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การสร้ างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
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Abstract
The purposes of this study were to construct a standard science
process skill test, norms, and handbook of the constructed test for
Mattayomsuksa 3 students of Islamic private schools in Songkhla province. The
samples under studying consisted of 700 Mattayomsuksa 3 students in the 2nd
semester of the academic year 2013, through random sampling from 30 Islamic
private schools in Songkhla province. The instruments used in this studying
were 13 science skills, consisted of 60 items the results of this research shown
that contents validity of the test were from 0.64 to 1.00, the difficulties were
from 0.29 to 0.79, while the discriminations were from 0.20 to 0.69, the
reliability was 0.90, the mean was 24.48, the standard deviation was 12.34, the
standard error was 3.90, and the statistical norm T-scores value lies in T12 –
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T82 range. Moreover, we constructed a handbook for the test and norm for
score interpretation.
Keywords: Science Process Skill Test
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ให้มีคุณภาพรวมทั้งสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms)
และคู่มือการใช้แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
สงขลา จานวน 700 คน จาก 30 โรงเรี ยน ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
สาหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จานวน 1 ฉบับ 60 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า
แบบทดสอบที่ สร้างขึ้นมีค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหามี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.64 ถึง 1.00 ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.29 ถึง 0.79 ค่าอานาจจาแนก
อยู่ระหว่าง 0.20 ถึ ง 0.69 และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ ากับ
0.90 ค่ า เฉลี่ ย ของแบบทดสอบเท่ า กับ 24.48 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
แบบทดสอบเท่ า กั บ 12.34 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการวัด ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 3.90 และเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบมีช่วงคะแนน
ที-ปกติอยูร่ ะหว่าง T12 ถึง T82 นอกจากนี้ ได้คู่มือการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์
ปกติสาหรับใช้ในการแปลผลคะแนน
คาสาคัญ : แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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บทนา
สภาพปั ญหาการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ วิเคราะห์ จ ากผลการสอบโอเน็ ต (Ordinary
National Education Test: O-NET) ของนักเรี ยนประจาปี การศึ กษา 2554 พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ตของจังหวัดสงขลาอยูท่ ี่ร้อยละ 27.41 (สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา, 2554) ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งจาเป็ นต้องปรับปรุ ง
และแก้ไขอย่างเร่ งด่วน และในส่ วนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่ ง
เป็ นโรงเรี ย นที่ มี ก ารสอนวิช าสามัญ ควบคู่ กับ การสอนวิ ช าศาสนา จึ งท าให้
รายวิชาที่เรี ยนนั้นมีมากกว่าโรงเรี ยนสามัญทัว่ ไปทั้งในส่วนของวิชาที่เรี ยนในแต่
ละวันแล้วยังทาให้ระยะเวลาในการเรี ยนน้อยลง เนื่ องจากวิชาเรี ยนที่มากขึ้น จึ ง
ส่ งผลต่ อ การเรี ย นในบางวิช าที่ มี เวลาเรี ย นไม่ เพี ย งพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีเนื้ อหาของรายวิชามาก เน้นการสอนให้ครบเนื้ อหาวิชา
โดยการสอนแบบบรรยายให้มี การจดจาเนื้ อหามากกว่าการปฏิ บัติเพื่อ พัฒ นา
ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์แ ละคุ ณ ลัก ษณะอื่ น ๆโดยทั่ว ไป นัก เรี ย นในระดับ
มัธยมศึ ก ษาตอนต้น มี ค วามสนใจใฝ่ รู ้ ร วมทั้ง ทัก ษะในการเรี ยนวิท ยาศาสตร์
ค่ อ นข้า งต่ ากว่า ร้ อ ยละ 50 (พิ ศ าล สร้ อ ยสุ ห ร่ า, 2554, น.3-4) นอกจากนี้ เมื่ อ
พิจารณาด้านคุณภาพโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ควรปรับปรุ ง และยังคงประสบปั ญหาในภาพรวมของด้านต่างๆ เช่น สื่ อการสอน
ห้องปฏิ บัติการ ห้องเรี ยนไม่สมดุ ลกับจานวนนักเรี ยน รวมถึ งครู ผูส้ อนที่ ขาด
ทักษะการสอนด้วย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2549, น.3)
อุปสรรคประการหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ
ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ และสถานศึกษามีปัญหาด้านการวัดและประเมินผล ฉะนั้น
การวัดและการประเมินผลทางการศึ กษาควรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพราะ
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เป็ นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นมากในการจัดการศึกษาที่มกั ถูกมองข้ามไป
โดยไม่ให้ความสาคัญและดาเนิ นการอย่างจริ งจังจึงทาให้การวัดและประเมินผล
การเรี ยนการสอนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (โนรี ใจใส่ , 2552,
น.7) ผูเ้ รี ย นจึ งขาดโอกาสในการได้รับ การตรวจสอบความรู ้ ค วามสามารถที่
แท้จริ งจากวิธีการและเครื่ องมือการวัดผลที่ ดีผลของการวัดประเมินคุณภาพไม่
สามารถยืนยันความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนได้ จึงเป็ นสาเหตุให้การนาข้อมูล
ผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการวางแผน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขาดประสิ ทธิ ภาพและในบางครั้งมีการสร้างเครื่ องมือวัดผลทางการ
ศึกษาแต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ในสภาพจริ ง ก็มีผลต่อคุณภาพทางการศึกษาเช่นกัน
ดั ง นั้ นควรมี ก ารสร้ า งเครื่ องมื อ วัด ผลที่ มี คุ ณ ภาพและให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ
และเป็ นมาตรฐาน (ผดุงชัย ภู่พฒั น์, 2554, น.14)
ดังนั้นการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนนั้นจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีมีคุณภาพ
และเป็ นมาตรฐาน งานวิจัยในครั้ งนี้ จึงสนใจการสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เพื่อให้การวัดและการประเมินผลทางการศึ กษามีประสิ ทธิ ภาพและมีความเป็ น
มาตรฐานมากขึ้น ทาให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจังหวัด
สงขลา
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามใน
จังหวัดสงขลา
3. เพื่ อสร้ างเกณฑ์ป กติ (Norms) และคู่มือการใช้แบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถที่เกิดจาก
การคิดวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า วินิจฉัย สื บเสาะแสวงหาความรู ้จน
สามารถน าความรู ้ ไ ปสู่ ก ารศึ ก ษา ทดลอง และการแก้ปั ญ หาต่ างๆ ทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และในชีวิตประจาวันได้ มีจานวนทั้งหมด 13 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคานวณ ทักษะการจัดกระทา
ข้อมูลและการสื่ อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็ นจากข้อ มูล ทักษะ
การพยากรณ์ ทักษะการตั้งสมมติ ฐาน ทัก ษะการกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิ บัติก าร
ทั ก ษะการก าหนดและควบคุ ม ตัว แปร ทั ก ษะการทดลอง และทั ก ษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
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2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดข้อ
คาถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อใช้วดั ความสามารถของผูส้ อบโดยคาถามที่ใช้ถามเพื่อ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ที่ ผสู ้ อบสามารถแสดงออกถึง
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้
อย่างเป็ นระบบและมี เหตุผลและข้อคาถามที่ ใช้วดั มี ลกั ษณะแบบเลื อกตอบ 5
ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ
3. คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หมายถึ ง คุ ณลักษณะของแบบทดสอบที่
เชื่อถือได้และมีคุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความยากง่าย อานาจจาแนก ความเชื่อมัน่
และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
4.เกณฑ์ปกติ (Norm) หมายถึ ง ข้อเท็จจริ งทางสถิติที่บรรยายการแจก
แจงของคะแนนตัวแทนประชากรสาหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบระดับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ผา่ นการทดสอบแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
คะแนนสาหรับการเปรี ยบเที ยบอยู่ในรู ปคะแนนที ปกติ (Normalized T- Score)
เพื่อบอกระดับผลสอบของผูส้ อบว่ามีความรู ้ ความสามารถอยู่ในระดับใดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดสงขลา
5.ขนาดโรงเรี ยน หมายถึง ขนาดของโรงเรี ยนตามเกณฑ์ของสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลาเขต 2 ซึ่ งจาแนกตามจานวนประชากร
นักเรี ยน ดังนี้
โรงเรี ยนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนที่มีจานวนประชากรนักเรี ยน
1-120 คน
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โรงเรี ย นขนาดกลาง หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ มี จ านวนประชากร
นักเรี ยน 121-600 คน
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ มี จ านวนประชากร
นักเรี ยน 601-1,500 คน
6.คู่ มื อ การใช้แ บบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หมายถึง เอกสารที่ แสดงรายละเอียดของ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 และแนวปฏิ บัติ ในการสอบ ประกอบด้วย วัต ถุ ป ระสงค์ ลักษณะของ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คาชี้แจงในการดาเนิ นการสอบ
การตรวจให้คะแนน การวิเคราะห์คะแนนหาเกณฑ์ปกติ และการแปลความหมาย
เกณฑ์ปกติ
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจยั
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ

ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ท้ ัง 13
ทักษะ ได้แก่
1 ทักษะการสังเกต
2 ทักษะการวัด
3 ทักษะการจาแนกประเภท
4 ทัก ษะการหาความสั มพันธ์ ระหว่างสเปส
กับสเปสและ
สเปสกับเวลา
5 ทักษะการคานวณ
6 ทั ก ษะการจัด กระท าข้ อ มู ล และการสื่ อ
ความหมายข้อมูล
7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
8 ทักษะการพยากรณ์
9 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
10 ทักษะการกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ
11 ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
12 ทักษะการทดลอง
13 ทั ก ษะการตี ค วามหมายข้ อ มู ล และลง
ข้อสรุ ป

แบบทดสอมีคุณภาพ
ความเชื่ อมัน่
ความเที่ยงตรง
ความยากง่าย
อานาจจาแนก

เกณฑ์ปกติ
คู่มือการใช้
แบบทดสอบ

97

98 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ปี
การศึ กษา 2556 ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามในจังหวัดสงขลา จาก
โรงเรี ยน 51 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้น 3,088 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2556 ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามใน
จังหวัดสงขลา จานวน 700 คน จากโรงเรี ยน 30 โรงเรี ยน ซึ่ งกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจังหวัด สงขลา เป็ น
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ และลักษณะของ
แบบทดสอบเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ
การสร้ างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ มีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบ ศึ กษาเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่ อ ก าหนดตารางวิเคราะห์ เนื้ อ หา สร้ างแบบทดสอบตามกรอบของตาราง
วิเคราะห์เนื้ อหาโดยมีจานวนมากกว่าที่กาหนด เพื่อคัดเลือกข้อสอบและนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและข้อคาถาม
ต่างๆ ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบทดสอบ ตรวจสอบหาความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
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กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาผลการพิจารณา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)
คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี (IOC ) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าเข้าเกณฑ์ แต่ถา้ ข้อใดมี
ค่าน้อยกว่า 0.50 ให้ตดั ทิ้ งไป (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2555, น.150-151) และปรับปรุ ง
ตามข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญน าไปทดสอบครั้ งที่ 1 เพื่อ วิเคราะห์ คุณภาพ
เครื่ องมื อด้านความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้างแบบพ้อยไบซิ เรี ยล ค่าความยาก ค่า
อานาจจาแนก และค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้เทคนิ ค 33% กลุ่มสู ง กลุ่มต่ า จากนั้น
คัดเลือกข้อสอบที่ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และค่าความยากตั้งแต่
0.20 ถึง 0.80 ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์ (บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2535) นาข้อที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ม าปรั บ ปรุ ง น าไปทดสอบครั้ งที่ 2 ซึ่ ง วิเคราะห์ คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ
เช่นเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 คัดเลือกและปรับปรุ งข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้
จานวนข้อสอบตรงตามตารางวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ที่มีคุณภาพพร้อมนาไปใช้
โดยวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ (ประกอบด้วยความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก)
ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้าง และค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของคู เดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
โดยใช้สูตร KR 20 และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน
ขั้นตอนที่ 4 หาเกณฑ์ปกติ (Norms) และสร้างคู่มือการใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยน าหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลา ขอ
อนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
หาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบและนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บข้อมูลล่วงหน้า
พร้อมจัดเตรี ยมแบบทดสอบให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยนที่ สอบในแต่ละครั้ง
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ดาเนิ นการสอบและเก็บรวบรวมแบบทดสอบเพื่อตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์
ผล
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้ืนฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานการวัด
2. สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ ความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (IOC) ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้าง (rpb) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจ
จ าแนก (r) ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (rtt) ด้ ว ยวิ ธี ข องคู เดอร์ – ริ ชาร์ ด สั น (Kuder –
Richardson) K.R. -20
ผลการวิจยั
1. ผลการสร้างแบบทดสอบ ผูว้ จิ ยั สร้างข้อสอบของแต่ละทักษะจานวน
2 เท่า จากตารางวิเคราะห์เนื้อหาได้ขอ้ สอบทั้งหมดจานวน 125 ข้อ จากนั้นนาไป
วิเคราะห์ ค่าดัช นี ความสอดคล้อ ง (IOC) พบว่า มี ขอ้ ที่ ผ่านเกณฑ์การพิ จารณา
จ านวน 116 ข้อ เลื อ กข้อ ที่ ผ่า นเกณฑ์ เป็ นตัว แทนในแต่ ล ะทัก ษะตามตาราง
วิเคราะห์เนื้อหา ได้จานวน 60 ข้อ และเลือกข้อสอบเพิ่มในทักษะที่ยากจานวน 5
ข้อ รวมได้ขอ้ สอบจานวนทั้งหมด 65 ข้อ
2. ผลการพัฒนาแบบทดสอบ นาแบบทดสอบ จานวน 65 ข้อ ทดสอบ
ครั้งที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า มีค่าความยากง่าย 0.16 ถึง 0.74 ค่าอานาจ
จาแนก -0.11 ถึง 0.71 ค่าความเชื่ อมัน่ รายทักษะมี ค่า 0.02 ถึ ง 0.69 และค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 จากนั้นปรับปรุ งข้อสอบที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 9 ข้อ รวบรวม
เป็ นแบบทดสอบชุดใหม่จานวน 65 ข้อ เพื่อนาไปทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า มี ค่า
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ความยากง่ าย 0.18 ถึ ง 0.77 ค่าอานาจจาแนก -0.12 ถึ ง 0.76 ค่าความเชื่ อมัน่ ราย
ทักษะมี ค่ า -0.12 ถึ ง 0.62 และค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.88 และมี ความ
เที่ ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 โดยคัดเลือกข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์ และพิ จ ารณาตามตารางวิเคราะห์ เนื้ อ หา ได้แ บบทดสอบทั้งหมด
จานวน 60 ข้อ
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบที่มีคุณภาพและพร้อมนาไปใช้
พบว่า มี ค่าความยากง่ าย 0.29 ถึ ง 0.79 ค่าอานาจจาแนก 0.20 ถึ ง 0.69 ค่าความ
เชื่อมัน่ รายทักษะมีค่า 0.18 ถึง 0.69 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ
มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ
ความเชื่ อมั่น

ความ
ยากง่ าย (P)

อานาจ
จาแนก (r)

รายทักษะ

ทั้งฉบับ

ทดสอบครั้งที่ 1

0.16 –
0.74

(-0.11) –
0.71

0.02 –
0.69

0.87

ทดสอบครั้งที่ 2

0.18 –
0.77

(-0.12) –
0.76)

(-0.12)–
0.62

0.88

คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แบบทดสอบ

0.29 –
0.79

0.20 –
0.69

0.18 –
0.69

0.90

กระบวนการ

ความเที่ยงตรง
เชิง
โครงสร้ าง
สอดคล้องที่ระดับ
นั ย ส าคั ญ 0.05
จานวน 10 ทักษะ
สอดคล้องที่ระดับ
นั ย ส าคั ญ 0.05
จานวน 12 ทักษะ
สอดคล้องที่ระดับ
นั ย ส าคั ญ 0.01
ทุกทักษะ
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4.ผลการหาเกณฑ์ปกติและสร้างคู่มือการใช้ พบว่า มีเกณฑ์ปกติอยูร่ ะหว่าง
T12 ถึง T82
ภาพที่ 2 เกณฑ์ป กติ ข องนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา

เกณฑ์ในการแปลความหมายเกณฑ์ปกติไว้ดงั นี้
ตั้งแต่ T68 และสู งกว่า แปลว่า มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับสูงมาก
ตั้งแต่ T54 - T67
แปลว่า มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับสูง
ตั้งแต่ T40 – T53
แปลว่า มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตั้งแต่ T26 –T39
แปลว่า มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับต่า
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ตั้งแต่ T25 และต่ากว่า แปลว่า มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับต่ามาก
สรุปผลการวิจยั
1.แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมีจานวน
60 ข้อ 1 ฉบับ ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ ได้แก่
ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจาแนก ทักษะการหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคานวณ ทักษะการจัดกระทา
กับ ข้อ มู ล และสื่ อ ความหมาย ทัก ษะการลงความคิ ด เห็ น ทักษะการพยากรณ์
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุ ป
2.แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.29 ถึง 0.79 ค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.69 และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบั บ เท่ า กั บ 0.90 ค่ า เฉลี่ ย ของแบบทดสอบเท่ า กั บ 24.48 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของแบบทดสอบเท่ากับ 12.34 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 3.90
3.เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบพบว่ามีช่วงคะแนนที -ปกติ อยู่ระหว่าง
T12 ถึง T82 นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาส่ วน
ใหญ่มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
55.43 นอกจากนี้ได้คู่มือการใช้แบบทดสอบจานวน 1 ฉบับ
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อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ คุ ณ ภาพของแบบทดสอบทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จานวน 60 ข้อ ซึ่ งมีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.29 ถึง 0.79 และค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.69 แสดงว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์ และมีคุณภาพ
พอเหมาะ ทั้ง นี้ เป็ นเพราะแบบทดสอบได้ผ่ านการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและได้
คัด เลื อ กข้อที่ มี คุ ณ ภาพแล้วซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของนัน ทพร สงวนหงษ์
(2551, บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาการพัฒ นาแบบทดสอบวัด ทัก ษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาตราด ผลการวิจยั พบว่า ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.21 ถึง 0.78 และ
ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.21 ถึง 0.79
แบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 และค่าความเชื่อมัน่
รายทักษะอยูร่ ะหว่าง 0.18-0.69 ผลการวิเคราะห์พบว่า ทักษะที่มีค่าความเชื่อมัน่
มากที่ สุดคือ ทักษะการจัดกระทากับข้อมูลและสื่ อความหมาย มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ ากับ 0.69 และทัก ษะที่ มี ค่ าความเชื่ อ มั่น ต่ าที่ สุ ด คื อ ทัก ษะการก าหนดและ
ควบคุ มตัวแปรมี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.18 เนื่ องจากแบบทดสอบทักษะการ
กาหนดและควบคุมตัวแปร ค่อนข้างยากมีการกระจายของคะแนนน้อย ดูได้จาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 จากข้อสอบ 2 ข้อ และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.68
สอดคล้องกับคากล่าวของ บุญเชิ ด ภิญโญอนันตพงษ์ (2543, น.98) ที่วา่ ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อมัน่ ในแง่ที่จะทาให้การกระจาย
ของคะแนนมีการกระจายน้อย ข้อสอบที่ยากง่ายเกินไปนักเรี ยนส่ วนใหญ่ทาได้
ในลักษณะเหมือนๆ กันคะแนนแต่ละคนจึงไม่ต่างกันเป็ นเหตุทาให้ความเชื่อมัน่
ต่าลง
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แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้หาค่าความ
เที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างโดยการหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์แ บบพอยท์ไ บ
ซีเรี ยลและตรวจความสอดคล้องภายใน พบว่า มีความสอดคล้องที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 สอดคล้องกับสมนึ ก ภัททิ ยธนี (2551, น.68) ที่ กล่าวว่าเมื่อแบบทดสอบที่
สร้ างขึ้ น วัด ได้ตรงกับ จุ ดมุ่ งหมายที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร หรื อ วัดได้ต รงกับ
พฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรี ยน ก็จะมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
สาหรั บ เกณฑ์ป กติ ข องแบบทดสอบนี้ เป็ นเกณฑ์ป กติ ระดับ ท้องถิ่ น
(โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา) สร้างจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจังหวัด
สงขลา จานวน 700 คน ผลการวิจยั ได้ค่าคะแนนที-ปกติอยูร่ ะหว่าง T12 ถึง T82
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของเบญจมาศ ปทุ ม วัน (2546, น.72-73) ได้ส ร้ า ง
แบบทดสอบทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เป็ นมาตรฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนที-ปกติอยูร่ ะหว่าง T12 ถึง T94
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ในการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน ควรเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ยนได้
ฝึ กฝนเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั 13 ทักษะ โดยการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบโครงงาน เพื่ อให้นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความคิดและทักษะการปฏิบตั ิ และใช้แบบทดสอบวัดควบคู่กนั ไป จะทาให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งถัดไป
ควรมี การสร้ างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ใน
ระดับอื่นๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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