรรมของแต่ละทักษะ เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบเป็ นครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ อยู่แล้ว การได้
เห็นตัวอย่างข้อสอบที่ ชดั เจนมากขึ้น ทาให้สามารถประยุกต์หลักการและตัวอย่างเพื่อใช้ในการสร้างเครื่ องมือวัด
และประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
แบบกลุ่ม ผูร้ ่ วมการทดสอบระบุให้เพิ่ มเติ มตัวอย่างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน และ
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับลักษณะข้อสอบวัดพฤติกรรมด้าน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้มีการเสนอให้ปรับเนื้อหาในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ให้มีตวั อย่าง
ข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
2. การใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถเกี่ ยวกับการวัดและ
ประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมของสุ จินต์ วิศวธี รานนธ์ และคณะ
(2554) ดวงเดือน พินสุ วรรณ์ (2557) พัชรี ผลโยธิ น และคณะ (2548) จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (2555) และศันสนี ย ์
สังสรรค์อนันต์ (2558) ที่ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมขึ้นและนาไปทดลองใช้แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่นาเสนอในชุดฝึ กอบรมหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กอบรม ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจาก
เอกสารชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลประกอบด้วยเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับการวัดและประเมิ นผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีความสาคัญซึ่ งถูกจัดเรี ยงลาดับความสัมพันธ์ไว้อย่างเหมาะสม มีตวั อย่างประกอบและแบบฝึ กหัด
ซึ่ งมีแนวคาตอบที่ชดั เจนทาให้เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยงั มีการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพิ่มเติม ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับความรู ้เพิ่มเติ มจากการฟั งบรรยาย การซักถามวิทยากร และการอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
3. ความพึ งพอใจเกี่ ยวกับชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมี ความพึ งพอใจเกี่ ยวกับนื้ อหา
สาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึ กษา และภาษาที่ ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายในระดับมาก และมีความพึ งพอใจ
เกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิ จกรรมตามที่ กาหนดให้ทา การลาดับความสัมพันธ์ของเนื้ อหามีความ
เหมาะสม และเนื้ อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ กอบรมในระดับมากที่ สุด เกี่ยวกับภาพรวม
ของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล กลุ่มตัวอย่างมี ความพึ งพอใจในระดับมากที่ สุดในเรื่ อง เนื้ อหาสาระของชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของครู วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมหลังการศึกษามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
และมีความพึงพอใจเกี่ ยวกับความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของเนื้ อหาของแต่ละตอนมีความเหมาะสมในระดับมาก
ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจที่ มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกลในภาพรวมและรายตอนอยู่ในระดับมากที่สุด
ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะเนื้ อหาในชุ ดฝึ กอบรมทางไกลมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับความสามารถที่ บ่งชี้ ว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างคาถามที่ วดั ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนรายทักษะ
ครบถ้วนทั้ง 13 ทักษะ ซึ่ งครู วิทยาศาสตร์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนได้

ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒ นาและทดลองใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การพัฒ นา ความสามารถด้า นการวัด และ
ประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ส าหรั บ ครู วิ ทยาศาสตร์ ร ะดับมัธยมศึ ก ษาจัง หวัด นนทบุ รี มี
ข้อ เสนอแนะ 2 ประการ คื อ ข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลและข้อ เสนอแนะในการน า
ผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
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การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

.1 ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลควรศึ กษาชุดฝึ กอบรมด้วยตนเองอย่างละเอียดจนเข้าใจแนวทางการวัด
และประเมิ นผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรั บครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี
ก่อนที่จะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.2 ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลควรใช้เทคนิ ควิธีที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ครบทุกเทคนิ ควิธีเพื่อวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน ทั้ง 13 ทักษะ
โดยใช้ตวั อย่างในชุดฝึ กอบรมในการสอบเก็บคะแนนในชั้นเรี ยนตามปกติ
1.3 ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลควรใช้เวลาในการศึกษาชุดฝึ กอบรม 1-3 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ งั 3 ตอน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลทักษะอื่นๆ
ที่มีการเน้นในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ สาหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา เช่น ทักษะการสื บ
เสาะหาความรู ้ เป็ นต้น
2.2 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ใช้สื่อเสริ มอื่นๆ เช่น e-Learning เพื่อเสริ มการใช้
สื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อหลัก และศึกษาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าว
2.3 ควรมี การวิ จัย ติ ด ตามผลการนาความรู ้ ค วามเข้า ใจและทัก ษะการวัด และประเมิ นผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนใน
ชั้นเรี ยน
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