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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) พัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและ
ปริ ม ณฑล (2) เปรี ยบเที ย บความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑลระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ ก
อบรม และ (3) ศึ ก ษาความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กอมรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุ งเทพและปริ มณฑล
จํา นวน 30 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบแบ่ง ชั้น เครื่ อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ประกอบด้ว ย ชุด ฝึ กอบรมทางไกล
แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และแบบสอบถามความพึง พอใจที ่มีต่อ ชุด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื ่อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ ครู วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ ม ณฑล มีประสิ ท ธิ ภ าพ 79.73 /
81.35 มีข้ นั ตอนในการพัฒ นา 6 ขั้นตอน คือ กําหนดจุดประสงค์ของชุดฝึ กอบรมทางไกล ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สร้างชุดฝึ กอบรมทางไกล ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล ทดลองใช้และวิเคราะห์
ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล และปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล ชุดฝึ กอบรมทางไกลประกอบด้วย เอกสาร
ชุด ฝึ กอบรมทางไกล และเอกสารประกอบการใช้ชุด ฝึ กอบรมทางไกล เอกสารชุด ฝึ กอบรมทางไกล มี
องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่ อชุดฝึ กอบรมทางไกล คําชี้ แจงการศึกษา ชุดฝึ กอบรมทางไกล โครงสร้างเนื้ อหา แนวคิด
จุด ประสงค์ เนื้ อ หา และกิจ กรรมหลัง การศึก ษาชุด ฝึ กอบรมทางไกล เอกสารประกอบการใช้ชุด ฝึ กอบรม
ทางไกลประกอบด้ว ยคํา อธิ บ ายชุด ฝึ กอบรมทางไกลและจุด ประสงค์ คํา ชี้ แ จงการใช้ชุด ฝึ กอบรมทางไกล
กําหนดการฝึ กอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินที่ใช้ในการฝึ กอบรม
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(2) ความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ (3) กลุ่ม ตัว อย่า งมีค วามพึง พอใจต่อ ชุด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในระดับมากที่สุด
คําสํ าคัญ : ชุดฝึ กอบรมทางไกล การสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) develop a distance training package of science teaching for
science process skills development for secondary school science teachers in Bangkok and Vicinity; (2) compare
conceptual understanding of science teaching for science process skills development for secondary school
science teachers in Bangkok and Vicinity between before and after using the distance training package; and (3)
study the participants’ satisfaction on the distance training package of science teaching for science process skills
development for secondary school science teachers.
The research sample consisted of 30 secondary school science teachers in Bangkok and vicinity,
obtained from stratified random sampling. The research instruments were, the distance training package,
achievement tests on understanding of science teaching for science process skills development, and a
questionnaire for participants’ satisfaction on the distance training package of science teaching for science
process skills development. Statistics used for data analysis were efficiency index ( E1/E2) , percentage, mean,
standard deviation, and t-test.
The research findings revealed that (1) the efficiency of the distance training package of science
teaching for science process skills development for secondary school science teachers in Bangkok and Vicinity
was established as 79.73 / 81.35, there were 6 steps of development, set the distance training package’s
objectives, reviewed literatures, constructed the distance training package, analyzed of the validity of the distance
training package, tried out, and modified the distance training package, the distance training package composed
of the distance training package document and a manual for the distance training package, the distance training
package document consisted of name of the distance training package, direction for studying the distance training
package, content’s structure, concepts, objectives, and activities after studying the distance training package, the
manual for the distance training package consisted of explanation of the distance training package and objectives,
direction for using the distance training package, training schedule, lecture handouts, and evaluation forms;
(2) conceptual understanding of science teaching for science process skills development for secondary school
science teachers in Bangkok and Vicinity of the participants after using the distance training package was
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significantly higher than that of before using the distance training package at .05 level; and (3) the participants’
satisfaction on the distance training package of science teaching for science process skills development for
secondary school science teachers was at the highest level.
Key words : Distance Training Package, Science Teaching, Science Process Skills
ความสํ าคัญของปัญหาวิจัย
การสอนวิท ยาศาสตร์ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เน้น การเชื่ อ มโยงความรู ้ กับ
กระบวนการ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และ
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
(2551) เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ครู จาํ เป็นต้องสอนให้นกั เรี ยนได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็นผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ สามารถตัดสิ น ใจโดยใช้ขอ้ มูลที่ ห ลากหลายและมี ประจักษ์พ ยานที่ ตรวจสอบได้ ดังนั้น ทักษะที่ มี
ความสําคัญ อย่างยิ่ง อย่างหนึ่ งที่ ค รู จ าํ เป็ นต้อ งสอนให้ นัก เรี ย นได้เกิ ด การเรี ยนรู ้ คื อ ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (science process skills)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นทักษะกระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์
(พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา 2550, : 253) และเป็ นกลุ่มของทักษะที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ มี
ความเหมาะสมกับวิทยาศาสตร์ หลายสาขา และเป็ นความสามารถที่สามารถถ่ายโอนไปสู่ สถานการณ์ ต่างๆ ได้
อย่างกว้างขวาง (Monhardt and Monhardt, 2006) จึ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมีการสอนให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
และมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กบั การสอนให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหา หลักการ และ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
มีหลักฐานจากงานวิจยั จํานวนมากที่ ยืนยันว่าผูเ้ รี ยนที่ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะเป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ทกั ษะเหล่านี้ ในบริ บทชี วิตจริ งได้ (Monhardt and Monhardt,
2006) ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะมีความรู ้ดา้ นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์นอ้ ยด้วย (Dirks
and Cunningham, 2006)
ปั จจุบนั พบว่าการสอนในโรงเรี ยนเกือบทุกโรงเรี ยน ทุกระดับชั้น ยังเน้นการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่มากเท่าที่ควร ดังผลจากการประเมินผลการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฎว่า มีการสอนนักเรี ยนให้มี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยู่ใ นระดับ ที่ น้อ ยกว่ าในส่ ว นเนื้ อ หา (อโรชา สุ ภ านิ ช ย์ และคณะ 2551) จากการประเมิ น ดัง กล่ าวจะเห็ น ว่ า
ครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่จะเน้นการสอนเนื้ อหามากกว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นผลให้การเรี ยนรู ้ของ
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นักเรี ยนขาดทักษะพื้นฐานที่จะทําให้นกั เรี ยนสามารถค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ ครู วิทยาศาสตร์ ผสู ้ อน
ระดับมัธยมศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู ้มาใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชุดฝึ กอบรมทางไกลเป็นรู ปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจวิธีหนึ่ งที่สามารถช่วยให้บุคคลเกิด
การเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นการวางแผนการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ สามารถใช้ในการฝึ กอบรมให้
เป็นไปตามเป้ าหมายในรู ปแบบที่ตอ้ งการ สําหรับกลุ่มเป้ าหมายจํานวนมากศึกษาด้วยตนเองตามเนื้ อหาที่กาํ หนด
ไปทีละขั้น โดยไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2556) ดังนั้น ชุดฝึ กอบรมทางไกลจึงเป็ น
เครื่ องมือที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวความคิดที่ จะพัฒนาครู โดยใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สําหรั บ ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล ซึ่ ง
ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่ งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมใน
การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลเพื่อเป็ นโครงการนําร่ องไปสู่ พ้นื ที่อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล
2. เปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจ เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑลระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งครอบคลุมประเด็นหลัก ได้แก่ การสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบตั ิเชิงวิทยาศาสตร์ การ
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน และการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั บูรณาการ
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใน
พื ้ น ที ่ก รุ ง เทพมหานคร ประมาณ 1,000 คน และปริ ม ณฑล คือ จัง หวัด นนทบุรี ปทุม ธานี นครปฐม
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จังหวัดละประมาณ 500 คน รวมประชากรครู ประมาณ 3,500 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น โดยสุ่ มโรงเรี ยนที่อยู่ในแต่ละจังหวัด และสุ่ มครู
ที่อ ยู่ใ นแต่ล ะโรงเรี ย นที่มีก ารจัด การเรี ย นการสอนระดับ มัธ ยมศึก ษาที ่อ ยู่ใ นพื้ น ที ่ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล แล้วเชิ ญ ครู วิทยาศาสตร์ ผูส้ อนระดับมัธ ยมศึก ษามาโรงเรี ย นละ 1-3 คน ได้ก ลุ่ม ตัว อย่างที่เป็ นครู
วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาที ่อ ยู ่ใ นพื ้ น ที ่ก รุ ง เทพมหานคร จาก 4 โรงเรี ย น จํา นวน 8 คน และครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ปริ มณฑล จังหวัดละ 2 โรงเรี ยน รวม 10 โรงเรี ยน จํานวน 22 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรั บครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล ตัวแปรตาม
คื อ (1) ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และ
(2) ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
และแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลหลังการใช้ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล มี ข้ นั ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1.1 การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
1.1.1 กําหนดจุ ดประสงค์ของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ผูว้ ิจยั ศึ กษาวิธีการในการกําหนดจุ ดประสงค์ของชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกล และเนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั แล้วกําหนดจุดประสงค์ของชุดฝึ กอบรมไว้ว่า เมื่อศึกษาแนวคิดในเรื่ อง
การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้ว ผูศ้ ึกษาสามารถ (1) อธิ บายการสอนที่เน้น
กิ จ กรรมปฏิ บ ัติ เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ (2) อธิ บ ายการสอนทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ ัน พื้ น ฐานได้
(3) ยกตัวอย่างการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานได้ (4) อธิ บายการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการได้ (5) ยกตัวอย่างการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการได้ และ
(6) วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ที่ ใช้ เป็ นกรณี ต ัว อย่ างในการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้
1.1.2 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างชุ ดฝึ กอบรมทางไกล การสอนที่ เน้นกิ จกรรม
ปฏิบตั ิเชิ งวิทยาศาสตร์ การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และการสอนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้นั บูรณาการ
1.1.3 สร้ างชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย ชื่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล คําชี้ แจงการศึกษาชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล โครงสร้างเนื้ อหา แนวคิด จุดประสงค์ เนื้ อหาสาระที่ใช้ในการฝึ กอบรม สื่ อการสอน การประเมินหลัง
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เรี ยน สําหรับเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบตั ิเชิงวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และ ตอนที่ 3 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
บูรณาการ เมื่อจบเนื้ อหาแต่ละตอนจะมีกิจกรรมหลังการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล โดยกิ จกรรมหลังการศึกษา
ชุดฝึกอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั กําหนดขึ้น มีข้นั ตอนในการกําหนดดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดฝึ กอบรมทางไกล การสอนที่เน้นกิจกรรม
ปฏิบตั ิเชิ งวิทยาศาสตร์ การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และการสอนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้นั บูรณาการ
2) ออกแบบกิ จ กรรมหลัง การศึ ก ษาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลแต่ ล ะตอนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3) ตรวจสอบคุณภาพกิ จกรรมหลังการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล โดยนํากิ จกรรมหลังการศึกษา
ชุดฝึ กอบรมทางไกลแต่ละตอนที่เกี่ ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
สร้ างขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
กิ จกรรม ปรั บ ปรุ งแก้ไขกิ จกรรมหลังการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลแต่ ละตอนตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 คน ให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00
1.1.4 ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลโดย
1) นําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการ
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมทางไกล ปรับปรุ งแก้ไขชุดฝึ ก
อบรมทางไกลตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00
2) นําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ โดย (1) ทดสอบกับครู วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง โดยเลื อกโรงเรี ยนที่ มีการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 1 โรงเรี ยน และปริ มณฑล 2 โรงเรี ยน แล้ว
เชิญครู วิทยาศาสตร์ ผสู ้ อนระดับมัธยมศึกษามาโรงเรี ยนละ 1 คน เพื่อทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล แล้วนําข้อมูล
ที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล (2) ทดสอบกับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6
คน ที่ ไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง โดยเลื อกโรงเรี ยนที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 2 โรงเรี ยน และปริ มณฑล 4 โรงเรี ยน แล้วเชิ ญครู วิทยาศาสตร์ ผสู ้ อน
ระดับมัธยมศึกษามาโรงเรี ยนละ 1 คน เพื่อทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลแล้วนําข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบมา
ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล และ (3) ดําเนินการตรวจสอบประสิ ทธิภาพภาคสนาม โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมในการทดสอบ
จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น เพื่ อให้ได้ครู ที่อยู่ในโรงเรี ยนที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยสุ่ มโรงเรี ยนที่อยูใ่ นแต่ละจังหวัด และสุ่ มครู ที่อยูใ่ น
แต่ละโรงเรี ยน แล้วเชิ ญครู วิทยาศาสตร์ ผูส้ อนระดับมัธยมศึกษามาโรงเรี ยนละ 1-3 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จาก 4 โรงเรี ยน จํานวน 8 คน และครู วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นพื้นที่ปริ มณฑล จังหวัดละ 2 โรงเรี ยน รวม 10 โรงเรี ยน จํานวน 22 คน
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1.1.5 ทดลองใช้และวิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล การทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีสมาชิก
ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมี ข้ นั ตอนในการดําเนิ นการ ได้แก่
ทดสอบก่ อนการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล อบรม และทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล
1.1.6 ปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยนําผลการทดลองใช้ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม
และผลการอบรมหลังทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลมาประกอบการวางแผนปรับปรุ ง
1.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจของครู เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีข้นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่ องมือประเภทแบบทดสอบ
2) วิเคราะห์ จุด ประสงค์ของชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ สร้ างตารางวิเคราะห์ แ บบทดสอบโดยมี ขอ้ คําถาม
เกี่ ยวกับการสอนที่เน้นกิ จกรรมปฏิบตั ิเชิ งวิทยาศาสตร์ การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
และการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั บูรณาการ
3) กําหนดประเภทของแบบทดสอบ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบทดสอบคู่ ข นานชนิ ด ปรนัย 4 ตัว เลื อ ก
จํานวน 20 ข้อ เป็ นคําถามเพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
4) สร้างแบบทดสอบตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ
5) นําแบบทดสอบไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน พิ จารณาความสอดคล้อง ให้ได้ค่าดัช นี ความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00
6) นําแบบทดสอบมาปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนําไปทดลองใช้กบั ครู ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 20 คน นําผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบแบบปรนัย
ตอบถูกให้ขอ้ ละ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
7) วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากของแบบทดสอบซึ่ ง
ได้ค่ า ความยากของแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นอยู่ร ะหว่ าง .35 - .75 ค่ า ความยากของแบบทดสอบหลัง เรี ย นอยู่
ระหว่าง .40-.80 หาค่ าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ซึ่ งได้ค่ าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นอยู่
ระหว่าง .20-.60 ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบหลังเรี ยนอยูร่ ะหว่าง .30-.70 และหาความเที่ยงของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน ที่ 20 ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ .79 ค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบหลังเรี ยน เท่ากับ .86
1.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล มีข้นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึ กษาเอกสารเกี่ ยวกับการสร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจ ในการวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิธีการสร้ าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็นทั้งคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด ชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใช้
สอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม
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2) เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมประเด็น เนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึกษา
เนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาํ หนดให้ทาํ การลําดับความสัมพันธ์ของเนื้ อหามีความเหมาะสม
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล และ
ความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมโดยภาพรวม เนื้ อหาสาระของชุดฝึ กอบรมทางไกลมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของเนื้ อหาของแต่ละตอนมีความเหมาะสม กิจกรรมหลังการศึกษามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ผูว้ ิจยั ทําการประเมินโดยแบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3) ตรวจสอบและจัดกลุ่มข้อความในแบบสอบถามความพึงพอใจให้เหมาะสม
4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อคําถาม รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการถาม เป็ นข้อความที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุด
ฝึ กอบรมทางไกล จากนั้นนําไปจัดพิมพ์เพื่อใช้สอบถามผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลกับกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ทดสอบก่อ นการใช้ชุด ฝึ กอบรมทางไกล โดยผูว้ ิจยั ประสานงานการวิจ ยั ทําการทดสอบครู ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ ด้ว ยแบบทดสอบก่อ นเรี ยน เรื่ อ ง การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ สํา หรับ ครู ว ิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษา ในกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล จํา นวน 20 ข้อ ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
2.2 มอบเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกล และ เอกสารประกอบการใช้ชุด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาล่วงหน้า
2.3 กลุ่มตัวอย่างศึกษาเอกสารชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เป็ นเวลา 30 วัน
2.4 จัดอบรมกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กิจกรรม
การฝึ กอบรมประกอบด้ว ย 1) การบรรยายสรุ ป ให้ค วามรู ้เกี ่ย วกับ การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื ่อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) การสาธิ ตการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3) การเข้า สัม มนากลุ ่ม ย่อ ยเพื ่อ แลกเปลี ่ย นประสบการณ์จ ากการทดลองสอนวิท ยาศาสตร์ เพื ่อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กาํ หนดไว้ในชุดฝึ กอบรมทางไกล 4) ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิทยากรให้ขอ้ คิดเห็น แล้วสรุ ปการฝึ กอบรม 5) ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยผูว้ ิจยั
ทําการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ สําหรับ ครู วิท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึก ษา ในกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล จํานวน 20 ข้อ ซึ่ ง เป็น
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที และ 6) ผูเ้ ข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ว้ ิจ ยั ได้วิ เคราะห์ ข อ้ มูล ทัว่ ไปของกลุ ่ม ตัว อย่า ง เปรี ย บเทีย บความรู ้ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ การสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล วิเคราะห์
ความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพและปริมณฑล ปรากฏผลดังนี้
1.1 ผลการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาํ หรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในกรุ งเทพและปริ มณฑล ประกอบด้วย เอกสารชุดฝึ กอบรม
ทางไกล และ เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังรายละเอียดดังนี้
เอกสารชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในกรุ งเทพและปริ มณฑล ประกอบด้วย ชื่อชุดฝึ กอบรมทางไกล คําชี้แจง
การศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล โครงสร้างเนื้ อหา แนวคิด จุดประสงค์ และเนื้ อหาจํานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
สอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบตั ิเชิงวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 การ
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ตอนที่ 2 ตอน
ที่ 3 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
ตอนที่ 3
เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย คําอธิ บายชุดฝึ กอบรมทางไกลและวัตถุประสงค์
คําชี้ แจงการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล กําหนดการฝึ กอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินที่ใช้ใน
การฝึ กอบรม
1.2 ผลการหาประสิ ทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล พบว่าชุดฝึกอบรมทางไกลมีประสิ ทธิภาพ 79.73 / 81.35
2. ความรู้ ค วามเข้ าใจ เรื่ อ ง การสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ สํ าหรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในกรุ งเทพและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลหลังการทดลอง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระมีความเหมาะสม
กับผูศ้ ึกษา เนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาํ หนดให้ทาํ การลําดับความสัมพันธ์ของเนื้ อหามีความ
เหมาะสม ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และเนื้ อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ กอบรม
ในระดับมากที่สุด
86 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

เกี่ ยวกับภาพรวมของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่ อง เนื้ อหา
สาระของชุดฝึ กอบรมทางไกลมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของครู วิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของ
เนื้อหาของแต่ละตอนมีความเหมาะสม และกิจกรรมหลังการศึกษามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ ิจัย เสนอการอภิ ป รายผลการวิจัยใน 3 ประเด็น คื อ ผลการพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกล ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล และผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกล ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล
1.1 ผลการพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อ ง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ข้ นั ตอนในการพัฒ นาที่ ส อดคล้อ งกับ การสร้ างชุ ด ฝึ กอบรมของ ชัย ยงค์
พรหมวงค์ (2537) และ นิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2547) คือ มีการวิเคราะห์เนื้ อหา กําหนดหัวเรื่ อง แนวคิด วัตถุประสงค์
กิจกรรม การประเมิน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมและปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม สําหรับองค์ประกอบ
ของเอกสารชุ ดฝึ กอบรมที่ พฒ
ั นาขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการสร้ างชุ ดฝึ กอบรมของ จิ นตนา ใบกาซู ยี (2536)
นอกจากนั้นภายในชุ ดฝึ กอบรม ประกอบด้วย เนื้ อหาสาระและรู ปภาพประกอบจํานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
สอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบตั ิเชิงวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน ตอนที่
3 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ ซึ่ งมีคาํ อธิ บายที่เป็ นความรู ้เชิงหลักการและนําเสนอ
ตัวอย่างแนวทางในการปฏิ บตั ิ เช่ น ตัวอย่างสถานการณ์ และคําถามที่ สามารถใช้ในการสอนเพื่ อพัฒ นาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ พร้อมภาพประกอบในตอนที่ 1, 2 และ 3 และ กิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม
ทางไกล ตอนที่ 1, 2 และ 3 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมของ จินตนา ใบกาซูยี (2536: 70-78)
ที่เสนอว่า การผลิตสื่ อที่ใช้เสริ มความรู ้ ควรมีเนื้ อหาที่ให้ความรู ้ ดา้ นต่างๆ นอกเหนื อจากความรู ้ เกี่ ยวกับเนื้ อหา
สาระ ควรมี ภาพประกอบและกิ จกรรมบางอย่างประกอบเนื้ อหาที่ ก่อให้เกิ ดความสนใจ และเมื่ อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
พิจารณาเนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมทางไกล ผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดลําดับเนื้อหาสาระ
ของชุ ดฝึ กอบรมไกล มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องและสอดคล้องกันเป็ นลําดับ โดยนําเสนอการสอนที่เน้นกิ จกรรม
ปฏิ บตั ิเชิ งวิทยาศาสตร์ ในตอนที่ 1 การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานในตอนที่ 2 แล้วจึ ง
นําเสนอการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการ พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้สถานการณ์และคําถาม
ที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผูใ้ ช้ชุดฝึ ก
อบรมทางไกลสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองและนําไปทดลองปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80 / 80 พบว่า ชุด
ฝึ กอบรมทางไกลมี ประสิ ทธิ ภ าพ 79.73 / 81.35 ซึ่ งค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างสามารถศึกษาเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลและทํากิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมแต่ละ
ตอนได้ดว้ ยตนเอง ก่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ ในระดับดี ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลก่อน
นําไปทดลองใช้ที่มีความเห็นว่าชุดฝึ กอบรมทางไกลมีเนื้ อหาสาระ และกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมแต่ละ
ตอนที่นาํ เสนอ ตลอดจนรู ปแบบการจัดพิมพ์และองค์ประกอบที่เหมาะสม
จากผลการสัมภาษณ์ผูร้ ่ วมการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ ยวและแบบกลุ่ม พบว่า ผูร้ ่ วมการทดสอบ
ต้องการให้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีตวั อย่างที่ชดั เจน ดังเห็นได้จากในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว ผูร้ ่ วมการ
ทดสอบระบุให้มีตวั อย่างบทบาทผูส้ อนและพฤติกรรมผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับขั้นตอนสําคัญของวิธีสอนแต่ละวิธี
และเพิ่ ม ตัว อย่างการสอนทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เนื่ อ งจากผูเ้ ข้าร่ ว มการทดสอบเป็ นครู ผูส้ อน
วิทยาศาสตร์ อยู่แล้ว การได้เห็ นภาพและตัวอย่างการสอนที่ ชดั เจนมากขึ้น ทําให้สามารถประยุกต์หลักการและ
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทําให้มีการเสนอให้ปรับเนื้ อหาใน
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 2 ให้มีตวั อย่างการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
2. ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลอย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการทดลองใช้ชุ ด ฝึ กอบรมของ สุ จิ น ต์
วิศ วธี ร านนธ์ และคณะ (2552) พัช รี ผลโยธิ น และคณะ (2548) วัฒ นา มัค คสมัน และคณะ (2551) จรี ล ัก ษณ์
รัตนาพันธ์ (2552) และดวงเดื อน พินสุ วรรณ์ (2554) ที่ได้พฒั นาชุ ดฝึ กอบรมขึ้นและนําไปทดลองใช้แล้วพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นาํ เสนอในชุดฝึกอบรมหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสู งกว่าก่อนการใช้
ชุดฝึกอบรม
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล พบว่า ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผูศ้ ึกษา เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับกิจกรรมตามที่กาํ หนดให้ทาํ การ
ลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหามีความเหมาะสม ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และเนื้อหามีความเหมาะสม
กับระยะเวลาในการศึกษาชุดฝึ กอบรมในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับภาพรวมของชุดฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง เนื้ อ หาสาระของชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลมี ป ระโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของครู
วิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของเนื้ อหาของแต่ละตอนมีความเหมาะสม และกิจกรรมหลังการศึกษามี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมของพัชรี ผลโยธิ น และคณะ (2548) และ
ดวงเดือน พินสุ วรรณ์ (2554) ที่ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมขึ้นและนําไปทดลองใช้แล้ว พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้าน คือ สื่ อและกิ จกรรมการฝึ กอบรม กระบวนการฝึ กอบรม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลควรศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมด้วยตนเองอย่างละเอี ยดจนเข้าใจแนวทางการสอน
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในกรุ งเทพ
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และปริ มณฑล ก่ อนที่ จะนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1.2 ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลควรสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ยการ
สอนโดยตรงหรื อสอดแทรกคําถามหรื อคําสั่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ โดยใช้
ตัวอย่างในชุดฝึกอบรมในขณะที่มีการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ตามปกติ
1.3 ผูใ้ ช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสามารถใช้เวลาในการศึกษาชุดฝึกอบรม 1-3 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง
การสอนที่เน้นกิจกรรมปฏิบตั ิเชิ งวิทยาศาสตร์ การสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และการ
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั บูรณาการ
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั และพัฒนาชุดฝึกอบรม
2.1.1 ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรั บครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษา ในกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยการให้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรปั จจุบนั และเพิ่มกิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการสอนวิท ยาศาสตร์ เพื่ อพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรปัจจุบนั
2.1.2 ควรมีการปรับปรุ งชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ให้มีเนื้ อหาและกิ จกรรมหลังการใช้ชุดฝึ กอบรมที่ มี
ขอบเขตกว้างขึ้น เพื่อให้ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ได้เห็นตัวอย่างการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในบริ บทที่กว้างขึ้น
2.2 การวิจยั และพัฒนากิจกรรมหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลแต่ละตอน
2.2.1 ควรให้ครู วิทยาศาสตร์ ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเนื้ อหาสาระที่ตนเองรับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อมา
นําเสนอในวันที่จดั อบรม
2.2.2 การทํากิ จกรรมระหว่างฝึ กอบรมควรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมแยกตามความเกี่ ยวข้องของ
เนื้อหาสาระที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่ วมกัน และเพื่อทําการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการใช้ชุดฝึกอบรมในกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมที่รับผิดชอบในการจัดการ
เรี ยนการสอนในเนื้อหาสาระต่างกัน

ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557 | 89

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

บรรณานุกรม
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2545) การวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐาน.
กรุ งเทพมหานคร : คุรุสภา ลาดพร้าว
จรี ลกั ษณ์ รั ตนาพันธ์ (2552) “การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจั ดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนาช่ วงระยะความ
สนใจของเด็กที่ มีความต้ องการพิ เศษ” โครงการได้รับทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(เอกสารอัดสําเนา)
จินตนา ใบกาซูยี (2536) การเขียนสื่ อการเรี ยนการสอน กรุ งเทพมหานคร: สุ วีริยสาส์น หน้า 70-78
ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2537) “วิ ธี การและสื่ อการฝึ กอบรมแบบการพั ฒ นาโครงการจากกรณี งาน” ใน
ประมวลส าระชุ ดวิชาเทคโน โลยี แ ละสื่ อส ารการฝึ กอบรม ห น่ วยที่ 9 ห น้ า 45-102 น น ทบุ รี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(2556) “การทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อหรื อชุดการสอน” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-19.
ดวงเดือน พินสุ วรรณ์ (2554) “การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนพันธุ ศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ สําหรับครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุ งเทพและปริ มณฑล” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มสธ., 4(2), 86-94.
นลินี อินดีคาํ (2551) “ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารรอบตัว สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1” วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสารอัดสําเนา)
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2547) “ชุดฝึ กอบรม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการฝึ กอบรม หน่วยที่ 11
หน้า 147-197 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ ประจวบจิตร คําจัตุรัส (2555) “การนําความรู ้ชีววิทยาและเคมีมาจัดการเรี ยนการสอน
ใน ป ร ะ ม ว ล ส าร ะ ชุ ด วิ ช าชี ว วิ ท ย าแ ล ะ เค มี สํ าห รั บ ค รู ” ห น่ ว ย ที่ 15 ห น้ า 15-26 น น ท บุ รี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ปรี ชา วงศ์ชูศิริ (2547) “การจัดลําดับเนื้ อหาและประสบการณ์” ในเอกสารการสอนชุดวิ ชาการสอนวิ ทยาศาสตร์
หน่วยที่ 6 หน้า 241-334 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (2550) “การพัฒนาการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ” ในประมวลสาระชุดวิชาสารั ตถะ
และวิ ท ยวิ ธี ท างวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ หน่ ว ยที่ 5 หน้า 237-322 นนทบุ รี มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พัชรี ผลโยธิ น และคณะ (2548) “รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง นวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคอนสตรั คติวิสต์” โครงการได้รับทุนสนับสนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (เอกสารอัดสําเนา)
รี นา ภูมิระวิ (2554) “ผลการใช้ชุดฝึ กกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
90 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
วัฒ นา มัคคสมัน และคณะ (2551) “การพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวการศึ กษา
วอลดอร์ฟ” โครงการได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (เอกสารอัดสําเนา)
วรพงษ์ กาแก้ว (2550) “การสร้ า งแบบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในอําเภอพบพระ จังหวัดตาก” วิทยานิ พนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ (เอกสารอัด
สําเนา)
วรรณทิ พา รอดแรงค้า (2544) การสอนวิ ทยาศาสตร์ ที่ เน้ นทั กษะกระบวนการ พิมพ์ครั้ งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร:
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ศิริพรรณ สายหงษ์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534) “การผลิตและการใช้ชุดฝึ กอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ”
ใน เอกสารการสอนชุ ดวิ ชาการพั ฒนาสื่ อและการใช้ สื่อการศึ กษานอกระบบ หน่ วยที่ 14 หน้า 669-766
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สุ จินต์ วิศวธี รานนธ์ และคณะ (2552) การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครู ด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เรื่ อง การพัฒนาทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ โครงการได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (เอกสารอัดสําเนา)
สุ ม าลี สั งข์ศ รี (2546) การจั ด การศึ ก ษานอกระบบโดยวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางไกลเพื่ อ ส่ งเสริ มการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เอกสารในโครงการส่ ง เสริ ม การแต่ ง ตําราของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช นนทบุ รี : โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) (2552) คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์
(เอกสารอัดสําเนา)
สมคิด พรมจุย้ และคณะ (2552) การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
อโรชา สุ ภานิชย์ และคณะ (2551) “การศึกษาความเข้าในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่
3 ของโรงเรี ยนสามเสนนอก โรงเรี ยนบดิ นทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) 2” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(เอกสารอัดสําเนา)
American Association for the Advancement of Science. AAAS. (1974). Science a Process Approach, Guide for
Teacher.
Dirks, C. and Cunningham, M. (2006). “Enhancing Diversity in Science: Is Teaching Science Process Skills the
Answer?” Life Sciences Education, 5: 218–226.
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557 | 91

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุ งเทพและปริ มณฑล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Eisenkraft, A. (2003). “Expanding the 5E Model: A proposed 7E model emphasizes “transfer of learning” and
the importance of eliciting prior understanding,” The Science Teacher, 70 (6): 56-59.
Monhardt, L. and Monhardt, R. (2006). “Creating a Context for the Learning of Science Process Skills through
Picture Books.” Early Childhood Education Journal, 34(1) : 67-71.
Roth, W.M. and Roychoudhury, A. (1993). The Development of Science Process Skills in Authentic Contexts.
Journal of Research in Science Teaching, 30: 127-152.

92 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557

