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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ตาม

แนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของแบบทดสอบ พรอมท้ังวิเคราะหหาคุณภาพ 
สรางเกณฑปกติ (Norms) และสรางคูมือการใชแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 716 คน จาก 134 โรงเรียน ใชวิธี
สุมแบบแบงชั้นภูมิตามขนาดของโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ ตามรูปแบบแนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดวยการวิเคราะห ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสราง ความยากงาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น และสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ T-Score สําหรับสรางเกณฑปกต ิ
 ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมีคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน คือ มีคาความยากงายตั้งแต 
0.22 ถึง 0.83 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 0.78 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.80 คาเฉลี่ย
ของแบบทดสอบเทากับ 17.32 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบเทากับ 6.51 คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 2.88 และเกณฑปกติของแบบทดสอบมีชวงคะแนนที-ปกติอยู
ตั้งแต T18 ถึง T79 รวมท้ังไดคูมือการใชแบบทดสอบและเกณฑปกติสําหรับใชในการแปลผลคะแนน 
คําสําคัญ: แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางแบบทดสอบ PISA 
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Abstract 
 The purposes of this study were to construct a standard of  basic science process skill 
according to the PISA test, norms, and handbook of the constructed test for Prathomsuksa 3 
students of Schools in Songkhla  Primary School Education Service Area Office 2. The samples 
under studying consisted of 716 Prathomsuksa 3 students in the 2 nd semester of the academic 
year 2013, through random sampling from 134 schools of  Schools in Songkhla  Primary School 
Education Service Area Office 2. The instruments used in this studying were 8 science skills, a fourth 
option is to choose 40 items. and validate quantity of instrument with reliability, content validity, 
constructed validity, item difficulty, and item discriminations. Statistics employed for data analysis 
were mean, standard deviation, standard error, a normalized T-score norms. 
 The results of this research shown that the test had met the standard requirement, the 
difficulties were from 0.20 to 0.83, while the discriminations were from 0.20 to 0.78, the reliability was 
0.80, the mean was 17.32, the standard deviation was 6.51, the standard error was 2.88, and the 
statistical norm T-scores value lies in T18 – T79 range. Moreover, we constructed a handbook for 
the test and norm for score interpretation. 
Keywords: Basic science process skills according to the PISA test 
 

บทนํา 
เปนท่ียอมรับกันโดยดีวาการศึกษาไทยมีปญหา ท้ังน้ีผลจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของ

เด็กไทย ท้ังจากผูประเมินภายใน เชน จากคะแนนโอเน็ต ก็ดี จากการทดสอบโดยหนวยงานภายนอก เชน การ
ทดสอบ PISA ก็ดี จากผลการประเมินท่ีปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ก็ดี หรือลาสุด 
จากการประเมินโดยกลุมบริษัท Pearson บริษัทชั้นนําของโลกท่ีเปนสํานักพิมพตําราทางวิชาการ ผลท่ีออกมาจาก
ทุกท่ีมีลักษณะท่ีสอดคลองกัน กลาวคือ ผลของการศึกษาไทยยังมีปญหาในหลาย ๆ ดาน (ยืน ภูวรวรรณ, 2557) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรก็เปนปญหาหน่ึงของประเทศไทยเชนกัน เพราะประสบปญหาเร่ือง
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร เน่ืองจากผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร ท้ังในระดับเวทีสากล และจากการประเมินในระดับชาติ ในปการศึกษา 2551 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ (National Test  : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ซ่ึงทดสอบเปนปแรกน้ัน โดยเฉลี่ยคะแนน
อยูท่ี 47.90 มีนักเรียนในเกณฑปรับปรุงรอยละ 39.50 และในเกณฑดีรอยละ 20 นักเรียนไดคะแนน 0 มีถึง 29 คน 
(เดลินิวสออนไลน, 2553) ซ่ึงจะพบวานักเรียนอยูในเกณฑปรับปรุงมากกวาระดับดี โดยมีคาความแตกตางระหวาง
กลุมของนักเรียนท่ีอยูในระดับปรับปรุงมากกวาระดับดีรอยละ 19.50 

การเปลี่ยนรูปแบบของแบบทดสอบก็เปนอีกปญหาหนึ่งของการวัดผลประเมินผลทางการเรียนของ
เด็กไทยเชนเดียวกัน  เน่ืองจากปจจุบันการประเมินผลท่ีเปนแบบสากลอยาง PISA เขามาเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวัดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงจะเห็นไดจากใน
ปการศึกษา 2555 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้น ป.3 ไดเปลี่ยนแนวขอสอบไปใชตาม
แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยวัดความรูความสามารถของผูเรียนเพียง 3 
ดาน คือ ความสามารถดานการใชภาษา ความสามารถดานการคิดคํานวณ และความสามารถดานการใชเหตุผล จาก
เดิมท่ีประเมินเปนกลุมสาระหลัก 3 กลุม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ผลการทดสอบพบวา ดาน
ภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 42.94 ดานการคํานวณ มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 และดานเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.92 จะเห็น
ไดวาคะแนนของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับปรับปรุงและพอใชซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 48.78 ในระดับดี
เย่ียมแครอยละ18.10 (ผูจัดการออนไลน : 2556) แสดงใหเห็นวานักเรียนยังขาดทักษะดานการคิดอยางเปนเหตุเปน
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ผล ซ่ึงการประเมินการรูวิทยาศาสตรน้ันเปนสวนหน่ึงท่ีอยูในกลุมของความสามารถดานเหตุผล โดยเมื่อศึกษาถึง
แนวการวัดผลของขอสอบ NT และขอสอบ PISA พบวา มีลักษณะท่ีคลายคลึงกันคือมีลักษณะของการสราง
สถานการณและการคิดวิเคราะหเหตุผลท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําหนดเพ่ือใชเปนคําตอบท่ีถูกตอง  และ
ลักษณะขอสอบจะเปนลักษณะของทักษะกระบวนการมากกวาดานความรูความจําเหมือนแนวขอสอบท่ีครูใช
ประเมินผลการเรียนรูในอดีต 

นอกจากน้ีประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลรวมกับนานาชาติ หรือ PISA ซ่ึงเนนการวัดวาเด็ก
อายุ 15 ป ท่ีจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละประเทศสามารถดํารงชีวิตในโลกอนาคต ซ่ึงใหความสนใจการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญในการประเมินผลเปนการบูรณาการเขาดวยกันกับ 3 วิชาหลักคือคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และการอานรูเร่ือง (ภูดิท พรรักษมณี, 2557) และจากรายงานผลการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ ในปพ.ศ. 2552 ของประเทศสมาชิกองคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(Programme 
for International Student Assessment :PISA) มีประเทศเขารวมท้ังหมด 65 ประเทศ ผลการประเมินพบวา
ดานวิทยาศาสตรประเทศไทย ได 425 คะแนน อยูในอันดับชวงท่ี 47-49  (เดลินิวสออนไลน, 2555) และในป
การศึกษา 2555 และ 2556 พบวาเกณฑในการแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6, ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ไดกําหนดใหมีขอสอบ PISA ดวยจํานวน 2 ขอ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 20 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการประเมินผลตามแนวขอสอบ PISA ไดถูกขับเคลื่อนเขาสูระบบโรงเรียนทุกโรงเรียน
และขับเคลื่อนลงสูระดับชั้นประถมศึกษาดวยมิใชเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามระบบการประเมินผล PISA ท่ี
จะทดสอบกับนักเรียนอยูในชวงอายุ 15 ปหรือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เทาน้ัน และเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมของนักเรียนใหมีความกระตือรือรนในการคิด และสามารถเชื่อมโยงความรูและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เพราะในปการศึกษา  2558 การสอบ PISA จะเนนดานวิทยาศาสตร
ดวย ซึ่งจะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนไทยไดมีความคุนเคยและสามารถท่ีจะทําใหระดับคะแนนในการสอบอยูใน
ระดับท่ีดีขึ้น 

จากปญหาดังกลาว ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติและจุดมุงหมาย
ของ สสวท. ท่ีมุงเนนใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในทุกระดับชั้นคือ ใหผูเรียนมีทักษะสําคัญในการศึกษา
คนควาทางวิทยาศาสตร โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอื้ออํานวยใหนักเรียนมีโอกาสฝก และ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงควรจะมีการปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับนักเรียนตั้งแตวัยเด็ก Emek Aydinli 
(2011)  พบวา คาสถิติการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธกับเพศ ระดับชั้น 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัว พ้ืนฐานทางการศึกษาของพอแมและจํานวนสมาชิกของครอบครัว  และการวัด
และประเมินผลในสถานศึกษาโดยท่ัวไปพบวา การวัดและประเมินผลดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรน้ัน 
มิไดกระทํากันอยางจริงจัง คุณภาพของแบบทดสอบท่ีใชกันท่ัวไปในโรงเรียนมิไดผานการวิเคราะหวามีความเท่ียงตรง
และเชื่อถือได อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม ซ่ึงถือวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงษ กาแกว (2548)  พบวา การสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยใหครูผูสอนวิทยาศาสตรไดนํามาใชในการวัดประเมินผลวา
นักเรียนมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางไร เพ่ือจะไดนําผลวิเคราะหแลวใชปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนนักเรียนให เกิดกระบวนการเรียนรูเปนไปตามความมุงหวังของหลักสูตร 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงควรเร่ิมปลูกฝงใหนักเรียนไดรับรูวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตรและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตั้งแตวัยเยาว โดยควรเร่ิมใหนักเรียนไดใชแบบทดสอบท่ีเปนสากลเชนเดียวกับขอสอบ 
PISA ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และผูวิจัยเห็นควรมีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไปและมีความเปนสากลรองรับสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย และเพ่ือใหครูมี
เคร่ืองมือในการวัดผลท่ีมีความเท่ียงตรงเชื่อถือได มีความเหมาะสมในการนําไปใช และเปนแนวทางในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ตามแนวทาง

ของแบบทดสอบ PISA สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
2. เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ตาม

แนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
3. เพ่ือสรางเกณฑปกติ (Norms) และคูมือการใชแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ตามแนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ชุดขอคําถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือ
ใชวัดพฤติกรรมความสามารถท่ีแสดงออก ในลักษณะของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ 
ตามเกณฑท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดไว สําหรับวัดผลนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 โดยผูวิจัยอาศัยรูปแบบของแบบทดสอบ PISA ท่ีเนนการสรางสถานการณ  สรางคําถามและคําตอบท่ี
สอดคลองกับสถานการณท่ีกําหนด เปนขอคําถามปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

2. แนวทางของแบบทดสอบ PISA หมายถึง ลักษณะของขอคําถาม สถานการณ และรูปแบบของขอสอบ
ท่ีใชในการวัดผลประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA)  

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการ
คนควาหาคําตอบของปญหา หรือแสวงหาความรูตาง ๆ อยางมีระบบ และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได ซ่ึงเปน
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติและการฝกฝนนึกคิดอยางมีระบบ การวิจัยคร้ังน้ีไดใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดไว ประกอบดวยทักษะขั้นพ้ืนฐาน 8 
ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ  
 4. คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่เชื่อถือได ประกอบดวย ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง ความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 5. เกณฑปกติ (Norm) หมายถึง ขอเท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงของคะแนนตัวแทนประชากร 
สําหรับใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีผานการทดสอบของ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 และคะแนนสําหรับการเปรียบเทียบแสดงเปนคะแนนทีปกติ (Normalized T- Score) เพ่ือบอก
ระดับผลการสอบของผูสอบวามีความรู ความสามารถอยูในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ท้ังหมด 
 6. ขนาดโรงเรียน หมายถึง การกําหนดขนาดของโรงเรียนตามเกณฑของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 (อางอิง) 
 7. คูมือการใชแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
หมายถึง เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางของ
แบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และแนวปฏิบัติในการสอบ ประกอบดวย วัตถุประสงค 
ลักษณะของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คําชี้แจงในการดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน 
การวิเคราะหคะแนนหาเกณฑปกติ  และการแปลความหมายเกณฑปกติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จากโรงเรียน  134 
โรงเรียน จํานวน  3,038 คน รวม 5 อําเภอ ไดแก อําเภอรัตภูมิ 34 โรงเรียน อําเภอควนเนียง 24 โรงเรียน อําเภอ
บางกล่ํา  15 โรงเรียน อําเภอหาดใหญ 49 โรงเรียน และอําเภอคลองหอยโขง 12 โรงเรียน 
  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2  ท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 จํานวน  716 คน  จาก 49 โรงเรียน 
กําหนดขนาดโดยใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาด
ใหญจํานวน 111 คน ขนาดกลางจํานวน 276 คน และขนาดเล็กจํานวน 329 คน  
 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานตาม
แนวทางของแบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 วัดท้ัง 8 ทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชลักษณะการออกขอสอบตามแนวทางของ PISA ท่ีมีการสรางสถานการณและมีขอ
คําถามท่ีนักเรียนตองวิเคราะหขอมูลจากสถานการณท่ีกําหนด เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ โดยแบงเปนทักษะการสังเกต ทักษะการวัด และทักษะการคํานวณ ทักษะละ 2 ขอ ทักษะการหา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ฐาน  
8 ทักษะ ไดแก 

1. ทักษะการสังเกต  
2. ทักษะการวัด 
3. ทักษะการจําแนกประเภท  
4. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลา  
5. ทักษะการคํานวณ  
6. ทักษะการจัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายขอมูล  
7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  
8. ทักษะการพยากรณ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ดานคุณภาพ 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
2. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 
3. ความยากงาย 
4. อํานาจจําแนก 
5. ความเชื่อมั่นรายทักษะ และท้ังฉบับ 

เกณฑปกติ ของแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตามแนวทาง PISA 

คูมือการใชแบบทดสอบ 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการสรางขอสอบ แบบ PISA 
แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ขอ 
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ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  และทักษะการพยากรณ  ทักษะละ 3 ขอ ทักษะการจัด
กระทํากับขอมูลและการสื่อความหมายขอมูล 4 ขอ ทักษะการจําแนกประเภท 8 ขอ และทักษะการลงความคิดเห็น 
16 ขอ  
 
 3. การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสรางแบบทดสอบ โดยการศึกษาเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด
ตารางวิเคราะหเน้ือหา สรางแบบทดสอบตามกรอบของตารางวิเคราะหเน้ือหาใหมีจํานวนมากกวาท่ีกําหนด เพ่ือ
คัดเลือกขอสอบและนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา สถานการณท่ี
กําหนด และขอคําถามตาง ๆ กอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาแบบทดสอบ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามในแตละสาระการเรียนรูกับทักษะกระบวนการโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเปนผู
ตรวจสอบ จากน้ันนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555) และปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หลังจากน้ันนําแบบท่ีทดสอบท่ีคัดเลือกไปทดสอบกับกลุมตัวอยางคร้ังท่ี 1 และ 2 คร้ัง
ละ 100 คน เพ่ือวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือดานความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางแบบพอยทไบซีเรียล คาความยาก
งาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น โดยใชเทคนิค 33%  ในการแบงกลุมสูง กลุมต่ํา จากน้ันคัดเลือกขอสอบท่ีมี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 และคาความยากงายตั้งแต  0.20 ถึง 0.80  ซึ่งถือวาผานเกณฑ (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์, 2555) นําขอท่ีไมผานเกณฑและควรปรับปรุงไดมาปรับปรุง เพ่ือใหไดจํานวนขอสอบตรงตามตาม
ตารางวิเคราะหเน้ือหา  
  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ท่ีมีคุณภาพพรอมนําไปใชโดยการวิเคราะหคุณภาพรายขอ 
ไดแก คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก  การวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง และวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบท้ังฉบับดวยการหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder-Richardson) โดยใชสูตร KR-
20 (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) และวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด (พิสณุ ฟองศรี, 2552) 
  ขั้นตอนท่ี 4 หาเกณฑปกติ (Norms) และสรางคูมือการใช 
 
 4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือขออนุญาต
ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ นัด
หมายวัน เวลาในการเก็บขอมูลลวงหนาพรอมท้ังจัดเตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีสอบในแตละคร้ัง 
หลังจากน้ันดําเนินการสอบและเก็บรวบรวมแบบทดสอบเพ่ือตรวจใหคะแนนและวิเคราะหผล 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวัด 
  5.2 สถิติในการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ไดแก ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ความเท่ียงตรง
เชิงโครงสราง (rpb) คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ดวยวิธีของคูเดอร - ริชารด
สัน (Kuder-Richardson) โดยใชสูตร KR-20 
 
 5. สรุปผลการวิจัย 
  5.1 ผลการสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยไดสรางขอสอบของแตละทักษะจํานวน 2 เทา เปนอยางนอยจาก
ตารางวิเคราะหเน้ือหา ไดขอสอบท้ังหมดจํานวน 100 ขอ นําไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคา
ดัชนีความสอดคลองท่ีผานเกณฑ (มีคา IOC มากกวา 0.50) จํานวน 88 ขอ นําไปทดสอบคร้ังท่ี 1 กับกลุมตัวอยางท่ี
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เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 100 คน ผลการวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบ พบวา มีคาความยากงายตั้งแต 0.12 ถึง 0.95 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต -0.03 ถึง 0.61 คาความ
เชื่อมั่นรายทักษะมีคาตั้งแต 0.01 ถึง 0.84  คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.53 และมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง
สอดคลองกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 จากน้ันนําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑคัดเลือกไว จํานวน 57 ขอ และอีก 
3 ขอ ไดนํามาปรับปรุงรวบรวมเปนแบบทดสอบฉบับใหม จํานวน 60 ขอ เพ่ือนําไปทดสอบคร้ังท่ี 2 กับกลุมตัวอยางท่ี
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 100 คน พบวา มีคาความยากงาย
ตั้งแต 0.07 ถึง 0.82 และคาอํานาจจําแนกอยูตั้งแต 0.18 ถึง 0.93 คาความเชื่อมั่นรายทักษะมีคาตั้งแต 0.17 ถึง 
0.83 คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.86 และมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
คัดเลือกขอสอบท่ีผานเกณฑ และพิจารณาตามตารางวิเคราะหเน้ือหา ไดแบบทดสอบท้ังหมดจํานวน 40 ขอคัดเลือก
ขอท่ีผานเกณฑเปนตัวแทนในแตละทักษะตามตารางวิเคราะหเน้ือหา 
  5.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและพรอมนําไปใช จากการทดสอบกับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 716 คน พบวา มีคาความยาก
งายตั้งแต 0.22 - 0.83 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.78 คาความเชื่อมั่นรายทักษะมีคาตั้งแต 0.26 ถึง 0.90 
คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.80 และมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
 

กระบวนการ 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง (คน) 

ความยาก
งาย 
(P) 

อํานาจ
จําแนก 

(r) 

ความเชื่อมั่น (rtt) 
ความเท่ียงตรงเชิง

โครงสราง รายทักษะ ท้ังฉบับ 

ทดสอบ 
คร้ังท่ี 1 

100  0.12-0.95 (-0.63)-0.61 0.01-0.84 0.53 สอดคลองท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 
จํานวน 5 ทักษะ 
และท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 ทักษะ 

ทดสอบ 
คร้ังท่ี 2 

100 0.07-0.82 0.18-0.93 0.17-0.83 0.86 สอดคลองท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 
จํานวน 7 ทักษะ 

ทดสอบ 
คร้ังท่ี 3 

716 0.22-0.83 0.20-0.78 0.26-0.90 0.80 สอดคลองท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ทุก
ทักษะ 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบตามรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

จํานวน 
(ขอ) 

ความยาก
งาย 
(P) 

อํานาจ
จําแนก 

(r) 

ความเชื่อมั่น (rtt) 
ความเชื่อมั่น 

(rtt) 
ขอคําถาม
กับราย
ทักษะ 

ขอคําถาม
กับท้ัง
ฉบับ 

ทักษะการสังเกต 2 0.47-0.65 0.35-0.50 0.77 0.43-0.44 0.31 
ทักษะการวัด 2 0.41-0.51 0.49-0.59 0.77 0.38-0.45 0.64 
ทักษะการจําแนกประเภท 8 0.24-0.63 0.34-0.76 0.15-0.57 0.03-0.50 0.44 
ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปส และสเปส
กับเวลา 

3 0.44-0.58 0.42-0.55 0.65-0.67 0.37-0.43 0.26 

ทักษะการคิดคํานวณ 2 0.38-0.46 0.54-0.62 0.77 0.33-0.51 0.46 
ทักษะการจัดกระทําและการสื่อ
ความหมายขอมลู 

4 0.28-0.83 0.17-0.72 0.46-0.78 0.21-0.37 0.70 

ทักษะการลงความเห็นขอมูล 16 0.22-0.65 0.35-0.78 0.17-0.53 0.12-0.52 0.69 
ทักษะการพยากรณ 3 0.27-0.31 0.69-0.73 0.53-0.58 0.19-0.23 0.78 

รวม 40     0.80 
 
  5.3 ผลการหาเกณฑปกติและสรางคูมือการใช พบวา มีเกณฑปกติตั้งแต T18 ถึง T79 

   ภาพแสดงเกณฑปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 

 
 

เกณฑในการแปลความหมายของเกณฑปกติ กําหนดไวดังน้ี 
ตั้งแต  T70 และสูงกวา แปลวา  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับสูงมาก 
ตั้งแต  T60-T69  แปลวา  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับสูง 
ตั้งแต  T50-T59  แปลวา  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง 
ตั้งแต  T40-T49   แปลวา  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับต่ํา 
ตั้งแต  T39 และต่ํากวา แปลวา  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับต่ํามาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเปนขอสอบท่ีมีความตรงตามเน้ือหา เน่ืองจากเปนขอสอบท่ีผานการวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน โดยคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองท่ีผานเกณฑ 
คือ มีคา IOC มากกวา 0.50 จํานวน 88 ขอ จาก 100 ขอ คัดเลือกขอท่ีผานเกณฑเปนตัวแทนในแตละทักษะตาม
ตารางวิเคราะหเน้ือหา ไดขอสอบจํานวน 40 ขอ สอดคลองกับคํากลาวของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555) ท่ีวา “เกณฑ 
การพิจารณาแบบทดสอบท่ีมี IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 คัดเลือกไวใชเพราะถือวาเปนขอสอบท่ีมีความตรงตาม
เน้ือหา สวนแบบทดสอบท่ีมี IOC นอยกวา 0.50 ตองปรับปรุงแกไขหรือตัดท้ิง เพราะถือวาเปนขอสอบท่ีขาดความตรง
ตามเน้ือหา” 
 2. ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานตามแนวทาง
ของแบบทดสอบ PISA สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 40 ขอ พบวา มีคาความยากงายตั้งแต 0.22 ถึง 
0.83 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 0.78  แสดงวาทุกขอผานเกณฑ และมีคุณภาพพอเหมาะ ท้ังน้ีเปนเพราะ
แบบทดสอบไดผานการปรับปรุงและผานการคัดเลือกเฉพาะขอท่ีมีคุณภาพซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธ์ิ (2535)  ท่ีวา "ขอสอบท่ีดีควรมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 และคาความยากงายตั้งแต0.20 
ถึง 0.80 " สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี แสงคํา (2553) ท่ีศึกษาพบวา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานมีคาความยากตั้งแต 0.34 ถึง 0.80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.70   
  แบบทดสอบท้ังฉบับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 คาความเชื่อมั่นรายทักษะมีคาตั้งแต 0.26 ถึง 0.90 
ผลการวิเคราะหพบวาคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับมีคุณภาพดี เพราะสอดคลองกับคํากลาวของ สมนึก 
ภัททิยธนี (2546) ท่ีกลาววา "แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นอยางมีมาตรฐาน ควรมีคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.50"  
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี แสงคํา (2553) ศึกษาพบวา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.88  ดังน้ัน แบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจึงมีคาความเชื่อมั่นและมีคุณภาพ ซ่ึงแบบทดสอบราย
ทักษะท่ีมีคาความเชื่อมั่นมากท่ีสุดคือ ทักษะการวัด มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 สวน ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา มีคาความเชื่อมั่นต่ําท่ีสุด เทากับ 0.26 เน่ืองจากแบบทดสอบทักษะดังกลาว
คอนขางยากและมีการกระจายของคะแนนนอย  
  สวนความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางจากการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล พบวา ขอ
คําถามทุกขอมีความสอดคลองกับคะแนนรวมท้ังฉบับ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และตรวจสอบความสอดคลองภายใน
พบวา แบบทดสอบท้ังฉบับมีความสอดคลองกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 สอดคลองกับคํากลาวของ สมนึก ภัททิยธนี 
(2551) ท่ีวา เมื่อแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นวัดไดตรงกับจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร หรือวัดไดตรงกับพฤติกรรมท่ี
ตองการใหเกิดกับนักเรียน ก็จะมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  
 3. การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ เกณฑปกติท่ีสรางขึ้นเปนเกณฑปกติระดับทองถิ่น (โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2) โดยสรางจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จํานวน 716 คน ผลการวิจัย ไดคาคะแนน
ที-ปกติตั้งแต T18 ถึง T79  ซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของประสิทธ์ิ  เชื้อชัย (2549) ไดสรางแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวงชั้นท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคะแนนที-ปกตติั้งแต T27  ถึง T78   
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการวจิัย 
  1.1 การกําหนดสัดสวนของจํานวนขอสอบกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละทักษะมี
จํานวนไมเทากันเน่ืองจากขึ้นอยูเน้ือหาสาระของแตละสาระท่ีมีกรอบเน้ือหาและบริบทแตกตางกันจึงมีผลตอจํานวน
ของขอสอบกับการวัดผลในแตละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแตกตางกันดวย นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับ
ลักษะของขอสอบ PISA ดวยเพราะสวนใหญเปนลักษณะของการวัดผลท่ีเนนดานการใหเหตุผล และมีความ
สอดคลองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท การจัดกระทําขอมูลและสื่อ
ความหมายขอมูล และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล จึงทําใหสัดสวนของขอสอบในทักษะดังกลาวมีน้ําหนัก
มากกวาทักษะดานอื่น ๆ โดยเฉพาะดานทักษะการลงความคิดเห็นท่ีมีนํ้าหนักมากท่ีสุดจึงทําใหมีจํานวนขอมากท่ีสุด
ดวย  ดังน้ันจึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูวิจัยกําหนดสัดสวนจํานวนขอสอบของแตละทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีนํ้าหนักไมเทาทุกทักษะ  
  1.2 การสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาองคความรูและเกิดความชํานาญในการนําทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไปใช ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกสถานการณ และแนวคิดตาม
รูปแบบของแบบทดสอบ PISA  เพ่ิมเติมใหกับนักเรียนเพ่ือเปนการฝกฝนนักเรียนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหดาน
เหตุผล และครูผูสอนควรมีการสรางแบบทดสอบใหมๆ ท่ีสอดคลองกับการวัดผลและประเมินผลระดับชาติ (NT) 
ตามรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมดวย ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน
เพ่ิมพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานท้ัง 8 ทักษะ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร หรือตามรูปแบบสะเต็มศึกษา หรือการสงเสริมใหนักเรียนฝกฝนการทําแบบทดสอบตามโครงการ TEDET  
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังดาน
ความคิด สติปญญาและทักษะการปฏิบัติ และใชแบบทดสอบวัดควบคูกันไป จะทําใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
  ควรมีการสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับอื่น ๆ เชน ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
หรือไดทุกระดับชั้น นอกจากน้ีควรสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางคงทน ตลอดจนการประเมินผลตามรูปแบบแนวทาง PISA แบบอื่น ๆ ดวย เพ่ือเตรียมนักเรียนสู
มาตรฐานสากลในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นตอไป 
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