การสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
Construction of Science and Mathematics Self-efficacy Test
for Mathayomsuksa 3 Students in Secondary Educational
Service Area Office 2
ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน*
ผศ.ดร.สุนทรา โตบัว, รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค�ำตา**

บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ๑) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒) เพือ่ สร้าง
เกณฑ์ส�ำหรับแปลความหมายคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สร้างขึ้น และ ๓) เพื่อจัดท�ำคู่มือการใช้แบบวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนที่สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ จ�ำนวน ๗๖๖ คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนแบบวัดที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม ๑๑๔ ข้อ ที่มุ่งวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองใน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่
๑ การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ และองค์ประกอบที่ ๒ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคณิตศาสตร์ แบบวัดมีรปู แบบการตอบของลัสท์ คือ รูปแบบการตอบเป็นประเมินมิตคิ วามยาก
(ท�ำได้ หรือ ท�ำไม่ได้) และประเมินมิติความเข้ม จากมาตราส่วนประมาณค่า ๑๐ ระดับคือ จาก ๑ (มั่นใจ
น้อยทีส่ ดุ ) ถึง ๑๐ (มัน่ ใจมากทีส่ ดุ ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity)
* นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวิ จั ย และประเมิ น ทางการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบ และตรวจสอบคุณภาพของข้อค�ำถามรายข้อในประเด็นค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
โดยค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการตรวจสอบความเทีย่ งแบบสอดคล้องภายใน
โดยวิธีของ Cronbach
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ความตรงตามเนื้อหาของแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จากการค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับนิยามตามแนวคิดของ Bandura
ข้อค�ำถามในแบบวัดมีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๖๗ - ๑.๐๐
๒. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อค�ำถามมีค่าตั้งแต่ ๐.๓๓-๐.๕๔
๓. ความเที่ยงของแบบวัดจากการค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach แบบวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
คณิตศาสตร์มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๙๒ และ ๐.๙๔ ตามล�ำดับ
๔. ความตรงตามสภาพ มีค่าสถิติ t-test ของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์เท่ากับ ๓๑.๕๒ และ ๓๕.๔๙
ตามล�ำดับแสดงว่ากลุ่มเก่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอ่อนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๕. เกณฑ์ปกติสำ� หรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ ดังนี้ การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั้งแต่ T25 - T90
และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั้งแต่ T24 - T88 และ
๖. คู่มือการใช้แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีความ
เหมาะสม อ่านเข้าใจง่ายและมีส่วนประกอบส�ำคัญครบถ้วน
ค�ำส�ำคัญ: แบบวัด, การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, มัธยมศึกษาปีที่ ๓

Abstract
The purposes of this research had three specific objectives were 1) to construct
and verify the perception form of self - efficacy in science and mathematics for
Mathayom Suksa III students 2) to construct the criterion for translating the scores from
the perception form of self - efficacy in science and mathematics for Mathayom Suksa
III students; and 3) to make handbooks how to use the perception form of self - efficacy
in science and mathematics for Mathayom Suksa III students and verify the quality of
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handbooks. The sample of construction of the perception form was 766 Mathayom
Suksa III students of 2nd semester of academic year 2015, under the Secondary
Educational Service Area Office 2 selected through stratified sampling. The perception
form comprised of 114 questions that measures the perception of self - efficacy 2
elements. The perception form Lust have 10 scale.
The significant findings were as follows:
1. The content validity of perception form of self - efficacy of maths and science
from calculating index relevant of questions and definition according to Bandura as shown
by the IOC index ranged from 0.67-1.00.
2. The discrimination of the questions ranged from 0.33-0.54.
3. The validity of the perception form calculated Cronbach’s Alpha Coefficient
found that the perception of self - efficacy of science and maths had the validity at 0.92
and 0.94.
4. The concurrent validity in the perception of self-efficacy of science found
t-test at 31.52 and in the perception of self-efficacy of maths found t-test at 35.49. The
good groups were statistically higher than weak groups to the experiment at a 0.05 level
of significance.
5. The standard criterion for indicating the scores of the perception of self-efficacy in science and mathematics for Mathayom Suksa III students under the Secondary
Educational Service Area Office 2 in term of normal Taccording behaviors indicators,
whereas the standard criterion of elements were. 1. The perception of self-efficacy in
science had normal T at T25 - T90. 2. The perception of self-efficacy in maths had normal
T at T24 - T88.
6. The handbook of service mind was suitable, readable and had perfect
components.
Keywords: Test, Science and Mathematics Self-efficacy, Mathayomsuksa 3
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๑. บทน�ำ

ปั ญ หาในปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนผู ้ เ รี ย นสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลง
ในทุกระดับชั้นตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีว
ศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนีก้ ารประเมินผลทัง้
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บ่งชี้ว่าการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ระดับโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพโดยเฉลีย่ ต�ำ่ ดร.พรพรรณ
ไวทยางกูร ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มองว่าการ
เรียนการสอนของไทยไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่างทั้งครู สื่อการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลของครูผสู้ อน
ด้านความพร้อมในการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน
ด้านความพร้อม ความรู้พื้นฐานและประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้นการแก้ปัญหา
ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตามแนวการ
จัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๑
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อันได้ก�ำหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า
“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” และ
“การทีน่ กั เรียนจะประสบความส�ำเร็จทางการเรียน
กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออกและแก้ปญ
ั หาเป็นนัน้
ส่วนหนึง่ เกิดจากความมัน่ ใจในตนเองของนักเรียน
ความมั่ น ใจนั้ น มาจากการที่ นั ก เรี ย นรั บ รู ้ ค วาม
สามารถของตนเอง”๒ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดูรา ที่ว่า บุคคลจะกระท�ำพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึง่ ได้อย่างเหมาะสม หรือประสบความ
ส�ำเร็จได้ มิได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่บุคคลมีอยู่เท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึง
ความสามารถที่บุคคลมีต่อตนเอง นั่นคือถ้าเรามี
ความเชือ่ ว่าเรามีความสามารถ เราก็จะมีความอดทน
อุ ต สาหะ ไม่ ท ้ อ ถอย และแสดงออกถึ ง ความ
สามารถนัน้ ออกมา เพือ่ ทีจ่ ะให้ประสบความส�ำเร็จ๓
จากงานวิ จั ย ของรจเรช รั ต นาจารย์ ๔
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. แหล่งที่มา : http://www.
moe.go.th/main2/edu-reform/edu-reform.htm [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘].
๒
อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อ้างถึงใน อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์, “ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการก�ำกับตนเองใน
การเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”, ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๕.
๓
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕๗-๕๘.
๔
รจเรข รัตนาจารย์, ผลของการฝึกการก�ำกับตนเองในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๗.
๑
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เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวก๕ ดังนั้น ถ้านักเรียนมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองจะท�ำให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และเกิดแรงจูงใจภายใน ท�ำให้เกิดความ
พยายาม ความมุมานะในการเรียนการท�ำงานให้
เป็นผลส�ำเร็จและวิธีการวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนที่ใช้กันมากคือ การวัดความมั่นใจ โดยการ
ถามว่าผูต้ อบมีความมัน่ ใจว่าเขาสามารถปฏิบตั งิ าน
ในงานที่ยากขึ้นหรือไม่๖ มักใช้ค�ำตอบเป็นค�ำว่า
“ไม่มีความมั่นใจ” ถึง “มีความมั่นใจเต็มที่” การ
วัดระดับความยาก มักเป็นการถามว่าเขาสามารถ
ปฏิบัติงาน ในงานที่ยากขึ้นหรือไม่ มักใช้ค�ำตอบ
เป็นค�ำว่า “ท�ำได้” และ “ท�ำไม่ได้” และการวัด
แบบผสม มีทง้ั ความมัน่ ใจและระดับความยาก โดย
ใช้ขอ้ ค�ำถามเดียวกัน และมีคำ� ตอบให้เลือกตอบทัง้
๒ แบบ ซึ่งงานวิจัยของลีและบอบโค เสนอแนะให้
ใช้การวัดแบบผสม เพราะมีความเที่ยงตรงเชิง
เอกนัยและเชิงท�ำนายสูง
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องพบว่าแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองที่มีคุณภาพมีผลต่อการวัดระดับการรับรู้
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ความสามารถของตนเองเป็นอย่างมาก และมีงาน
วิจัยเป็นส่วนน้อยที่ท�ำการสร้างแบบวัดการรับรู้
ความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์
ที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
สร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวั ด การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้ า น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. เพื่ อ สร้ า งเกณฑ์ ส� ำ หรั บ แปลความ
หมายคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความ สามารถ
ของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สร้างขึ้นและ
๓. เพือ่ จัดท�ำคูม่ อื การใช้แบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และตรวจสอบ
คุณภาพของคู่มือ

รจเรข รัตนาจารย์, ผลของการฝึกการก�ำกับตนเองในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๗.
๕
Lust J.A. Celuch K.G. & Showers L.S., “A note on issues concerning the measurement or
self-efficacy”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 23 No. 17 (September 1993) : pp. 1426-1434.
๖
Lee Cynthia & Bobko, Phillip, “Self-Efficacy Beliefs : Comparison of Five Measures”, Journal
of Applied Psychology, Vol. 79 No. 4 (August 1994) : pp. 364-369.
๗
กลุ่มสารสนเทศ, ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร. แหล่งที่มา : http://data.bopp-obec.info/
emis/index.php [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘].
๔
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๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและ
หาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
๒ ประกอบด้วย โรงเรียนทัง้ หมด ๕๒ โรงเรียน เป็น
จ�ำนวน ๒๓,๐๙๗ คน๗ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane)๘ และกลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการสุม่ แบบ
หลายขั้นตอน เป็นนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ จ�ำนวน ๗๖๖ คน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนือ้ หา (Content
Validity) โดยพิจารณาจาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ โ ดยการ
ค�ำนวณดัชนีความสอดคล้องตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Item Objective Congruence
Index : IOC) วิ เ คราะห์ ค ่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนก

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

(Discrimination) การตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเทีย่ งของแบบวัดแบบความสอดคล้องภายใน
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
การใช้เกณฑ์ปกติ (Norms) โดยวิธีแปลงคะแนน
ดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานในรูปคะแนนทีปกติ
(Normalized T-score) จากต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์
ไทล์ แล้วน�ำไปเทียบตารางทีปกติ วิเคราะห์หา
ต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Rank) ของ
คะแนนดิบจากแบบวัด ค่าคะแนนมาตรฐานทีปกติ
(Normalized T-score) โดยใช้ตารางส�ำหรับแปลง
ค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นคะแนนมาตรฐานที
ปกติ และปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์
ปกติด้วยวิธีก�ำลังสองต�่ำสุดโดยการสร้างสมการ
ถดถอย

๔. สรุปผลการวิจัย

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
๑. การสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก�ำหนด
องค์ประกอบที่ต้องการวัด ๒ องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ ๑ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๕๑ ข้อซึ่งประกอบด้วย

Taro Yamane อ้างถึงใน ธวัชชัย วรรณวงค์, “การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองทัพไทย อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘) : หน้า ๙๖-๗๖.
๘

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

๓ พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ พฤติกรรมบ่งชี้ ๑.๑ การ
แก้ ป ั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ จ� ำ นวน ๒๑ ข้ อ
พฤติกรรมบ่งชี้ ๑.๒ การน�ำวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน จ�ำนวน ๗ ข้อ และพฤติกรรมบ่งชี้
๑.๓ การประสบความส�ำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน ๑๘ ข้อส่วนองค์ประกอบที่ ๒ การรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ จ�ำนวน
๖๓ ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ๓ พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่
พฤติกรรมบ่งชี้ ๒.๑ การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
จ� ำ นวน ๓๐ ข้ อ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ๒.๒ การน� ำ
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จ�ำนวน ๘ ข้อ
และพฤติกรรมบ่งชี้ ๒.๓ การประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนคณิตศาสตร์ จ�ำนวน ๒๕ ข้อ โดย
รูปแบบของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบการ
ตอบของลัสท์ คือ รูปแบบการตอบเป็นประเมินมิติ
ความยาก (ท�ำได้ หรือ ท�ำไม่ได้) และประเมินมิติ
ความเข้ม จากมาตราส่วนประมาณค่า ๑๐ ระดับ
คือ จาก ๑ (มั่นใจน้อยที่สุด) ถึง ๑๐ (มั่นใจมาก
ที่สุด)
๒. ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
เนือ้ หาของข้อค�ำถามพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถาม (IOC) ในแบบวัดการรับรู้ความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน
๒๐๗ ข้อ มีจำ� นวน ๑๖๔ ข้อ มีคา่ IOC ตัง้ แต่ ๐.๖๗
- ๑.๐๐
๓. วิเคราะห์คุณภาพเพื่อหาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ ในการทดลองใช้ครั้งที่ ๑ พบว่ามี
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน ๑๑๔ ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ตั้งแต่ ๐.๓๓-๐.๕๔
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๔. การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบวัด
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พบว่าค่าความเทีย่ งของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในองค์ประกอบที่ ๑
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน ๕๑ ข้อ มีค่าความเที่ยง ๐.๙๒๓ ส่วน
องค์ประกอบที่ ๒ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านคณิตศาสตร์ จ�ำนวน ๖๓ ข้อ มีค่าความเที่ยง
๐.๙๓๘
๕. ตรวจสอบความตรงตามสภาพ พบว่า
องค์ประกอบที่ ๑ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์มีค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ
๓๑.๕๒๓ และองค์ประกอบที่ ๒ การรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ มีค่าสถิติ
t-test มีค่าเท่ากับ ๓๕.๔๙๒ นั่นคือ คะแนนของ
กลุ่มเก่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอ่อน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่า แบบวัด
มีความตรงตามสภาพ
๖. สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ พบว่า เกณฑ์
ปกติของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั้งแต่
T25 - T90 ซึ่งแสดงถึงระดับขององค์ประกอบที่มี
ความแตกต่างกันตัง้ แต่ระดับต�ำ่ มากจนถึงระดับสูง
มาก และเกณฑ์ปกติของแบบวัดการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนน
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มาตรฐานทีปกติตั้งแต่ T24 - T88 ซึ่งแสดงถึงระดับ
ขององค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับ
ต�่ำมากจนถึงระดับสูงมาก
๗. ตรวจสอบคูม่ อื การใช้แบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
พบว่า เมื่อครูทุกท่านศึกษารายละเอียดตามคู่มือ
ฉบับร่างแล้วเกิดความเข้าใจสามารถบริหารการสอบ
ได้ถกู ต้องตามขัน้ ตอน สามารถตรวจให้คะแนนและ
แปลความหมายคะแนนได้ถกู ต้องตามเกณฑ์การให้
คะแนน และเกณฑ์ ก ารแปลความหมายของ
คะแนนทีก่ ำ� หนด โดยครูผสู้ อนให้ความเห็นว่าคูม่ อื
การใช้มีความละเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย มีส่วน
ประกอบทีส่ ำ� คัญครบถ้วนอธิบายรายละเอียดต่างๆ
ได้สมบูรณ์จึงสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน อีก
ทั้งมีเกณฑ์ปกติสาหรับการแปลความหมายระดับ
การรับรู้ความสามารถของนักเรียนทั้งในระดับ
องค์ประกอบและเกณฑ์ปกติรวมทั้งฉบับ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการน�ำผลที่ได้จากการวัดไปปรับปรุง
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ สอดแทรกการ
พั ฒ นาการรั บ รู ้ ค วามสามารถของนั ก เรี ย นและ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์
ของการสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ส�ำหรั บ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการวัดระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แล้วได้ศึกษาแนวคิดใน
การสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ โดยก� ำ หนด
องค์ประกอบของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
แนวคิ ด ของ Bandura ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์
ประกอบ ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์
ซึง่ ประกอบด้วย ๓ พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ พฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๑ การแก้ ป ั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ ๑.๒ การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิต
ประจ�ำวัน และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ ๑.๓ การประสบ
ความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ส่ ว น
องค์ประกอบที่ ๒ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่ พฤติกรรมบ่งชีท้ ี่ ๒.๑ การแก้ปญ
ั หาทาง
คณิ ต ศาสตร์ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ที่ ๒.๒ การใช้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน และพฤติกรรมบ่งชี้
ที่ ๒.๓ การประสบความส�ำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์
จากนั้นก�ำหนดให้แบบวัดมีรูปแบบการตอบของ
ลัสท์ คือ รูปแบบการตอบเป็นประเมินมิตคิ วามยาก
(ท�ำได้ หรือ ท�ำไม่ได้) และประเมินมิติความเข้ม
จากมาตราส่วนประมาณค่า ๑๐ ระดับคือ จาก ๑
(มั่นใจน้อยที่สุด) ถึง ๑๐ (มั่นใจมากที่สุด) การให้
คะแนนมีตั้งแต่ ๐-๑๐ คะแนน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดย
การน�ำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค�ำนวณ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
นิยามเชิงปฏิบัติการของการรับรู้ความสามารถ
พบว่า ค่า IOC ของ ข้อค�ำถามในแบบวัดการรับรูค้ วาม
สามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
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ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าตั้งแต่
-๐.๓๓- ๑.๐๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค�ำถามบาง
ข้อต้องตัดทิ้งไม่มีความตรงตามเนื้อหา ส่วนใน
ข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๖๐-๑.๐๐ ข้อค�ำถาม
จ�ำนวน ๑๖๔ ข้อ มีความตรงตามเนือ้ หา (Content
Validity) กล่าวคือ ข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับ
นิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึง่ สอดคล้อง
กับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์๙ ที่กล่าวว่า การ
พิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่า ๐.๕ ขึ้นไป
จึงถือว่าเป็นข้อค�ำถามที่มีความตรงตามเนื้อหา
การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้แบบวัด ใน
การทดลองใช้ครั้งที่ ๑ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการ
อ่านค�ำชี้แจงและข้อค�ำถาม ในการตอบข้อค�ำถาม
เวลาที่เหมาะสมในการท�ำแบบวัด ภาษาที่ใช้ว่ามี
ความรัดกุมถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ พบว่านักเรียนมี
ความเข้าใจใน ข้อค�ำถาม และรูปในการตอบข้อ
ค�ำถามเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาในการท�ำแบบวัด
๙๐ นาที
การตรวจสอบหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ในการ
ทดลองใช้ครัง้ ที่ ๒ พบว่า ข้อค�ำถามในแบบวัดมีคา่
อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ ๐.๑๐-๐.๕๔ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าข้อค�ำถามบางข้อต้องตัดทิ้ง ไม่มีอ�ำนาจจ�ำแนก
ส่ ว นในข้ อ ค� ำ ถามที่ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ ๐.๓๓-๐.๕๔
มีจ�ำนวน ๑๑๔ ข้อมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
คือค่าอ�ำนาจจ�ำแนกต้องมีค่าตั้งแต่ ๐.๒๐ ขึ้นไป
๙

หน้า ๑๘๙.
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ซึ่งหมายความว่า ข้อค�ำถามข้อนั้นสามารถจ�ำแนก
นักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน
ออกจากกันได้ ดังที่ Ebel and Fasbric ที่ระบุว่า
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกที่ดีควรมีค่าเป็นบวกเข้าใกล้ +๑
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกจะต้องมีค่าตั้งแต่ ๐.๒๐
ขึ้นไป
การตรวจสอบความเที่ ย งของแบบวั ด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั้ ฉบับ พบว่า ค่าความ
เที่ยงของแบบวัดในองค์ประกอบที่ ๑ การรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ ๐.๙๒ และในองค์ประกอบที่ ๒
การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๙๔ ซึ่งสอดคล้องกับค่า
ความเที่ยงของ Ebel and Fasbric ที่กล่าวว่า
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ดี ค วรมี ค ่ า ความเที่ ย งเข้ า ใกล้ ๑
อีกทั้ง พรรณี ลีกิจวัฒนะ๑๐ กล่าวว่า ความเที่ยงที่
ยอมรับ คือค่าสูงที่ใกล้ ๑ คือประมาณ ๐.๘๐
ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าแบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคา่ ความเทีย่ งอยูใ่ น
ระดับสูงมาก
การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สรุป

บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ สถิตเิ พือ่ การวิจยั , พิมพ์ครัง้ ที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรโี ปรดักส์, ๒๕๔๙),

พรรณี ลีกิจวัฒนะ, วิธีการวิจัยทางศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๓), หน้า ๙.
๑๐
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ได้ดงั นี้ เกณฑ์ปกติองค์ประกอบที่ ๑ การรับรูค้ วาม
สามารถของตนเองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนน
มาตรฐานที ป กติ ตั้ ง แต่ T 25 - T 90 เกณฑ์ ป กติ
องค์ประกอบที่ ๒ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั้งแต่
T24 - T88
การจัดท�ำคูม่ อื การใช้แบบวัดการรับรูค้ วาม
สามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ที่ผู้วิจัยได้จัดท�ำขึ้นมีความเหมาะสมชัดเจนซึ่งใน
คูม่ อื การใช้มรี ายละเอียด ดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์ของ
แบบวั ด การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้ า น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๒) นิยามของการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓) ลักษณะของการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ ๔)
โครงสร้างของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๕) แบบวัด
และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ๖) คุณภาพของ
แบบวั ด การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองด้ า น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๗) เวลาที่ใช้ในการ
ด�ำเนินการวัด ๘) วิธีด�ำเนินการวัดการรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
และ ๙) การให้คะแนนและการแปลความหมาย
คะแนน

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำแบบวัด
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต ๒ ไปใช้
		 ๑.๑ ผู้ที่น�ำแบบวัดการรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ไปใช้ ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบวัดให้เข้าใจแล้ว
ปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถบริหารการสอบและ
แปลความหมายคะแนนได้อย่างถูกต้อง
		 ๑.๒ การน�ำแบบวัดไปใช้กบั นักเรียน
ควรชี้แจงว่าผลการตอบจะสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนได้
รวมทั้งเน้นให้นักเรียนเลือกตอบตามความจริง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ระดั บ การรั บ รู ้ ค วาม
สามารถของตนเองที่สอดคล้องกับความสามารถ
ของนักเรียนมากที่สุด
		 ๑.๓ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรน�ำแบบวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองไปใช้วัดระดับการ
รับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน ในช่วง
ปลายภาคเรี ย นที่ ๒ เพื่ อ น� ำ ผลการวั ด ไปเป็ น
แนวทางในการเลือกแผนการเรียนที่ตรงกับการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง
		 ๑.๔ การน�ำผลการวัดไปเลือกแผน
การเรียน หากมีผลการวัดการรับรู้ความ สามารถ
ของตนเองด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
แสดงว่านักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระดับดี ควรพิจารณาเลือกแผนการเรียนที่ได้ใช้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น แผนการเรียน
ศิลป์ค�ำนวณ และหากมีผลการวัดการรับรู้ความ
สามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป แสดงว่านักเรียนมีความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับดี ควร
พิจารณาเลือกแผนการเรียนที่ได้ใช้ความสามารถ
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ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างไรก็ดีควรใช้
ควบคู่กับระดับผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน
ในการตัดสินเลือกแผนการเรียน
๒. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
		 ๒.๑ ควรมีการวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงท�ำนาย เพือ่ ใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดว่าตรงกับความสามารถที่แท้
จริงของนักเรียนในอนาคตหรือไม่ จะท�ำให้มีความ
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มั่นใจในใช้ผลจากการประเมิน เพื่อตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถของ
นักเรียน
		 ๒.๒ เมื่อน�ำแบบวัดใช้กับนักเรียน
กลุ่มอื่น ควรมีการสร้างเกณฑ์ปกติในการแปล
ความหมายของคะแนนในระดับชาติ เพื่อน�ำมาใช้
เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบระดับการรับรู้
ความสามารถของตนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
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