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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งการวิจัยนี้
เป็นวิจัยพัฒนาเครื่องมือวัด มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งหมด 5 โรงเรียน จำนวน 400 คน กลุ่ม
ตัว อย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้น ตอน (Multi-stages sampling) แบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มีลักษณะแบบปรนัยเลือกตอบ โดยมีสถานการณ์
ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้น แต่ละสถานการณ์จะใช้ในการ
ตอบคำถามตามลำดับขั้นของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) การคิดเพื่อระบุ
ปัญหา 2) การคิดเพื่อตั้งสมมติฐ าน 3) การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4) การคิดเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จำนวนคำถามทั้งหมด 40 ข้อ 10 สถานการณ์ ผู้วิจัยได้ทำการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และนำข้อคำถามที่ผ ่าน
เกณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพรายข้อในประเด็นของค่าความยาก อำนาจจำแนก และหาค่าความ
เชื ่ อ มั ่ น ทั ้ง ฉบับ ผลการวิ เ คราะห์ค ุ ณ ภาพแบบทดสอบวิน ิจ ฉัย จุด บกพร่ อ งในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ได้ผลดังนี้ 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความ
*

Received 31 May 2021; Revised 12 June 2021; Accepted 27 June 2021

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 255

สอดคล้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.801.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 2) การวิเคราะห์ความยาก พบว่าได้ข้อคำถามที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง
0.42-0.91 3) การวิเคราะห์ อำนาจจำแนก พบว่ามีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.56
และในการหาค่าความเชื่อมันทั้งฉบับพบว่ามีค่า เท่ากับ 0.85 จำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อคำถาม 10
สถานการณ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
คำสำคัญ: การคิดเชิงวิทยาศาสตร์, แบบทดสอบวินิจฉัย ,เครื่องมือวัด

Abstract
The objectives of this article are 1) To design a scientific thinking diagnostic
test 2) To examine the quality of scientific thinking diagnostic tests of grade 6
students using experimental research methodology It consisted of a sample
group of grade 6 students from 5 Satit Elementary Schools under the Higher
Education Commission, totaling 400 people. using a multistage randomization
method. (Multistage sampling) The scientific thinking diagnostic test consists of
short answer questions, and the questions on the test will be daily situational
circumstances which allows the students become simulated to utilize thinking
skills, which the answering questions will be in order of four scientific thinking
steps as follow: 1) Thinking to identify the problems 2) Thinking to hypothesize
3) Thinking to test the hypothesis and 4) Informational analytical thinking and
conclude the answers of results of 40 questions and 10 situations. The result of
the quality analysis of the scientific thinking diagnostic test are as follow: 1) The
content fidelity index with 5 experts have been concluded that the content
fidelity index considerably meets well the criteria with 0.80-1.00 2) Analysis of
difficulty shows the value between 0.42-0.91 3) Analysis of discrimination shows
the value between 0.22-0.56 and analysis of reliability in the whole version is
0.85, totaling 40 questions, 10 situations, with quality according to the specified
criteria.
Keywords: The Scientific Thinking, Diagnostic Test, Measurement Tool

บทนำ
ในสังคมปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ในแต่ละประเทศ
ต่างก็มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาท
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สำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน
ความสามารถในการคิดจึงมีความสำคั ญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
การที่มนุษย์จะดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ล้วนเป็นผลมาจากการ
คิดที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันความล้มเหลว ความผิดพลาดในการดำเนิน
ชีวิตที่เกิดขึ้น ก็ล้วนเป็นผลมาจากการคิดด้วยเช่นกัน ดังนั้นมนุษย์จึงควรเรียนรู้ และได้รับการ
พัฒนา ฝึกฝนให้มีปัญญา ฉลาด รู้คิด ไม่งมงาย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2556) การศึกษาของ
ไทยจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการคิดต่าง ๆ เช่น การคิดเชิง
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 23 และมาตรา 26 ที่กล่าวว่า
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำเป็นคิดเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒ นากระบวนการคิดโดยมีการกำหนดแนว
ทางการจัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การคัดเลือกสารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการตัดสิน ใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิก าร,
2553)
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
วิธีการคิดอย่างละเอีย ด การคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) แตกต่างจากการคิด แบบ
ธรรมดาทั่วไป (Ordinary Thinking) คือ เป็นการคิดที่เป็นระบบระเบียบมีหลักเกณฑ์ เป็น
กระบวนการคิดที่เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการคิดเพื่อหาคำตอบ หรือ แก้ปัญหา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับความรู้ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ แต่มีการใช้เหตุผล หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ
และอาจใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบในการตรวจสอบ พิสูจน์ จนกระทั่ง
ได้มาซึ่งคำตอบ หรือข้อสรุปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ (Bergere, T. & Boelryk, A., 2004);
(Oishin, B. B., 2007); (Paul, R. & Elder, L., 2003)การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น โดยการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) จะเข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยให้บุคคลสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้ รับ
สามารถมองเห็ น ปั ญ หาและวิ ธ ี แ ก้ ป ั ญ หาในชี ว ิ ต รวมถึ ง สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลง และดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แวดล้อมไปด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนั้นการส่งเสริม และพัฒนาให้เยาวชนไทย ให้มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมี
ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จะช่วยให้สามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง
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ๆ และมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละสำนั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจ ั ย , 2541) จาก
การศึกษาพบว่าขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอไว้ พบว่ามีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ดังนี้ แมคแคแรกเกน และคณะ ได้ระบุถึงขั้นตอนของ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตั้งปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นรวบรวม
ข้อมูล และ 4) ขั้นตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยที่ยุพา วีระไวทยะและปรียา นพคุณ
ได้ระบุขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
กำหนดปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นทดสอบสมมติฐาน 4)ขั้นรวบรวมข้อมูล และ 5) ขั้น
สรุป (ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ , 2544) นอกจากนี้ วูสแลน และสโต ได้ระบุว่า
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นระบุข้อความของปัญหา 2) ขั้น
ตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นการสืบเสาะหาข้อมูลหลักฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 4) ขั้นประเมินความ
เที่ยงตรงของสมมติฐาน 5) ขั้นทบทวนสมมติฐาน และ 6) ขั้นนำข้อสรุปไปใช้กับปัญหาอื่นที่
คล้ายกัน (Kuslan, L. I. & Stone, A. H., 1969) ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งลำดับขั้นของ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1) การคิดเพื่อระบุปัญหา 2) การคิดเพื่อ
ตั้งสมมติฐาน 3) การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ4) การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแมคแคแรกเกน และคณะ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่ายังไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ได้เท่าที่ควร ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุดซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของครูผู้สอนแต่การที่ผู้สอนจะหาจุดบกพร่องในการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะใช้ค้นหาสาเหตุและจุดบกพร่อง
หรือจุดอ่อนในการเรียนของนักเรียน เครื่องมือดังกล่าวคือ แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic
test) ซึ ่ ง เป็ น แบบทดสอบที ่ ใ ช้ ว ั ด ความบกพร่ อ งหรื อ ความเด่ น ด้ อ ยของผู ้ เ รี ย นว่ า บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใดหรือหัวข้อใด ครูผู้สอน
จะได้จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง การประเมินข้อบกพร่องและจัดการเรียนการสอนซ่อม
เสริมได้ตรงจุดบกพร่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้มากกว่าปกติถึงสองเท่า
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักจุดบกพร่องของตนเอง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
สำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 โดยมี ล ั ก ษณะเป็ น สถานการณ์ ป ั ญ หาทั ่ ว ไปใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน นอกจากนี้สถานการณ์ที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นจะสอดคล้องกับบริบท วัย และ
วุฒิภาวะของผู้ตอบ โดยผู้วิจัยยึดลำดับขั้นของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ งหมด 4 ขั้น ในการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปทดสอบกับนักเรียน
และวินิจฉัยจุดบกพร่องต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนได้ถูกต้องและครูผู้สอนยังสามารถนำผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบมาปรับปรุงการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้การเรียนการสอนมีการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวิน ิจ ฉัย จุ ดบกพร่ อ งในการคิดเชิงวิท ยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นในด้านความเที่ยงตรง ความยาก
อำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการกำหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ด้านขอบเขต
1.1 ประชากร คือ นักเรีย นระดับ ชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,688 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน
สาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน
จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stages sampling)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างผู้ทำแบบทดสอบวินิจฉัยในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี
การศึ ก ษา 2562 จำนวน 400 คน โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารสุ ่ ม แบบหลายขั ้ น ตอน ( Multi-stages
sampling) เนื่องจากป้องกันการขาดหายของข้อมูลของแบบทดสอบวินิจฉัย ผู้วิจัยจึงทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 450 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในกรุงเทพฯ
เขต
กรุงเทพฯ
1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
3. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์
4. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
รวม

จำนวนประชากร
ห้องเรียน นักเรียน
7
3
10
8
28

210
90
408
240
948

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ห้องเรียน นักเรียน
3
3
6

90
90
180
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในต่างจังหวัด
เขต
ต่างจังหวัด
1. โรงเรียนสาธิตพิบลู บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
2. โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
3. โรงเรียนสาธิตศิลปากร จังหวัดนครปฐม
4. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
5. โรงเรียนสาธิตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6. โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม ฝ่ายประถม
จังหวัดมหาสารคาม
รวม

จำนวนประชากร
ห้องเรียน นักเรียน

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ห้องเรียน นักเรียน

5

150

3

90

4
3

98
60

3
-

90
-

4

120

3

90

8

219

-

-

3

93

-

-

27

740

9

270

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่ องในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1) การกำหนดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบ
เพื่อสำรวจ ผู้วิจัยได้กำหนดข้อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เชิง
วิ ท ยาศาสตร์ เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบทดสอบ 2) กำหนดโครงสร้ า งของ
แบบทดสอบเพื่อสำรวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมขั้นตอนของการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ 3) สร้างแบบทดสอบเพื่อสำรวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบเขียนตอบ โดยมีโจทย์ปัญหา 10 สถานการณ์ 40 ข้อคำถาม 4) ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิ ทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 สถานการณ์ 40 ข้อคำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี 1 คน และนักวัดผลการศึกษา 2 คน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 5) ตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
พิจารณาคัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์ความยาก และอำนาจจำแนก เพื่อนำมาหาค่าความ
เชื่อมั่น 6) จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับบจริง
3. การเก็บข้อมูล คือ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
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รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stages
sampling) โดยการส่งแบบทดสอบวินิจฉัย จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดสอบตาม
เวลาที่กำหนด และผู้วิจัยได้เดินทางไปรับเอกสารกลับมาเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ว ิจ ัยได้น ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัว อย่าง มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยตรวจสอบ ดังนี้ 1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัช นีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective congruence: IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 2) ค่า
ความยาก โดยความยากพอเหมาะควรมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 3) ค่าอำนาจจำแนก ควรมีค่า
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และนำไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสำรวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเขียนตอบ เพื่อสำรวจและรวบรวม
คำตอบที่ผิดและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในแต่ละขั้นของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอน คือ 1)
การคิดเพื่อระบุปัญหา 2) การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน 3) การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4)
การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และนำแนวคำตอบของกลุ่มตัวอย่างมาพัฒนาเป็น
แบบทดสอบวินิจฉัย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 จำนวนข้ อ คำถามในแบบทดสอบวิ น ิจ ฉั ยจุ ด บกพร่ อ งในการคิ ดเชิง
วิทยาศาสตร์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

สถานการณ์ที่ 1
สถานการณ์ที่ 2
สถานการณ์ที่ 3
สถานการณ์ที่ 4
สถานการณ์ที่ 5
รวม

1. การคิดเพื่อ
ระบุปญ
ั หา

2. การคิดเพื่อ
ตั้งสมมติฐาน

3. การคิดเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

4. การคิดเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล

รวม

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

4
4
4
4
4
20
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คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผลการการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item objective congruence : IOC) พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 สถานการณ์ 40 ข้อ
คำถาม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตรงตามเกณฑ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ องโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 จึงสรุปได้ว่าข้อคำถามนั้นมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรง
ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก โดยความยากพอเหมาะควรมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่า
อำนาจจำแนก ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าข้อคำถามนั้นมีคุณภาพด้านค่าความยาก
อำนาจจำแนก และตรวจคุณภาพด้านความเชื่อมันแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งฉบับ ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก อำนาจจำแนกรายข้อ และความเที่ยงตรง
ของ แบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย จุ ด บกพร่ อ งในการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานการณ์
สถานการณ์ที่ 1

สถานการณ์ที่ 2

สถานการณ์ที่ 3
สถานการณ์ที่ 4

สถานการณ์ที่ 5

ข้อ
คำถาม
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19

p
0.51
0.70
0.83
0.91
0.80
0.65
0.78
0.86
0.42
0.72
0.61
0.67
0.80
0.76
0.76
0.84
0.72
0.76
0.70

ความหมาย
พอเหมาะ
ค่อนข้างง่าย
ง่ายมาก
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ง่ายมาก
พอเหมาะ
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ง่ายมาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย

r
0.22
0.36
0.22
0.22
0.36
0.39
0.34
0.28
0.30
0.49
0.48
0.48
0.35
0.42
0.42
0.27
0.45
0.50
0.56

ความหมาย
พอใช้
ค่อนข้างดี
พอใช้
พอใช้
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ค่อนข้างดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลพิจารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ข้อ
p
ความหมาย
r ความหมาย
ผลพิจารณา
คำถาม
ข้อ 20 0.78 ค่อนข้างง่าย
0.43 ดีมาก
คัดเลือกไว้
หมายเหตุ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
สถานการณ์

จากตารางที่ 4 พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จำนวน 5 สถานการณ์ 20 ข้อคำถาม ซึ่งนำไปวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 มีข้อสอบที่มีคุณภาพจำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง
0.42-0.91 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.56ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการนำความร้อนของวัสดุต่างๆ รอบตัวนักเรียนใน
ชีวิตประจำวัน คือ การทำกับข้าว และนำไปตอบข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยข้อคำถามข้อที่ 1
มีความยากพอเหมาะ จำแนกได้พอใช้ ข้อคำถามข้อที่ 2 ค่อนข้างง่าย จำแนกได้ค่อนข้างดี ข้อ
คำถามที่ 3 และ ข้อคำถามที่ 4 ง่ายมาก จำแนกได้พอใช้ พบว่าจากข้อคำถามที่ 1-4 เมื่อ
พิจารณาค่า ความยาก อำนาจจำแนก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.51-0.91 ค่าอำนาจจำแนก
อยู่ระหว่าง 0.22-0.36 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อคำถามที่มีค่าความยาก อำนาจจำแนกอยู่ใน
เกณฑ์ทั้งหมด
สถานการณ์ที่ 2 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการวัสดุที่แตกต่างกันจะมีลักษณะการลอย การจม
รอบตัวนักเรียนในชีวิตประจำวัน คือ การประดิษฐ์พับเรือจากวัสดุต่างๆ และนำไปตอบข้อ
คำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยข้อคำถามข้อที่ 1, 2 และ3 ค่อนข้างง่าย จำแนกได้ค่อนข้างดี ข้อ
คำถามที่ 4 ง่าย จำแนกได้พอใช้ พบว่าจากข้อคำถามที่ 1-4 เมื่อพิจารณาค่าความยาก อำนาจ
จำแนก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.65–0.86 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.28-0.39 ดังนั้น
จะเห็นว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าความยาก อำนาจจำแนกอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมด
สถานการณ์ที่ 3 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการดูดและคายความร้อนของวัสดุรอบตัวนักเรียน
ในชีวิตประจำวัน คือ การเลือกวัสดุมุงหลังคาบ้าน และนำไปตอบข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดย
ข้อคำถามข้อที่ 1 มีความยากเหมาะสม จำแนกได้ค่อนข้างดี ข้อคำถามที่ 3, 4 และ 5 ค่อนข้าง
ง่าย จำแนกได้ดีมาก พบว่าจากข้อคำถามที่ 1-4 เมื่อพิจารณาค่าความยาก อำนาจจำแนก มีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง 0.42-0.72 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.30-0.49 ดังนั้นจะเห็นว่าเป็น
ข้อสอบที่มีค่าความยาก อำนาจจำแนกอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมด
สถานการณ์ที่ 4 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการศึกษาการเจริญเติบโตของสัตว์รอบตัว นักเรียน
ในชีวิตประจำวัน คือ การเลี้ยงปลาคราฟ และนำไปตอบข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยข้อคำถาม
ข้อที่ 1 ค่อนข้างง่าย จำแนกได้ค่อนข้างดี ข้อคำถามที่ 3 และ4 ค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดีมาก
และข้อคำถามที่ 5 ง่าย จำแนกได้ดี พบว่าจากข้อคำถามที่ 1-4 เมื่อพิจารณาค่าความยาก
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อำนาจจำแนก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.76-0.84 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.42
ดังนั้นจะเห็นว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าความยาก อำนาจจำแนกอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมด
สถานการณ์ที่ 5 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการศึกษาการเจริญเติบโตของพืชรอบตัวนักเรียน
ในชีวิตประจำวัน คือ การปลูกต้นคุ ณนายตื่นสาย และนำไปตอบข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดย
ข้อคำถามข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 ค่อนข้างง่าย จำแนกได้ดีมาก พบว่าจากข้อคำถามที่ 1-4 เมื่อ
พิจารณาค่าความยาก อำนาจจำแนก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.70-0.78 ค่าอำนาจจำแนก
อยู่ระหว่าง 0.43–0.56 ดังนั้นจะเห็นว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าความยาก อำนาจจำแนกอยู่ในเกณฑ์
ทั้งหมด

อภิปรายผล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย จุด บกพร่อ งในการคิ ด เชิง วิ ท ยาศาสตร์ สำหรั บ นั ก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะแบบปรนัยเลือกตอบ โดยมีสถานการณ์ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้น แต่ละสถานการณ์จะใช้ตอบคำถามตามลำดับขั้นของ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) การคิดเพื่อระบุปัญหา 2) การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน
3) การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4) การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จำนวนคำถาม
ทั้งหมด 40 ข้อ 10 สถานการณ์ ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบสำรวจ
ไปดำเนินการสำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน ศึกษาแนวคำตอบของนักเรียน เพื่อรวบรวม
คำตอบผิดและค้นหาจุดบกพร่อง แล้วนำคำตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการ
ตอบของแต่ละคำตอบ คัดเลือกเฉพาะคำตอบที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดไว้ 3 อันดับแรก เพื่อ
นำมาสร้างเป็นตัวลวงความสอดคล้องผลงานวิจัยของธีระวัฒน์ การะเกตุ ได้สร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัยหลายตัวเลือกสี่ลำดับขั้น ที่มีการสร้างตัวลวงในแบบทดสอบจากการคัดเลือกคำตอบ
ของนักเรียนจากแบบทดสอบเพื่อสำรวจ (ธีระวัฒน์ การะเกตุ, 2561)
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย จุ ด บกพร่ อ งในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์
2.1 ค่ า ความยากของแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย จุ ด บกพร่ อ งในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ พบว่าค่าความยากอยู่ระหว่าง
0.42-0.91 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ สอดคล้องกั บล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ ที่
กล่าวว่าข้อคำถามที่มีค่าความยากพอเหมาะควรมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลฤทัย ทวีแสง ได้สร้างแบบทดสอบ
วัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ค่าความยากตั้งแต่ 0.600.90 (ชลฤทัย ทวีแสง, 2559) และงานวิจัยของนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว ได้สร้างและหาคุณภาพ
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แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าความยากตั้งแต่ 0.68-0.79 (นิตยาภรณ์ ศรีภาแลว, 2557) แสดงว่า
แบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีค่าความยากที่เหมาะสม
2.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวิ นิจ ฉัยจุด บกพร่ องในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ พบว่าค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง
0.22-0.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ สอดคล้องกับสายยศ และอังคณา สายยศ ที่กล่าว
ว่าข้อคำถามที่มีค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ สุทัศน์ บุญสิทธิ์ ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.24-0.50 (สุทัศน์ บุญ
สิทธิ์, 2560) และผลการวิจัยของบอยเด้น ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิต ได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.33-0.63 (Boyden, J. M., 1970)
2.3 ค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น ของแบบทดสอบวิ น ิ จ ฉั ย จุ ด บกพร่ อ งในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่าค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 0.85 ซึ่งพบว่า
ผลการวิจัยครั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าความเชื่อมั่นของบอยเด้น ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิต ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 (Boyden, J. M.,
1970)และใกล้เคียงกับแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของแมค
คราเคน (Maccraken) ของธิดารัตน์ อินปาด๊ะ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ
0.913 (ธิดารัตน์ อินปาด๊ะ, 2554)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์
หาจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการทำแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด แต่จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่ มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ำนักเรียนจะไม่
สามารถแยกความเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ จึงส่งผลทำให้
ผู้เรียนไม่สามารคิดเพื่อระบุปัญหาได้ซึ่งเป็นขั้นแรกของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมี
ระดับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการคิดอีก 3 ขั้นตอน คือ การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน การ
คิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลมีผลที่ต่ำไปด้วย ผู้สอนจึง
ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์รวมถึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 265

นักเรียนมองความเป็นวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้และฝึกการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ในทุกขั้นการคิดก่อนการทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องเพื่อให้ได้ข้อมูลจุดบกพร่องของนักเรียนที่เกิดจากตัวนักเรียน
เรียนอย่างแท้จริง
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