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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง

วิทยาศาสตร์ 2) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจ ฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร ์ 3) เพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 5 โรงเรียน จ านวน 450 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีลักษณะแบบปรนัยเลือกตอบ มีสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นตัวกระตุน้ โดยแต่ละสถานการณจ์ะใชใ้นการตอบค าถามตามล าดบัขั้นของการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์4 ขัน้ตอน คือ 1) การคิดเพื่อระบุปัญหา  2) การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3) การคิดเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน และ 4) การคิดเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีจ านวน 5 สถานการณ ์20 ขอ้ค าถาม ตามล าดับ
ขัน้การคิดเชิงวิทยาศาสตรโ์ดยในแต่ละตัวเลือกสามารถวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์น
แต่ละระดับขั้นการคิด 2) การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตรใ์นดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 
ความยาก มีค่าตั้งแต่ 0.42-0.80 อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.22-0.56 และความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 
0.84  3) ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร  ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
นกัเรียนมีจุดบกพรอ่งในล าดบัขัน้การคิดเพื่อระบุปัญหามากที่สดุ เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถมองความ
เป็นวิทยาศาสตร ์รวมถึงตัวแปรส าคญัในการศึกษาจากสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได้ ครูผูส้อนจึงควร
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นการคิดเพื่อระบุปัญหาเป็นอนัดบัแรก 
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The objective of this study is as follows: (1) to create a diagnostic test for deficits 

in scientific thinking; (2) to determine the quality of the test; (3) to diagnose the flaws in the 
scientific thinking of Grade Six students. The sample group consisted of 450 Grade Six 
students from five demonstration schools under the Office of the Higher Education 
Commission. They were sampled by multi-stage randomization. The diagnostic test consisted 
of a set of multiple-choice questions based on situations in daily life as motivators for scientific 
thinking. To solve each situation, the students will be encouraged to think using the four steps 
of basic science hypothesis, which included the following: (1) thinking to identify problems; (2) 
thinking to create a hypothesis; (3) thinking to test the hypothesis; and (4) thinking to analyze 
data and draw conclusions. The results were as follows: (1) the diagnostic test with five 
situations and 20 questions was effective in identifying the flaws at each level of scientific 
thinking in students; (2) after using IOC statistics (Index of Item-Object Congruence) as a 
measurement tool. As for ranged statistics for difficulty, and discrimination, the results were 
found to be at 0.80-1.00, 0.42-0.80, and 0.22-0.56, respectively;The reliability for the test was 
found to be at 0.84. (3) the major flaw in the scientific thinking methods of Grade Six students 
in terms of identifying the problem. It was because the students failed to understand the 
scientific approach by using variables to apply to situations in daily life. Therefore, the 
teachers should encourage and help students to develop the ability to use scientific thinking 
to first identify everyday problems. 
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ศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุลตนาค ที่ได้ให้ความเมตตา
กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชีแ้นะแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์นีด้ว้ยความเอาใจใส่
ตลอดมาท าใหส้ามารถท าปริญญานิพนธจ์นส าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี 

กราบขอบพระคุณประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.พชัรี จนัทร์
เพ็ง และกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิกา ตัง้ประภา และกรรมการสอบเคา้โครง
ปริญญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรอุมา เจริญสุข รองศาสตราจารย ์ดร.อิทธิพัทธ์ สวุทนัพรกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ที่กรุณาให้ข้อเสนอ แนะน า แก้ไข  ช่วยเหลือ ตรวจทาน 
ตลอดจนขอ้บกพรอ่งต่างๆ แก่ผูว้ิจยั ท าใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันีม้ีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย ์ดร.น า้ฝน คูเจริญไพศาล ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลศักด์ิ สุขสบาย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดว้ยความกรุณา รวมทั้งบุคคลที่ผูว้ิจัยไดอ้า้งอิงทางวิชาการตามที่ปรากฎใน
บรรณานกุรม 

กราบขอบพระคณุคณาจารยแ์ละกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาประสิทธิ์ประสาทความรูต่้างๆ ให้แก่ผูว้ิจัย ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี ้และขอขอบคณุนักเรียนและคณุครูโรงเรียนสาธิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ไดใ้หค้วามรว่มมือในการเก็บขอ้มลูการวิจัยอย่างดียิ่ง 

การาบขอบพระคุณ คุณบุญธริกา มาละออง และสมาชิกครอบครวัที่คอยสนับสนุน ใหก้ าลังใจ 
ตลอดจนมอบความรักความเอาใจใส่แก่ข้าพเจ้าตลอดมา  และขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอย
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ส าคัญเสมอมาในทุกสถานการณท์ี่เกิดขึน้ตัง้แต่แรกเริ่มจวบจนปริญญานิพนธ์
เล่มนีส้  าเร็จลลุ่วง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ในแต่ละประเทศต่างก็มุ่ง

พัฒนาตนเองใหม้ีความเจริญกา้วรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตรจ์ึงมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
สงัคมโลกปัจจบุนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร ์เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตของทุกคน ทัง้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช ้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ท่ีคนไดใ้ชเ้พื่ออ านวย
ความสะดวกและในการท างาน ลว้นเป็นผล ของความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคิด
สรา้งสรรค์และศาสตรอ์ื่น ๆ ความรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก 
และในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีบทบาทส าคัญมากท่ีจะช่วยให้มีการศึกษาค้นคว้าความรูท้าง
วิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้อย่างมาก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2546) 
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544,น.1)ไดร้ะบุว่า “วิทยาศาสตรท์ า
ใหค้นพฒันาวิธีคิดทัง้ความคิดเป็นเหตเุป็นผล คิดสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะหว์ิจารณ ์มีทักษะท่ีส าคัญ
ในการคน้ควา้หาความรู ้มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย และมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้”  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,น.5) มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คณุธรรมรกัความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสังคมโลกไดอ้ย่างสนัติ ความสามารถในการคิด
จึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนษุยเ์ป็นอย่างยิ่ง  

การท่ีมนุษยจ์ะด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต ลว้นเป็นผลมา
จากการคิดท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันความลม้เหลว และความผิดพลาดใน
การด าเนินชีวิตท่ีเกิดขึน้ ก็ล้วนเป็นผลมาจากการคิดดว้ยเช่นกัน ดังนั้นมนุษยจ์ึงควรเรียนรู ้และ
ไดร้บัการพฒันา ฝึกฝนใหม้ีปัญญา ฉลาด รูคิ้ด ไม่งมงาย (ประพนัธศิ์ริ สเุสารจั, 2556,น.1) ดงันั้น
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific Thinking) เป็นการคิดท่ีเป็นระบบระเบียบมีหลักเกณฑ์ เป็น
กระบวนการคิดท่ีเป็นพื ้นฐานของการแก้ปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั รวมทัง้เป็นการคิดเพื่อหาค าตอบ หรือแกปั้ญหา ซึ่งอาจจะเกี่ยวขอ้งหรือไม่เกี่ยวขอ้ง
กบัความรู ้หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์แต่มีการใชเ้หตผุล หลกัฐานท่ีมีความน่าเชื่อถือ และอาจใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาประกอบในการตรวจสอบ พิสูจน ์จนกระทั่งไดม้าซึ่งค าตอบ 
หรือขอ้สรุปอย่างถูกตอ้งและเชื่อถือได ้(Bergere & Boelryk, 2004; Oishin, 2007; Paul & Elder, 
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2003, pp. 1-13) โดยพบว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific Thinking) จะเขา้มามีบทบาทใน
การช่วยให้บุคคลสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดร้ับ 
สามารถมองเห็นปัญหาและวิธีแกปั้ญหาในชีวิต ดงันัน้การส่งเสริม และพฒันาใหเ้ยาวชนไทย ใหม้ี
ความคิดเชิงวิทยาศาสตรแ์ละมีความรูว้ิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน จะช่วยใหส้ามารถเข้าไปมีส่วนในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติและส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2541,น.4-5)  

จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์นักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่านไดเ้สนอไว ้มีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั ดังนี ้แมคคราเคน และคณะ (Maccraken ; et 
al. 1976 อา้งอิงใน สุวฒัก ์นิยมคา้, 2531,น.15)  ไดร้ะบุถึงขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์ว ้
4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นตัง้ปัญหา 2. ขั้นตัง้สมมติฐาน 3. ขั้นรวบรวมขอ้มูล และ4. ขั้นตีความหมาย
ขอ้มลูและลงขอ้สรุป โดยท่ียพุา วีระไวทยะและปรียา  นพคณุ (ยพุา วีระไวทยะ และปรียา นพคณุ, 

2544) ได้ระบุขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตรว์่าจะต้องประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ              
1.ขั้นก าหนดปัญหา 2.ขั้นตั้งสมมติฐาน  3.ขั้นทดสอบสมมติฐาน 4.ขั้นรวบรวมข้อมูล และ            
5.ขั้นสรุป  นอกจากนี้ วูสแลน และสโต (Kuslan & Stone, 1969) ได้ระบุ ว่าความ คิดเชิ ง
วิทยาศาสตรป์ระกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นระบุข้อความของปัญหา 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน          
3. ขั้นการสืบเสาะหาข้อมูลหลักฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  4. ขั้นประเมินความเท่ียงตรงของ
สมมติฐาน 5. ขัน้ทบทวนสมมติฐาน และ6. ขัน้น าขอ้สรุปไปใชก้บัปัญหาอื่นท่ีคลา้ยกัน  ซึ่งในการ
วิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจัยแบ่งล าดบัขัน้ของการคิดเชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นทัง้หมด 4 ขั้นตอน ดังนีคื้อ 1. การ
คิดเพื่อระบุปัญหา 2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ4. การคิด
เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมคคราเคน และคณะ  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบุไว้ในกฎของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะกระบวนการ
คิดเพื่อน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง           
ท าเป็น คิดเป็น เกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,น.1) สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กระบวนการคิดโดยมีการก าหนดแนวทางการจัดสาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เป็นการ
พัฒนากระบวนการคิด รวมทัง้การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้
การคัดเลือกสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,น.6)  
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การสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคิด (Thinking Skills)ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้
สามารถจัดการขอ้มูลต่าง ๆ ด้วยทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดไตร่ตรองการคิดวิเคราะห ์
และการคิดอย่างเป็นระบบ จ าเป็นจะตอ้งใชก้ระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์(สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2550) ลักษณะการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ (Scientific Thinking) 
ยังสอดคล้อ งกับการประเมินผลการเรียนนานาชาติ (PISA) ท่ีมี การประ เมิ นผลการ รู ้                           
เรื่องวิทยาศาสตร ์โดยมีกรอบการประเมินว่า นักเรียนสามารถท าส่ิงต่อไปนีไ้ด้เพียงใด ได้แก่               
1. การอธิบายปรากฎการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์การน าความรูว้ิทยาศาสตรม์าใชส้รา้งค าอธิบายท่ี
มีความสมเหตุสมผล การพยากรณ์การเปล่ียนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร ์และการให้เหตุผลท่ี
สมเหตุสมผล 2. การประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์โดยมีระบุ
ปัญหา การบอกประเด็นปัญหาหรือค าถามท่ีสามารถตรวจสอบไดด้้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์            
3. การแปลความหมายของข้อมูล ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์และลงข้อสรุปท่ีเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร ์(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2557,น.10) แต่ยังพบว่า            
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาใหผู้เ้รียนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ได้เท่าท่ีควร ซึ่งเป็นหนา้ท่ีส าคัญของครูผู้สอนท่ีจ าเป็นจะต้องหาสาเหตุของปัญหาของผู้เรียนใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีผ่านมาพบว่ามีการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วดัการคิดเชิงวิทยาศาสตรเ์พื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูลของงานวิจัยทางการศึกษา 
เช่น การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สงักดัส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหพ์หุระดบั (นนัธิดา รตันพ์ิทักษ์, 2556,

น. 67-68) ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์โดยมีลักษณะเป็นสถานการณ์4 
ตัวเลือก จ านวน 6 สถานการณ ์สอดคลอ้งกับธิดารตัน ์ อินปาต๊ะ (ธิดารตัน ์อินปาด๊ะ, 2554, น. 
69) ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยเสริมกิจกรรมการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจัยได้สรา้งแบบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ตามแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตรข์องแมคคราเคน 
และคณะ โดยแบบวดัเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 32 ขอ้  

นอกจากนีย้ังพบว่า มีการสรา้งแบบทดสอบท่ีเป็นอัตนัย คือ ชลฤทัย ทวีแสง (ชลฤทัย  
ทวีแสง, 2559) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้นฐานเมต้าเลเวล เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยแบบทดสอบวัดการคิดเชิง
วิทยาศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบแบบอตันัย มีการตรวจใหค้ะแนน 0,1,2,3 คะแนน จ านวน 18 ขอ้ ซึ่ง
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ยงัมีขอ้จ ากดัในเรื่องของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจใหค้ะแนนในแต่ละองคป์ระกอบของการคิดมีการ
ใชเ้กณฑเ์ดียวกันทัง้หมด และมุ่งตรวจท่ีความถกูตอ้งของค าตอบว่าตอบถูกหรือผิดไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ี
กระบวนการคิดในองคป์ระกอบนัน้ ๆ  

จากขอ้มูลดังกล่าวจะเห็นไดว้่าเครื่องมือท่ีใชใ้นการวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นไปเพื่อการวัดเพื่อมุ่งตัดสินผลมากกว่า
การหาจุดบกพร่องของผูเ้รียน โดยผูว้ิจัยพบว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการคน้หาสาเหตุและจุดบกพรอ่ง 
หรือจดุอ่อนในการเรียนของนกัเรียน และสามารถวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่งของผูเ้รียนรายบุคคลไดดี้มี
คณุภาพคือ แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnotic test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ัดความบกพร่องหรือ
ความเด่นดอ้ยของผูเ้รียนว่าบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตัง้ไวห้รือไม่ และยงัมีขอ้บกพรอ่งใน
เร่ืองใดหรือหัวขอ้ใด ครูผูส้อนจะได้จัดการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง การประเมินขอ้บกพร่อง
และจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมไดต้รงจดุบกพรอ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ได้มากกว่าปกติถึงสองเท่า นอกจากนีย้ังช่วยให้นักเรียนรูจ้ักจุดบกพร่องของตนเอง และจาก
การศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่พบการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์มี
เพียงการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการเรียนในเนือ้หาวิชาต่างๆเท่านัน้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีลกัษณะเป็นสถานการณปั์ญหาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน
ของผูเ้รียน นอกจากนีส้ถานการณท่ี์ผูว้ิจยัตัง้ขึน้จะสอดคลอ้งกบับริบท วยั และวฒุิภาวะของผูต้อบ 
โดยผูว้ิจัยยึดล าดบัขัน้ของการคิดเชิงวิทยาศาสตรท์ัง้หมด 4 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของแมคคราเคน 
และคณะในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เพื่อน าไปทดสอบ
กับนักเรียนและวินิจฉัยจุดบกพร่องต่าง ๆ ของนักเรียน โดยสามารถวินิจฉัยจุดบกพร่องของ
นักเรียนไดเ้ป็นขั้นการคิด โดยท่ีผ่านมายังไม่มีเครื่องมือท่ีสามารถระบุจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตรใ์นแต่ละล าดับขั้นตอนการคิดไดจ้ะระบุไดเ้พียงภาพรวมของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
โดยขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนไดถ้กูตอ้งและตรงจุด
นอกจากนีค้รูผูส้อนยังสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องมาปรบัปรุง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อท าใหส่้งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นแต่ละล าดับขัน้ตอน
การคิดท่ีนักเรียนมีความบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้นักเรียนมีการคิดเชิง
วิทยาศาสตรท่ี์ดียิ่งขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ในด้านความเท่ียงตรง ความยาก 
อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น 

3. เพื่อวินิจฉัยจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนสาธิต สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

ความส าคัญของงานวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ท าให้ได้แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึง
จดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน และน าขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวดัไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาหรือส่งเสริมนักเรียนได้ตรงจุด
ส่งผลใหน้กัเรียนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ดียิ่งขึน้และประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,688 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก าลังศึกษา

ในโรงเรียนสาธิต สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทัง้หมด 5 โรงเรียน
โรงเรียนละ 3 ห้องเรียน จ านวน 450 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi-stages 
Random Sampling)   

ประเด็นที่ศึกษา 
งานวิจยัฉบบันีศึ้กษาการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยศึกษาในด้านความเท่ียงตรง                
ความเชื่อมั่น ความยาก และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่ง 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การคิดหาค าตอบอย่างเป็นล าดับขั้นตอนโดยใช้

ความรูท้างวิทยาศาสตร ์และวิธีการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นแนวทางเพื่อพิสูจนห์าค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
และมีความน่าเชื่อถือ สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวิ นิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ มีลักษณะเป็นแบบสถานการณปั์ญหาทั่วไปเพื่อใชใ้น
การตอบข้อค าถามตามล าดับขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการคิดเชิง
วิทยาศาสตรอ์อกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 การคิดเพื่อระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการระบุถึงปัญหา
หรือตั้งค าถามเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาข้อมูลพื ้นฐานจาก
สถานการณ ์ 

1.2 การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดคาดคะเน
ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ คาดคะเนค าตอบท่ีมีความน่าจะเป็นไปได ้และสามารถท่ีจะทดสอบ
ได ้โดยพิจารณาขอ้มูลพืน้ฐานจากสถานการณ ์ความรูจ้ากการสังเกตปัญหา และประสบการณ์
เดิม  

1.3 การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ
ออกแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
สามารถอธิบายล าดบัขัน้ของการทดสอบท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณท่ี์ก าหนด 

1.4 การคิดเพื่อวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนใน 
การคิดพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการทดสอบและรวบรวมไวม้าท าการวิเคราะห ์พิจารณา 
ตีความหมายขอ้มูล รวมถึงพิจารณาความสมัพันธ์ของขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 
มาลงขอ้สรุป โดยมีการเชื่อมโยงกบัหลกัการทฤษฎีทางวิทยาศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

2. แบบทดสอบเพื่อส ารวจ (Survey test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่อ
คน้หาจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบท่ี
มีลักษณะแบบเขียนตอบ โดยมีสถานการณปั์ญหาทั่วไปท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนเป็น
ตวักระตุน้ จ านวน 10 สถานการณ ์โดยแต่ละสถานการณจ์ะใชต้อบค าถามตามล าดบัขั้นตอนของ
การคิดเชิงวิทยาศาสตรท์ัง้ 4 ขั้นตอน คือ 1. การคิดเพื่อระบุปัญหา  2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน  
3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล รวมทั้งสิน้ 40               

ขอ้ค าถาม 
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3. แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Diagnostic test) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
คน้หาจุดบกพร่องและสาเหตุของจุดบกพร่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ประกอบด้วยสถานการณ์ 5 สถานการณ์ 20 ข้อค าถาม โดยตัวเลือกในแต่ละ        
ขอ้ค าถามไดม้าจากการวิเคราะหค์ าตอบถูกและผิดของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าแบบทดสอบเพื่อส ารวจ 
ดงันัน้ตวัเลือกของขอ้ค าถามจึงสามารถอธิบายสาเหตุของจุดบกพร่องในแต่ละขั้นตอนการคิดเชิง
วิทยาศาสตรไ์ด ้ 

4. คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง  หมายถึง คุณลักษณะของ
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผูว้ิจัยพิจารณาตรวจสอบ 2 กรณี คือ คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทัง้ฉบับ และ
คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งรายขอ้ ดงันี ้

คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งทัง้ฉบบั พิจารณาจาก 
ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบท่ีสามารถวัดไดต้รง

ตามนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั และภาษาท่ีใชม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูต้อบ โดยใชส้ตูร
ของโรวิเนลลีและแฮมเบลตนั ซึ่งตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  

ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความสอดคลอ้งภายในของคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ท าแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่งการวิจยัครัง้นีว้ิเคราะหค์วามเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของคูเดอร ์ริชารด์สัน 
(Kuder-Richardson method : KR-20) 

คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งรายขอ้ พิจารณาจาก 
ความยากของขอ้สอบ (Item Difficulty) หมายถึง สัดส่วนของคนท่ีท าขอ้สอบในแต่

ละขอ้ถกู เมื่อเทียบกบัจ านวนคนท่ีสอบทัง้หมด โดยในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งใน
ครัง้นีผู้ว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากตัง้แต่ 0.20 ถึง 0.80  

อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ประสิทธิภาพของข้อสอบแต่ละข้อท่ี
สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติในการคิดเชิงวิทยาศาสตรต่์างกนั โดย
การหาจากผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูงกับสัดส่วนจ านวนคนตอบถูกใน
กลุ่มต ่า ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ท่ีมีอ  านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง

ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยได้ศึกษา เอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และการสรา้งแบบทดสอบวดัความรูใ้นเนือ้หาทางวิทยาศาสตรม์ากกว่า
การวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์โดยมุ่งท่ีผลสัมฤทธิ์มากกว่าหาสาเหตุของปัญหาในการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน และในการวดัทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ผ่านมามุ่งวดัเพื่อตดัสินผล
มากกว่าการหาจุดบกพร่องเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบบทดสอบ
วินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นแบบเลือกตอบโดยมีโจทยปั์ญหา
สถานการณว์ิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 5 สถานการณ ์จ านวน 20 ขอ้ ตามขั้นตอนการคิดเชิง
วิทยาศาสตรท์ัง้หมด 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตรข์องแมคคราเคน และคณะ 
(Maccraken ; et al. 1976 อา้งอิงใน สุวัฒก ์นิยมคา้, 2531,น.15) คือ 1. การคิดเพื่อระบุปัญหา  
2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ4. การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มูล
และสรุปผล โดยมีการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวิ นิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัพิจารณาตรวจคณุภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องออกเป็น 2 กรณี คือ คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งทัง้ฉบบั และ
คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องรายขอ้ และผูว้ิจัยไดน้ าเครื่องมือวัดท่ีสรา้งขึน้ไปท า
วินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนสาธิต 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา จดัท าเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
เพ่ือส ารวจ 

 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
4 ขัน้ตอน 

    1. การคิดเพื่อระบุปัญหา   
    2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน  
    3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
    4. การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู   
        และสรุปผล  
 

คณุภาพของแบบทดสอบ 

1. ความเท่ียงตรง 

2. ความยาก 

3. อ านาจจ าแนก 

4. ความเชื่อมั่น 

4. อ านาจจ าแนก 

แบบทดสอบวินิจฉัย

จุดบกพรอ่งในการคิด

เชิงวิทยาศาสตร ์ 

วินิจฉัยจดุบกพรอ่งใน

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งจะน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
1.1 ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
1.2 องคป์ระกอบและขัน้ตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
1.3 ความส าคญัของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
1.4 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
1.5 วิธีการวดัและแนวทางการวดัการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

2. แบบทดสอบวินิจฉัย 
2.1 ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย 
2.2 ลกัษณะและความส าคญัของแบบทดสอบวินิจฉัย 
2.3 ประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัย 
2.4 การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย 

3. คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 
3.1 ความเท่ียงตรง 
3.2 ความยาก 
3.3 อ านาจจ าแนก 
3.4 ความเชื่อมั่น 

4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. การคิดเชิงวทิยาศาสตร ์
1.1 ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

จากการศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์พบว่า นักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้
ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกนั ดงันี ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและส านกังานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (2541,น.9-11) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตรห์รือการคิดแบบวิทยาศาสตร ์คือ  การคิดท่ีมี
เหตุและผลมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และพิสูจน์ความถูกต้องโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544,น.148) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ 
กระบวนการคิดและการด าเนินการเพื่อแสวงหาขอ้มูล ความรูท่ี้เชื่อถือไดห้รือสามารถแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จได้ตาม วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนหลัก ๆ โดยใชท้ั้งความรู้
วิทยาศาสตร ์กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ดังนี้ คือ 1. การระบุ
ปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การทดลอง 4. การรวบรวมขอ้มูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  และ                
6. สรุปผล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546,น.23) กล่าวว่า 
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ ความคิดท่ีใชใ้นการพิสจูน ์และตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง โดยมีการใช้
ทัง้ความรูว้ิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการออกแบบวางแผนเพื่อตรวจสอบ 
พิสจูนข์อ้มลู จนกระทั่งสามารถอธิบายดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร  ์

ภานเุดช หงษาวงศ ์(2548,น.126) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ ความคิด
ท่ีสามารถพิสูจน์หาข้อเท็จจริงโดยอาศัยหลักการ กฎ และทฤษฎีตลอดจนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์โดยอาจเร่ิมจากความคิดท่ีเป็นนามธรรม แลว้สามารถพิสูจนใ์หเ้ป็นรูปธรรมได ้เช่น 
ความคิดเกี่ยวกบัทฤษฎีสมัพนัธภาพระหว่างมวลสารและพลงังานของไอนส์ไตน ์ปัจจบุนั สามารถ
พิสจูนอ์อกมาเป็นรูปธรรมไดช้ดัเจน คือ ปฏิกิริยาลกูโซ่ของปรมาณู เป็นตน้ 

Stuessy (1984,น.12) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ รูปแบบการคิดท่ี         
ยึดหลกัของเหตผุลและความสอดคลอ้งกันของเหตุการณ ์ซึ่งการคิดในรูปแบบนีจ้ะใชใ้นการสรา้ง
สมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานในการด าเนินการสืบเสาะแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์

Dunbar (1988,น.730) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ กระบวนการคิดท่ีใช้
ในทางวิทยาศาสตร ์ท่ีประกอบด้วยกระบวนการคิดเพื่อสร้างทฤษฎี ออกแบบการทดลอง 
ตรวจสอบสมมติฐาน ตีความ ความหมายข้อมูล และการคน้พบทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งการคิดเชิง
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วิทยาศาสตรเ์หล่านีจ้ะตอ้งอาศัยกระบวนการคิดหลายดา้นรว่มกัน เช่น การอุปมา อปุไมย ทกัษะ
ความรู ้และกระบวนการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

Kuhn (1993, p. 321) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ การคิดท่ีเป็น              
การพัฒนาทางสติปัญญาขั้นสุดท้ายท่ีมีกระบวนการท่ีซับซ้อน ไม่ได้มีติดตัวบุคคลมาตาม
ธรรมชาติ แต่ตอ้งอาศยัการฝึกฝน 

Schafersman (1997, pp. 1-2) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ การคิดท่ี
น าไปสู่ค าตอบของค าถามหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้งและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตรเ์ข้ามามีส่วนช่วยในการพิสูจนห์รือหาค าตอบของปัญหา เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือ 
และจะท าใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบของปัญหา ความรูท่ี้เกี่ยวกบัโลกธรรมชาติ 

Paul and Elder (2003, p. 2) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ การคิดอย่าง
มีคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร ์เนือ้หาวิทยาศาสตร ์หรือปัญหาทางวิทยาศาสตร ์            
การคิดเชิงวิทยาศาสตรจ์ึงมีส่วนช่วยใหบุ้คคลพัฒนาคุณภาพในการคิดของตนเองได ้โดยจะเป็น
ตัวควบคุมการท างานของโครงสรา้งทางความคิดท่ีมีอยู่เดิมให้ท างานโดยใชห้ลักเกณฑ์ของเหตุ
ผลไดอ้ย่างถกูตอ้งและคล่องแคล่ว 

Kuhn and S. (2000, pp. 113-129) กล่าวว่า การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ คือ               
การคิดท่ีเร่ิมจากการพยายามเชื่อมโยงทฤษฎี หรือขอ้เท็จจริงเข้ากับหลักฐาน และเมื่อมีการคิด
เชื่อมโยงความรู ้ประสบการณ์ หลักฐานต่าง ๆ เขา้ด้วยกันจนได้ขอ้เท็จจริงท่ีมีความสอดคล้อง          
กบัทฤษฎี  

Oishin (2007, p. 1) กล่าวว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ การคิดวิเคราะห ์เพื่อ
ตรวจสอบหลักฐานและสรา้งแบบจ าลองของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกโดยอา้งอิงจากหลักฐานท่ี        
มีอยู่ (Analytic Way) และการใชว้ิธีคิดท่ีเป็นระบบระเบียบ มีความซับซอ้น มีล าดับขั้นตอน และ          
มีหลกัเกณฑ ์(Systematic Way) ในการท าการสงัเกต และปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา 

จากการศึกษาความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า การคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์คือ การคิดหาค าตอบอย่างเป็นล าดับขั้นตอนโดยใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตร ์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นแนวทางเพื่อพิสจูนห์าค าตอบท่ีถกูตอ้ง และมีความน่าเชื่อถือ 
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1.2 องคป์ระกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์ดม้ีนักการศึกษาหลาย ๆ 

ท่านน าเสนอองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์วห้ลากหลายแนวคิด ดงันี ้
Schafersman (1997, pp. 3-7) ได้น า เสนอองค์ป ระกอบของการคิด เชิ ง

วิทยาศาสตรไ์ว ้3 ประการ คือ  
1. การใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ (Empiricism) เป็นการใชห้ลกัฐานท่ีสามารถ

รับรูไ้ด้โดยตรง เน้นการค้นพบหลักฐาน เชิงประจักษ์ด้วยตนเอง โดยมีการใช้ประสาทสัมผัส               
ทัง้หา้หรืออย่างใดอย่างหน่ึงดว้ยตนเอง เช่น การมองเห็น ไดย้ิน รูร้ส  ไดก้ล่ิน และสามารถกระท า
ซ า้ไดด้ว้ยตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งการคน้หาหลกัฐานจากการสงัเกตดว้ยตนเองมีความส าคญัอย่าง
มาก เพราะเป็นการปลูกฝังใหเ้กิดการคิดหาค าตอบจากขอ้มูล ประสบการณ์ท่ีได้รับ และความรู ้     
ท่ีไดจ้ะฝังลึกเกิดเป็นประสบการณท่ี์สามารถแสดง พิสจูนใ์หผู้อ้ื่นเห็นในเชิงประจักษ์ และน าไปใช้
ในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเมื่อมีขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ีกดว้ย 

2. การให้เหตุผล (Rationalism) เน้นการฝึกใช้เหตุผลในการอธิบาย หรือ
ตดัสินส่ิงต่าง ๆ เน่ืองจากการใชเ้หตผุลเป็นทกัษะท่ีบุคคลไม่ไดม้ีติดตวัมาแต่ก าเนิด หรือพฒันาขึน้
ไดเ้อง การให้เหตุผลอาจเรียนรูไ้ดจ้ากการลองผิดลองถูก ซึ่งแนวทางการคิดอย่างมีเหตุผลต้อง
อาศัยการพิจารณาส่ิงท่ีเป็นเหตุและผล ท่ีเกิดขึน้โดยตอ้งอาศัยความรู ้ประสบการณท่ี์ไดม้าจาก
หลาย ๆ แหล่งเขา้มาประกอบดว้ย 

3. การมีเจตคติเชิงสงสยั (Skepticism) เนน้พฤติกรรมสงสยัใครรู่ใ้นส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีพบเห็น มีการตัง้ปัญหา ขอ้สงสัยใหก้บัตัวเองจะน าไปสู่การหาหลักฐานพิสูจนก์่อนท่ีจะตัดสินใจ
เชื่อถือไดว้่าเป็นความสามารถของบุคคลในการสรา้งค าถามในความเชื่อและข้อสรุปของตนเอง  
จึงต้องใช้หลักฐานและเหตุผล ตรวจสอบความเชื่อของตน โดยจะเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะเป็น          
คนช่างสงสัยจะและจะไม่เชื่อหากไม่มีหลักฐาน หรือเหตุผลท่ีเพียงพอไม่ยึดติดกับความเชื่อ                
ของตนเองเป็นคนใจกวา้ง และยินดีเปลี่ยนความเชื่อ เมื่อพบหลกัฐานใหม่ท่ีเชื่อถือไดม้ากกว่า 
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Paul and Elder (2003, p. 3)ไดเ้สนอองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ท่ีมา: Paul; & Elder. (2012). The Thinker’s Guide to to Scientific Thinking. p. 4 

Bergere and Boelryk (2004, p. 4) ได้น าเสนอไว้ว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
คือ พฤติกรรมของบุคคลเกี่ ยวข้องกับการใช้วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ การให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร ์และการวิเคราะหข์อ้มูล  ซึ่งพฤติกรรมแต่ละดา้นจะตอ้งประกอบดว้ยทักษะย่อย ๆ 
หลายประการดงัแสดงภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 แสดงพฤติกรรมการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ท่ีมา: Bergere; & Boelryk. (2004). Applications of Scientific Thinking in The 

Humanities and social Sciences. p.5. 
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1.3 ขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
จากการศึกษาขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้มีนักการศึกษาหลาย ๆ 

ท่านน าเสนอขัน้ตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์วห้ลากหลายแนวคิด ดงันี ้
ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ (2544,น.119-124) ได้ระบุขั้นตอนของ              

การคิดเชิงวิทยาศาสตรว์่าจะตอ้งประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ ดงันี ้
1. ขัน้ก าหนดปัญหา (Identify Problem) 
2. ขัน้ตัง้สมมติฐาน (State Hypothesis) 
3. ขัน้ทดสอบสมมติฐาน (Test Hypothesis) 
4. ขัน้รวบรวมขอ้มลู (Collect Data) 
5. ขัน้สรุป (Conclusion) 

Kuslan and Stone (1969, pp. 15-16) เส น อ ว่ า  ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้                  
ทางวิทยาศาสตรห์รือการไดม้าซึ่งความคิดเชิงวิทยาศาสตรป์ระกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ระบุขอ้ความของปัญหา  
2. ขัน้ตัง้สมมติฐาน  
3. ขัน้การสืบเสาะหาขอ้มลูหลกัฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
4. ขัน้ประเมินความเท่ียงตรงของสมมติฐาน  
5. ขัน้ทบทวนสมมติฐาน  
6. ขัน้น าขอ้สรุปไปใชก้บัปัญหาอื่นท่ีคลา้ยกนั 

Maccraken (Maccraken ; et al.  1976 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า , 2531,น . 
152-153) ไดร้ะบุถึงขัน้ตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์ว ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นตั้งปัญหา คือ จะกระท าภายหลังท่ีได้พบปรากฏการณ์แล้ว การตั้ง
ปัญหาจะต้องระบุให้ชัดเจนไม่ก ากวม โดยทั่วไปแล้วนิยมตั้งปัญหาในรูปของค าถามท่ีต้องการ
ค าตอบ   เมื่อตัง้ค าถามแลว้ควรมีการก าหนดขอบเขตของปัญหาดว้ยว่าแค่ไหน อะไรท่ีอยู่ภายใน
ขอบเขตท่ีเราตอ้งการศึกษา อะไรที่อยู่นอกขอบเขต และอะไรที่เป็นขอ้จ ากดั 

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคิดหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดข้องปัญหา หรือ
ค าตอบท่ีคาดหวังว่าควรจะเป็นอย่างไร ส าหรบัปัญหาหน่ึง ๆ อาจจะสรา้งสมมติฐานไดห้ลายขอ้ 
แต่จะมีขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้เดียวซึ่งไม่อาจรูไ้ดว้่าขอ้ใดถูกตอ้งหรือขอ้ใดผิด จึงตอ้งมีการทดสอบดว้ย
การทดลอง ดังนั้นจึงควรจัดเรียงอันดับสมมติฐานท่ีคาดว่าจะมีโอกาสถูกมากไวอ้ันแรก แลว้ท า
การทดสอบก่อน ถา้ผลการทดสอบไม่สนับสนุนก็เลือกสมมติฐานขอ้ต่อไป การสรา้งสมมติฐาน
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จ าเป็นต้องสรา้งด้วยความรอบคอบโดยสรา้งจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต อาศัยประสบการณ ์
และความรูเ้ดิมท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ความคิดสรา้งสรรคแ์ละใชว้ิธีอปุมาน 

3. ขั้นรวบรวมข้อมูล คือ  การรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลเพื่ อยืนยัน
สมมติฐานท่ีสรา้งขึน้ว่าถกูหรือผิด หลักฐานเหล่านีอ้าจไดม้าจากการทดลอง การสงัเกตขอ้เท็จจริง
ปลีกย่อยจากการทดลอง การส ารวจหาข้อเท็จจริงจากแหล่งภายนอก การซักถามจากผู้ทรง               
ภูมิปัญญา การสังเกต ปรากฏการณ์ และการอ่านจากเอกสาร เมื่อได้หลักฐานเพียงพอแล้วก็            
น าหลกัฐานท่ีไดนี้ไ้ปแปลผล และลงขอ้สรุปในขัน้ต่อไป 

4. ขั้นตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป คือ การน าขอ้มูลหรือหลักฐานท่ีได้
จากการรวบรวม มาตีความหมาย พิจารณาหาความจริงท่ีเกิดขึน้ในข้อมูล เพื่อท่ีจะลงข้อสรุป
ต่อไปการสรุป คือ การยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐาน (ถา้มี) ถา้ยอมรบัก็จะน าไปสู่การสรา้งเป็นกฎ
หรือทฤษฎีต่อไป บางครัง้อาจจะไดปั้ญหาใหม่ท่ีจะศึกษาหาความรูต่้อไปไดโ้ดยขัน้ตอนของการคิด
เชิงวิทยาศาสตรข์า้งตน้สามารถเขียนดงัแสดงภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ท่ีมา : Maccraken ; et al. 1976 อา้งถึงใน สวุฒัก ์นิยมคา้, 2531,น.15 
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จากการศึกษาขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอไว ้พบว่ามีขัน้ตอนท่ีแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัเกณฑ์
ในการแบ่ง แต่กระบวนการทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ล าดับขั้นตอนใน        
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์สรุปไดด้งัตาราง 1 
ตาราง 1 ตารางสงัเคราะหข์ัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

  

ขัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
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1. ตัง้ปัญหา หรือขอ้สงสยัท่ีน าไปสู่การหาหลกัฐาน                
เพื่อพิสจูน ์ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

2. ตัง้สมมติฐาน คาดคะเนหรือขอ้สนันิษฐาน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. สืบเสาะหาขอ้มลู หลกัฐาน เพือ่ทดสอบสมมติฐาน   ✓  ✓ ✓ 
4. คน้พบหลกัฐาน และใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
5. รวบรวม เรียบเรียง และน าเสนอขอ้มลู   ✓ ✓   
6. อธิบาย ตดัสินผล และใหเ้หตผุล ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
7. ตีความ วิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการพิสจูน ์   ✓  ✓  
8. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร ์   ✓    
9. ประเมินความเท่ียงตรงของสมมติฐาน  ✓ ✓    
10. เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลู ขอ้สรุป  ✓ ✓ ✓   
11. น าขอ้สรุปไปใชก้บัปัญหาอื่นท่ีคลา้ยกนั  ✓  ✓   
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จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป
ล าดับขั้นตอนในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์มีความครอบคลุมและสามารถวัดประเมินได้จริงกับ
นกัเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งประกอบดว้ยล าดับขั้นตอนการคิด 4 ขัน้ตอน คือ 1. การคิด
เพื่อระบุปัญหา 2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. การคิดเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคแคแรกเกน และคณะ 
(Maccraken; et al) โดยในแต่ละขัน้ของการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ีรายละเอียด ดงันี ้

1. การคิดเพื่อระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการระบุถึง
ปัญหาหรือตั้งค าถามเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาขอ้มูลพืน้ฐานจาก
สถานการณ ์และสามารถเขียนเป็นขอ้ความสัน้ ๆ กระชบัและชดัเจนได ้

โดยมีการกล่าวถึงสาระส าคญัของการคิดเพื่อระบุปัญหา สรุปไดด้งันี ้
Beyer (1997) กล่าวว่า การระบุปัญหาจะต้องมีการแยกแยะส่ิงท่ีมี

ความสมัพนัธก์นัออกจากส่ิงท่ีไม่มีความสมัพนัธก์นั โดยสามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากความ
คิดเห็น และขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถานการณน์ั้น ๆ สอดคลอ้งกบั Landsberger (2009) กล่าวว่า 
ในการระบุปัญหานัน้ควรใหผู้เ้รียนสงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และคิดว่าส่ิงนัน้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ท าไม
จึงเป็นเช่นนัน้ ระบุปัจจัยหรือเงื่อนไขส าคญัของสถานการณปั์ญหา และรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัปัญหา สามารถระบุปัญหาโดยใชข้อ้ความสัน้ ๆ และมีความหมาย 

2. การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการคิด
คาดคะเนถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ คาดคะเนค าตอบท่ีมีความน่าจะเป็นไปได ้และสามารถท่ี
จะทดสอบไดจ้ริง โดยพิจารณาขอ้มูลพืน้ฐานจากสถานการณ ์ความรูจ้ากการสังเกตปัญหา และ
ประสบการณเ์ดิม และสามารถเขียนเป็นขอ้ความสัน้ ๆ กระชบัและชดัเจนได ้  

โดยมีการกล่าวถึงสาระส าคญัของการคิดเพื่อระบุปัญหา สรุปไดด้งันี ้
Koning (1994) กล่าวว่า การตั้งสมมติฐานเป็นการระบุปัจจัยหรือ   

ตวัแปรท่ีน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา และอธิบายถึงการท างานของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา 
สอดคลอ้งกบั Bandman and Bandman (1995) กล่าวไวท้ านองเดียวกันว่า การตัง้สมมติฐานนั้น
มีความเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วคาดคะเนค าตอบอย่าง
รอบคอบ โดยใชข้อ้เท็จจริง และสามารถท่ีจะทดสอบไดจ้ริง 
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3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนใน          
การออกแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการรวบรวมขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดย
สามารถระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และอธิบายล าดับขั้นของการทดสอบท่ีมีความเหมาะสมกับ
สถานการณท่ี์ก าหนด 

โดยมีการกล่าวถึงสาระส าคญัของการคิดเพื่อระบุปัญหา สรุปไดด้งันี ้
Science Stuff (2004) กล่าวว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวขอ้งกับ

การคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง ซึ่งตอ้งระบุประเด็นท่ีจะสืบสอบ ระบุตัวแปรท่ีสามารถวัด
และเปรียบเทียบได ้ระบุตัวแปรควบคุม และตวัแปรท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ รวมถึงสามารถระบุถึง
วิธีการวัดหรือการสงัเกตท่ีมีความเท่ียงตรง โดยในการตรวจสอบสมมติฐานผูเ้รียนตอ้งสังเกตโดย
ใชป้ระสาทสมัผสั และบนัทึกผลขอ้มลู แมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้หรือไม่ก็ตาม  

4. การคิดเพื่อตีความขอ้มูลและสรุปผล หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน
ในการคิดพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการทดสอบและรวบรวมไว้มาท าการวิเคราะห ์
พิจารณา ตีความหมายข้อมูล รวมถึงพิจารณาความสัมพันธ์ของขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีได้จาก         
การวิเคราะหม์าลงขอ้สรุป โดยมีการเชื่อมโยงกบัหลกัการทฤษฎีทางวิทยาศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

1.4 ความส าคัญของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จัดเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการคิดขั้นสูง             

หรือ การคิดท่ีซับซ้อน (Higher-Order /More Complexed Thinking ) แตกต่างจากการคิดแบบ
ธรรมดาทั่วไป (Ordinary Thinking) (Ruby.  1968: 207)  การคิดเชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นการคิด        
ท่ี เป็นระบบ ระเบียบ มีหลักเกณฑ์ (Systematic Way) และเป็นกระบวนการคิดท่ีเป็นพื ้นฐาน              
การตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือ          
ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรม์าประกอบการพิสูจน์ จนกระทั่งได้ค าตอบหรือ
ขอ้สรุปท่ีมีความน่าเชื่อถือ (Kuhn & S., 2000; ศิวดล กุลฤทธิกร, 2544) 

นอกจากนี้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ยังเป็นกระบวนการคิดท่ีนักวิทยาศาสตรใ์ช้
ประกอบการท างานเกี่ยวกับการส ารวจ ทดลอง สืบเสาะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง  ๆใน
ธรรมชาติหรือจกัรวาล โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Schafersman, 1997) โดยนกัวิทยาศาสตร์
จะใชก้ารคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นการออกแบบการทดลอง และสรา้งทฤษฎีต่าง ๆ มีลกัษณะการคิด
อยู่ 2 ลกัษณะ คือ 1. การคิดท่ีใชใ้นการท างานรว่มกบันกัวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นการคิดขณะอภิปราย 
ซักถาม และโตแ้ยง้กันดว้ยเหตุผล  2. การคิดท่ีใช้ในการท างานส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการคิดขณะท่ี
พิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับการท างานของตนเองตามล าพัง ดังนั้น (Lawson, 1995) กล่าวว่า 
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นกัวิทยาศาสตรจ์  าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการคิดทัง้ 2 ลกัษณะ และใชท้ักษะการคิดตามแบบแผน    
การคิด 7 กลุ่มในการท างานซึ่งมีความสมัพนัธก์บัการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้

1. การอธิบายหลกัการธรรมชาติท่ีถกูตอ้ง  
2. การระบุสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะเชิงนามธรรม 
3. การตัง้สมมติฐานและทฤษฎีอื่น ๆ 
4. การท านายผลหรือเหตกุารณโ์ดยใชต้รรกะ 
5. การวางแผนและการทดลองโดยมีการควบคมุตวัแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
6. การรวบรวมและจดัระเบียบ รวมถึงวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง 
7. การลงขอ้สรุป และประยกุตใ์ชข้อ้สรุปอย่างมีเหตผุล 

การคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ิได้มีความจ าเพาะเจาะจงแต่กับนักวิทยาศาสตรเ์พี ยง
เท่านั้น หรืออยู่ท่ีการท างานในหอ้งปฏิบัติการเท่านั้น แต่การคิดเชิงวิทยาศาสตรส์ามารถเกิดกับ
บุคคลเมื่อบุคคลนั้นมีการท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ (Collaboration) มีการอภิปราย ซักถาม 
เพื่อสรา้งความรู ้ความรว่มมือกันของสมาชิกกลุ่ม รวมทัง้มีการพิจารณาไตร่ตรองกับตนเองเพื่อ 
ท าความเขา้ใจกบัการเรียนรู ้

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นทักษะการคิดขั้นสูงและเป็นคุณลักษณะทาง
วิทยาศาสตร ์อย่างหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดขึน้กับนักเรียนวิทยาศาสตร ์โดย
สามารถสรุปความส าคญัของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ไดด้งันี ้

1. การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ช่วยใหน้กัเรียนสามารถตัง้ประเด็นปัญหา หรือค าถาม 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนและแม่นย า (Bergere & Boelryk, 2004; Paul & Elder, 
2003; บรรจง อมรชีวิน, 2554) 

2. การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ช่วยใหน้ักเรียนสามารถรวบรวมและประเมินขอ้มูล    
ขอ้สารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งทางวิทยาศาสตรแ์ละสามารถใชค้วามคิดเชิงนามธรรม (Abstract Ideas) 
ในการตีความขอ้มลูไดอ้ย่างมีประสิทธิผล (บรรจง อมรชีวิน, 2554) 

3. การคิดเชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นตัวกระตุน้ใหผู้คิ้ดมีความอยากรูอ้ยากเห็น สงสัย   
ใครรู่ ้ท่ีน าไปสู่การตัง้ค าถามและปัญหาน าไปสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(ธิดารตัน ์อินปาด๊ะ, 
2554) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความส าคัญการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์พอสรุปได้ว่า  
การคิดเชิงวิทยาศาสตรช์่วยท าใหม้ีระบบการคิดแบบวิทยาศาสตร ์สามารถรวบรวมและประเมิน
ขอ้มูล ข่าวสารทางวิทยาศาสตรไ์ด้ตรงประเด็น สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีในการตีความข้อมูล
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ข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรบัความคิดเห็นอื่น ๆ ไม่มีความล าเอียง และส่ือสารกบัผูอ้ื่น 
เพื่อแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรแ์ละปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ลกัษณะของบุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ไดด้งันี ้

1. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรจ์ะไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย ๆจนกว่าจะมีเหตุผล 
ท่ีเพียงพอ และสามารถพิสจูนไ์ดม้าสนบัสนนุ (ธีระชยั ปรูณโชติ, 2539,น.1) 

2. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรจ์ะต้องมีการใช้กระบวนการคิดเพื่อหา
ค าตอบหรือแกปั้ญหาเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวขอ้งหรือไม่เกี่ยวขอ้งกับความรูห้รือทฤษฎี 
ทางวิทยาศาสตรก์็ได้ แต่มีการใช้เหตุผล หลักฐาน ข้อมูล การสังเกตด้วยตนเอง และมีการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ข้ามาประกอบในการตรวจสอบ พิสูจน์ จนได้มาซึง้ค าตอบหรือ
ข้อสรุปอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ (เจตรณี บุญนาวา, 2552,น.46; ศิวดล กุลฤทธิกร, 
2544) 

3. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เป็นบุคคลท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมหรือ
แกปั้ญหาใด ๆ ก็จะกระท าอย่างมีล าดับขั้นตอน รูจ้ักพิจารณาองคป์ระกอบแวดล้อมท่ีเกี่ยวขอ้ง
อย่างรอบคอบเมื่อประสบปัญหาก็จะสามารถน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับ                    
การแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักวิชาการ ตรวจสอบติดตามและแก้ไขส่ิงต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้องได ้           
ดว้ยตนเอง (ธีระชยั ปรูณโชติ, 2539,น.1) 

4. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จะตอ้งเป็นบุคคลมีทศันคติทางวิทยาศาสตร ์
คือ การมีเหตผุล ไม่งมงาย ไม่เชื่อส่ิงใดง่าย ๆ มีใจกวา้งรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น มีความซื่อตรง 
ยติุธรรมและใฝรู ้(Bergere & Boelryk, 2004) 

5. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้สนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์แลว้น ามาแปลความหมาย วิเคราะห ์และลงขอ้สรุป โดยมี
ประจักษ์พยานหรือหลักฐานจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2539; ศิวดล 
กุลฤทธิกร, 2544) 

6. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จะต้องเป็นบุคลท่ีท าการประเมินข้อมูล 
ข้อสนเทศและสามารถชี ้ประเด็นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งน าเสนอหลักฐาน  
จากแหล่งท่ีมาท่ีมีความหลากหลาย (Kuhn & S., 2000) 
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7. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จะต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถคาดคะเนถึง 
การเปล่ียนแปลงในเชิงวิทยาศาสตรพ์รอ้มทั้งให้เหตุผลท่ีมีความสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้
วิทยาศาสตรม์าอธิบายอย่างสมเหตสุมผล (Bergere & Boelryk, 2004) 

8. บุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีการคิดอย่างเป็นระบบ 
มีล าดับขั้นตอนแบบการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์โดยน าขั้นตอนในการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์าใชใ้น  
การแกปั้ญหาหรือสถานการณปั์ญหาต่าง ๆ เช่น การระบุถึงปัญหาของสถานการณห์รือประเด็น
ปัญหาในเร่ืองนัน้ ๆ มีการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาตรวจสอบ และลงขอ้สรุป
แล้วน ามากล่าวอ้างอย่างมีพยานประจักษ์หลักฐานท่ีมีความน่าเชื่อถือ อย่างสมเหตุสมผล  
(Kuhn & S., 2000) 

จากลักษณะของบุคคลท่ีมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์า้งตน้ พอสรุปไดว้่า บุคคลหรือ
เยาวชนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรจ์ะท าให้ไม่หลงเชื่อขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ยิ่งในสังคมปัจจุบัน 
ท่ีขอ้มูลข่าวสารมีจ านวนมากมาย ถา้บุคคลหรือเยาวชนของชาติมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรก์็จะ
ส่งผลใหบุ้คคลนั้นเป็นคนท่ีจะไม่ยอมเชื่ออะไรจนกว่าจะมีเหตุผลท่ีเพียงพอ และสามารถพิสจูนไ์ด้ 
เป็นบุคคลท่ีใชก้ระบวนการคิดเพื่อหาค าตอบหรือแกปั้ญหาเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวขอ้ง
หรือไม่เกี่ยวข้องกับความรูห้รือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์แต่มีการใช้เหตุผล หลักฐาน ข้อมูล 
การสงัเกตดว้ยตนเอง และอาจมีการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาประกอบในการพิสจูน ์
ตรวจสอบจนกระทั่งไดค้ าตอบหรือลงขอ้สรุปอย่างถูกตอ้งมีความน่าเชื่อถือ มากกว่าการหลงเชื่อ
ในส่ิงท่ีได้รับข้อมูลมา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลมีทัศนคติทางวิทยาศาสตร ์คือ การมีเหตุผล 
ไม่งมงาย  มีใจกวา้งรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นในสงัคม มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีความใฝรู้ 
อยู่ตลอดเวลา 

1.6 วิธีการวัดและแนวทางการวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลความสามารถใน

การคิด สามารถท าได ้ดงันี ้
1. การวัดโดยใช้แบบสอบมาตรฐานส าหรับวัดความสามารถในการคิด ซึ่งมี

ผูส้รา้งไวแ้ลว้เป็นเครื่องมือท่ีถกูสรา้งขึน้ตามแนวทางของนกัวดักลุ่มจิตมิติ (Psychometric) 
2. การวัดโดยใช้แบบวัดการคิดท่ีสรา้งขึ ้นเอง ในกรณี ท่ีแบบสอบมาตรฐาน

ส าหรับการคิดท่ีมี ใช้กันอยู่ทั่ วไปไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายท่ีต้องการวัด เช่น ขอบเขต
ความสามารถทางการคิดท่ีมุ่งวดักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใชแ้บบสอบ เป็นตน้ 
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Stiggins, Rubel, Evelyn, and Quellmalz (1988) ก ล่าวถึ ง  ขั้นตอนในการวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตรไ์ว ้3 ขัน้ตอน คือ 

1. นิยามทกัษะการคิดท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน 
2. ก าหนดรูปแบบการประเมิน (Assessment) ท่ีจะใชอ้ย่างนอ้ย 2 วิธี ไดแ้ก่ 

2.1 การประเมินโดยการตามตอบปากเปล่า การทดสอบดว้ยแบบทดสอบ 
2.2 การประเมินจากการสงัเกตผลของการแสดงออก 

3. วางแผนยุทธศาสตร์ในการประเมินให้ครอบคลุมการคิดในทุกประเภท 
ซึ่งลักษณะของการคิดอาจเป็นการคิดแบบซับซ้อนท่ีประกอบด้วยการคิดย่อย  ๆ อย่างน้อย 2             
การคิดขึน้ไป 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์พบว่า มีการใชเ้ครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ โดย
ลกัษณะของแบบทดสอบแต่ละประเภทมีลกัษณะ ดงันี ้

ตัวอย่างที่ 1 
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์(นันธิดา รตันพ์ิทักษ์, 2556) ซึ่งวัดเกี่ยวกับ

การคิดเพื่อระบุปัญหา การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และการคิดเพื่อ
ตีความหมายข้อมูลละลงข้อสรุป โดยแบบทดสอบสถานการณ์ 6 สถานการณ์ สถานการณ์ละ      
4 ขอ้ รวมทัง้สิน้จ านวน 24 ขอ้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก                         
ดงัตวัอย่างสถานการณ ์ต่อไปนี ้
สถานการณท่ี์ 1 ใชต้อบค าถามขอ้ 0 – 0000 

วนัหน่ึง สชุาติสงัเกตเห็นว่าท่ีบา้นของเขามกัจะมีมดมาตอมอาหารอยู่เป็นประจ า ดงันัน้เขาจึงคิดท่ี

จะหาสารจากธรรมชาติมาก าจดัมดเหล่านี ้แทนการใชย้าฆ่าแมลง เขาจึงน าพืชสมนุไพรที่ปลกูอยู่

ในบา้น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบนอ้ยหน่า ใบตะไคร ้และใบสาเก มาทดลองความสามารถในการก าจดัมด 

0. ปัญหาในการทดลองนี ้คือขอ้ใด 
ก. ท าไมบา้นของสชุาติจึงมีมด 
ข. ท าไมมดถึงมาตอมอาหารเป็นประจ า 
ค. พืชสมนุไพรชนิดใดท่ีสามารถก าจดัมดไดดี้ท่ีสดุ 
ง. พืชสมนุไพรปริมาณเท่าใดจึงจะสามารถก าจดัมดไดดี้ท่ีสดุ  

(เฉลย ค.) 
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00. จากสถานการณ ์สมมติฐานของการทดลองนีค้วรพิจารณาจากขอ้มลูใด 
ก. ชนิดของมด 
ข. จ านวนของมด 
ค. ปริมาณของพืชสมนุไพร 
ง. สารท่ีพบในพืชสมนุไพรทัง้ 3 ชนิด      

(เฉลย ง.) 
000. จากสถานการณ ์ขอ้ใดไม่ใช่สิ่งท่ีตอ้งควบคมุใหเ้หมือนกนั 

ก. ชนิดของมด 
ข. จ านวนของมด 
ค. ชนิดของพืชสมนุไพร 
ง. ปริมาณของพืชสมนุไพร       

(เฉลย ค.) 
0000. การทดลองความสามารถในการก าจัดมดของพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด 

 ไดผ้ลการทดลอง ดงันี ้

พืชสมนุไพร 
จ านวนมดท่ีตาย 

(ใชม้ดในการทดลองครัง้ละ 10 ตวั) 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
ใบนอ้ยหน่า 6 5 5 
ใบตะไคร ้ 2 3 2 
ใบสาเก 8 9 9 

 
จากตารางบนัทึกผล สามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 

ก. ใบสาเกมีความสามารถในการก าจดัมดไดดี้ท่ีสดุ 
ข. ใบตะไครม้ีความสามารถในการก าจดัมดไดดี้ท่ีสดุ 
ค. ใบนอ้ยหน่ามีความสามารถในการก าจดัมดไดดี้ท่ีสดุ 
ง. พืชสมนุไพรทัง้ 3 ชนิด มีความสามารถในการก าจดัมดไดดี้เท่ากนั  

(เฉลย ก.) 
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วิธีการตรวจใหค้ะแนน และเกณฑใ์นการแปลความหมาย 
ถา้ตอบถกู ใหน้ า้หนกัคะแนน 1 คะแนน 
ถา้ตอบผิด ใหน้ า้หนกัคะแนน 0 คะแนน 

เมื่อรวมคะแนนทั้งหมด คะแนนสูงสุดจะเท่ากับ 24 คะแนน และคะแนนต ่าสุดจะ
เท่ากบั 0 คะแนน โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
20.01-24.00 นกัเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัสงู 
15.01-20.00 นกัเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู 
10.01-15.00 นกัเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
05.01-10.00 นกัเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
00.00-05.00 นกัเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัต ่า 
ตัวอย่างที่ 2 
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์(ชลฤทัย ทวีแสง, 2559) จ านวน 30 ข้อ 

ครอบคลุมลกัษณะการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์6 ลกัษณะ โดยแบบทดสอบ มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย 
เขียนอธิบายพรอ้มใหเ้หตผุลประกอบ  ดงัตวัอย่างสถานการณ ์ต่อไปนี  ้

 
สถานการณท่ี์ 1 ใชต้อบค าถามขอ้ 0 – 000000 

เสือ้สีด ากบัทะเลทราย 
ในช่วงบ่ายวนัหน่ึง ใบขา้วนั่งดรูายการทีวีรายการหน่ึง ไดน้ าเสนอเร่ืองเกี่ยวกบัทะเลทรายและการ
ด ารงชีวิตของคนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณทะเลทราย ในระหว่างท่ีนั่งดใูบขา้วสงัเกตเห็นว่าบุคคลส่วน
ใหญ่จะสวมเสือ้ผา้ชดุด าในตอนกลางวนัเป็นส่วนมาก และไม่มีสวมเสือ้สีอื่น ๆ ท่ีมีสีสนัฉดูฉาดเลย 
มีสีขาวบา้งประปราย ทัง้ท่ีบริเวณทะเลทรายมีอากาศรอ้นในตอนกลางวนัและการสวมเสือ้ผา้ใน
ชดุสีด าน่าจะไปเพิ่มความรอ้นใหร้อ้นขึน้ไปอีก 

0. จากบทความ ถา้ใบขา้วจะท าการศึกษาในเรื่องนี ้ควรตัง้ปัญหาอย่างไร พรอ้มทัง้
ใหเ้หตผุลของการไดม้าซึ่งปัญหานี ้

แนวทางของปัญหา 
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
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00. จากปัญหาในขอ้ 0 ใบขา้วควรจะก าหนดประเด็นทางวิทยาศาสตร ์หรือแนวคิด
วิทยาศาสตร์ท่ีใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานในการศึกษาเรื่องใดบ้าง ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร ์พรอ้มใหเ้หตผุลของการไดม้าซึ่งประเด็นหรือแนวคิดเหล่านี ้

แนวทางของประเด็นทางวิทยาศาสตร ์หรือแนวคิดวิทยาศาสตร ์
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
000. ใบขา้ว จะตัง้สมมติฐานในปัญหานีอ้ย่างไร เพราะเหตใุด 
แนวทางสมมติฐาน 
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
0000. นักเรียนคิดว่าใบข้าวควรเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรใ์ดบ้าง  ในการ

ตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อจะตอบปัญหาขอ้สงสัยไดดี้ท่ีสุด พรอ้มใหเ้หตุผลถึงการเลือกใชว้ิธีการ
นัน้ 

แนวทางวิธีการ 
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
00000. จากผลการตรวจสอบ ถ้าขอ้สรุปท่ีไดคื้อการสวมเสือ้ผ้าในชุดสีด าสามารถ

ระบายความรอ้นไดดี้กว่าเสือ้ผา้สีอื่น ๆ ใบขา้วจะลงขอ้สรุปอย่างไร 
ลงขอ้สรุป 
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 



  28 

000000. ใบขา้วจะน าเสนอขอ้สรุป อย่างไร 
 - เพื่ อมาสนับสนุนแนวคิดของตน ให้ผู้อื่ นยอมรับโดยอ้างอิงตามหลักการ                        

ทางวิทยาศาสตร ์
 - ถา้เพื่อนน าเสนอขอ้สรุปท่ีแตกต่างจากขอ้สรุปของใบขา้ว เช่น เสือ้ผา้สีด าไม่น่าจะ

ดูดความรอ้นไดดี้สังเกตไดจ้ากเวลาท่ีเราสวมเสือ้สีด าไปเดินตากแดดแลว้รูสึ้กไดว้่ารอ้นมากกว่า
สวมเสือ้สีอื่น ๆ ใบขา้วจะประเมินขอ้โตแ้ยง้ของเพื่อนอย่างไรตามหลกัการทางวิทยาศาสตร ์

แนวทางการน าเสนอขอ้สรุป 
.......................................................................................................................... 
เหตผุล 
.......................................................................................................................... 
วิธีการตรวจใหค้ะแนน ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

นักเรียนจะได้คะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 3 คะแนน เมื่อตอบค าถามได้
ถกูตอ้งสมบูรณ ์และใหเ้หตผุลประกอบได ้

นักเรียนจะได้คะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 2 คะแนน เมื่อตอบค าถามได้
ถกูตอ้ง และใหเ้หตผุลประกอบได ้

นักเรียนจะได้คะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 1 คะแนน เมื่อตอบค าถามได้
ถกูตอ้งบางส่วน และไม่สามารถใหเ้หตผุลประกอบได ้

นักเรียนจะไดค้ะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  0  คะแนน เมื่อไม่ตอบหรือตอบ
ค าถามไดไ้ม่ถกูตอ้งและไม่สามารถใหเ้หตผุลประกอบได้ 

จากตวัอย่างเครื่องมือขา้งตน้ แบบทดสอบ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.1 แบบเลือกตอบ (ปรนัย) ข้อสอบเลือกตอบประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นค าถาม

และส่วนท่ีเป็นค าตอบ ส่วนค าถาม เป็นขอ้ความปัญหา เขียนเป็นประโยคค าถามหรือประโยคไม่
สมบูรณ์ บางคนเรียกว่าตอนน า ส่วนค าตอบใหเ้ลือก เป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกมีทัง้ค าตอบถูก
และค าตอบผิดเรียกว่าตัวลวงส าหรับหลอกผูต้อบท่ีไม่รูค้  าตอบแน่นอนให้มาเลือกตอบ ขอ้สอบ
เลือกตอบจึงเป็นข้อสอบชนิดปลายปิดท่ีมีค าตอบก าหนดไว้ให้ก่อนแล้วผู้ตอบต้องเลือกตอบ
ตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง หรือหลายตัวเลือกแล้วแต่เงื่อนไขค าถาม ผู้ตอบไม่มีอิสระในการตอบ
แสดงความคิดเห็นของตน 

1.2 แบบเขียนตอบ (อัตนัย) ขอ้สอบแบบนีจ้ะถามความรูค้วามสามารถต่าง ๆ 
โดยใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถวัดสมรรถภาพดา้นความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
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ทศันคติ การประเมินค่า ไดอ้ย่างกวา้งขวาง ปริมาณค าตอบจึงขึน้อยู่กบัค าถามและความรูท่ี้สั่งสม
ว่ามีมากน้อยเพียงใด การก าหนดเวลาให้เขียนตอบจึงต้องก าหนดให้เหมาะสม ข้อสอบแบบนี้
ส่งเสริมใหผู้้เรียนรูจ้ักการรวบรวมความคิดต่าง ๆ การประเมินคุณค่าของส่ิงเหล่านี ้และการใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา ซึ่งขอ้สอบแบบอื่น ๆ ไม่สามารถจะน ามาใชว้ดัได ้

โดยทั้งแบบทดสอบ 2 แบบ สามารถวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
ได้โดยจะใชเ้ป็นสถานการณ์ปัญหาในการตั้ง (Peter & Dejonckheere, 2010; ฐิติมา ก าลังเลิศ, 
2553; ธิดารตัน ์อินปาด๊ะ, 2554; บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2547; ศิวดล กุลฤทธิกร, 2544) จาก
การศึกษาหลักการวัดผลและประเมินผลของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในบริบทการศึกษา
ต่างประเทศและในบริบทการศึกษาประเทศไทย พบว่ามีการใช้เครื่องมือวัดผล และประเมินผล
ของการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ีความคลา้ยคลึงกนั  

2. แบบทดสอบวินิจฉัย 
2.1 ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย 

การวินิจฉัยในการศึกษามีการนิยามความหมายท่ีแตกต่างกันหลายความหมาย 
ขึน้อยู่กับมุมมองท่ีแตกต่างกันของผู้นิยาม  การวินิจฉัยในทางการเรียนการสอนให้ค านิยามว่า              
การวินิจฉัยเป็นการประเมินผลท่ีใหส้ารสนเทศเกี่ยวกบัการเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีเกี่ยวกบัความรอบรู้
ในเร่ืองความรูแ้ละทกัษะในขอบเขตท่ีก าหนดไว ้หรือนกัเรียนมีความเขา้ใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดหรือ
เนือ้หาท่ีครูสอน และครูใช้สารสนเทศนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วยการระบุส่ิงท่ี
นกัเรียนรอบรูแ้ละไม่รอบรู ้ซึ่งจะส่งผลใหค้รูตอ้งท าแผนการสอนท่ีแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั 

 Ahmann and Marvin (1967) แบบทดสอบวินิจฉัย คือ แบบทดสอบท่ีใชห้ลังจาก
การให้การเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย คือ ช่วยให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
เฉพาะท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีอยู่เบือ้งหลงัของนกัเรียน 

Payne (1968) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการสอนซึ่งประกอบดว้ยขอ้สอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะหร์ายละเอียด
ของเนือ้หา และครอบคลุมล าดับขั้นในการเรียนรูเ้รื่องนั้น อีกทัง้เป็นขอ้สอบท่ีจะช่วยชีแ้นวทางใน
การแกข้อ้บกพรอ่งว่าควรแกท่ี้จดุใด 

Anastasi (1968) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้เพื่อวิเคราะห์ 
ความเก่ง อ่อน เป็นรายบุคคล และเป็นการบอกถึงสาเหตขุองความอ่อน 
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Thorndike and Hagen (1969) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบท่ีรวบรวม
ปัญหาและสาเหตุท่ีท าให้เกิดความบกพร่องในการเรียนวิชาต่าง ๆ ไวใ้นแบบทดสอบ เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัหาวิธีการในการสอนซ่อมเสริมท่ีตรงจดุและเป็นการช่วยปรบัปรุงความรอบรูข้อง
นกัเรียนใหเ้พิ่มขึน้ดว้ย 

บุญชม ศรีสะอาด (2523) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้เพื่อใหเ้ห็น
จดุบกพรอ่ง หรือเป็นจดุท่ีเป็นปัญหา หรืออปุสรรคในการเรียนเร่ืองหน่ึง ๆ ของนกัเรียนแต่ละคน 

กรมวิชากร (2539) แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบท่ีใชค้น้หาความบกพรอ่ง
ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลจากการตอบแบบสอบสามารถบอกได้ว่านักเรียน
บกพร่องในทักษะจุดใดรวมทั้งบอกสาเหตุของความบกพร่องนั้น ข้อบกพร่องอาจเป็นความ
บกพรอ่งของนักเรียนหรือของครูผูส้อนก็ได ้บางโอกาสอาจเจอจดุเด่นหรือความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียนก็ได้ น าผลการวินิจฉัยมาเพื่อการแก้ไขและส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้ถูกต้องและ           
ตรงจุด ตลอดจนปรบัปรุงการสอนของครูใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทัง้นีจ้ะใชแ้บบสอบในระหว่าง
การเรียนการสอนในหน่วยบทเรียนนัน้ ๆ 

จากความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยขา้งตน้สรุปไดว้่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็น
แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ เพื่อคน้หาจุดบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน ใหค้รูไดใ้ชเ้ป็นสารสนเทศใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน น าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้อย่างตรงประเด็นและ                        
มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2.2 ลักษณะและความส าคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไว ้ดงันี ้

Bloom and Others (1971) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไวด้งันี ้
1. เป็นแบบทดสอบ เพื่อหาจุดบกพร่องของนักเรียน เกี่ยวกับทักษะพืน้ฐาน

เพื่อหาระดับการเรียนรู ้เพื่อใชค้ัดแยกเด็ก เพื่อปรบัปรุงวิธีสอน และเพื่อหาว่านักเรียนคนใดตอ้ง
สอนซ า้ 

2. ใชท้ดสอบระหว่างการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนไดร้บัการฝึกจากวิธีปกติ
พอสมควรแลว้ 

3. ใช้ประเมินผู้เรียนได้ทั้งสามด้านคือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) ดา้นทกัษะจิตพิสยั (Psychomotor Domain) 

4. แบบทดสอบวินิจฉัยมีทัง้วินิจฉัยมาตรฐาน และแบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้ 
5. ตอ้งมีจ านวนขอ้มาก โดยแต่ละขอ้มีค่าความยาก .65 ขึน้ไป 
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6. การประเมินผลของคะแนนจากแบบทดสอบวินิจฉัย อาจไดท้ัง้แบบอิงกลุ่ม
และอิงเกณฑ ์

7. วิธีรายงานคะแนนจากแบบทดสอบท าไดโ้ดยการเขียนเสน้ภาพ (Profile) 
ของคะแนนแต่ละคนในแต่ละทกัษะย่อย 

Mehrens and Lehmann (1975) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไวด้งันี ้
1. การสอบวินิจฉัยไม่ค านึงถึงคะแนนการสอบเพียงอย่างเดียวแต่จะพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ จากผลงานนักเรียนประกอบดว้ย เพื่อเป็นแนวทางในการจดัโครงการสอนซ่อม
เสริม 

2. แบบทดสอบวินิจฉัยจะมีเกณฑ์ปกติ (Norm) ในกรณีท่ีต้องการจะแสดงว่า
โดยทั่วไปแลว้นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่ม ส่วนท่ีไม่มีเกณฑ์ปกติ (Norm) ได้
จากขอ้สอบมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งเป็นเกณฑป์กติแห่งชาติ (National Norm)  

3. แบบทดสอบวินิจฉัยจะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานในกรณีท่ีเครื่องมือนัน้ถกูใช้
ภายใตเ้งื่อนไขเดียวกนัและการใหค้ะแนนมีความเป็นปรนยั 

4. แบบทดสอบวินิจฉัยอาจใช้ปกติวิสัยเปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile Norm) หรือ
ปกติวิสยัการเทียบเกรด (Grade Equivalent Norm) ก็ไดต้ามความเหมาะสม 

5. แบบทดสอบวินิจฉัยจะใชเ้ฉพาะกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนซึ่ง
จะตอ้งใชเ้วลามากในการด าเนินการสอบ การตรวจ และการตีความหมายของคะแนน 

6. แบบทดสอบวินิจฉัยสรา้งยากกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อื่นๆ เพราะ
นอกจากจะต้องการค าตอบจากนักเรียนแลว้ยังต้องท าให้สามารถรูว้่านักเรียนมีข้อบกพร่องใน 
ดา้นใด 

อนันต์ ศรีโสภา (2515) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องว่า 
เป็นแบบทดสอบท่ีมีจ านวนข้อมาก ๆ ในแต่ละเนื้อหาวิชาท่ีมีการทดสอบวัตถุประสงค์ของ               
การทดสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของความยากและปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนจึงพิจารณาเฉพาะ
ค าตอบของข้อสอบแต่ละข้อหรือกลุ่มของข้อสอบ ส่วนคะแนนรวมมีความส าคัญน้อยมาก                  
การทดสอบประเภทนีจ้ึงไม่สนใจคะแนนรวม 

บุญชม ศรีสะอาด (2523)ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไว ้ดงันี ้
1. มุ่งวัดเป็นเรื่อง ๆ หรือด้าน ๆ ไป ถ้าต้องอาศัยทักษะย่อยหลายทักษะ                   

อาจแบ่งเป็นแบบทดสอบย่อย วัดตามทักษะย่อยหลายทักษะ อาจแบ่งเป็นแบบทดสอบย่อย               
วดัตามทกัษะย่อย ๆ  
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2. มีคะแนนของแต่ละดา้น แต่ละตอน เพราะมุ่งคน้หาจดุบกพร่องในแต่ละดา้น 
ดงันัน้คะแนนรวมของแต่ละคนจะไม่เป็นประโยชนใ์นกรณีนี ้

3. มีขอ้สอบหลาย ๆ ขอ้ ท่ีวัดทักษะเดียวกัน ซึ่งจะท าใหเ้พิ่มโอกาศท าผิดพลาด
ไดม้ากขึน้ อันจะช่วยใหส้ามารถจ าแนกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนเรื่องนั้น ๆ ไดอ้ย่าง
เพียงพอนั่นคือชีใ้หเ้ห็นถึงจดุบกพรอ่งท่ีแทจ้ริงไดอ้ย่างชดัเจน 

4. มกัเป็นแบบทดสอบระดมพลงั (Power Test) 
5. การสรา้งแบบทดสอบจะสรา้งจากรากฐานของการวิเคราะห์ทักษะเฉพาะท่ี

ส่งผลใหเ้รียนส าเร็จ และจากการศึกษาขอ้ผิดพลาดหรือความบกพรอ่งท่ีมกัเกิดขึน้กบันกัเรียน 
6. ความเป็นมาตรฐานของแบบทดสอบอยู่ในรูปท่ีว่า เครื่องมือท่ีใชด้ าเนินการ

สอบอยู่ภายใตส้ภาพการณเ์ดียวกนั และการใหค้ะแนนมีความเป็นปรนยั 
ธีรารัตน์ นาชัยฤทธิ์ (2550) ได้ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน

คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การคณูและการหารจ านวนนบัไดใ้หนิ้ยาม 
ลกัษณะท่ีส าคญัของแบบทดสอบวินิจฉัย มีดงันี ้

1. วดัไดท้ัง้แบบอิงเกณฑ ์และแบบอิงกลุ่ม 
2. เกณฑป์กติ (Norm) ไม่มีความส าคญั 
3. เนน้ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เป็นหลกั 
4. เป็นขอ้สอบท่ีง่ายและมีขอ้สอบจ านวนมากขอ้ 
5. แยกเป็นแบบทดสอบย่อย ๆ หลายฉบบั เพื่อวดัทกัษะเฉพาะอย่าง 
6. ควรเป็นขอ้สอบท่ีไม่จ  ากดัเวลาในการตอบ (Power Test)  
7. ใช้กับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่าและชีใ้ห้เห็นจุดบกพร่องของ

นกัเรียนเพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอน 
2.3 ประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัย 

Bloom and Others (1971)ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีและประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัย
การเรียนไวด้งันี ้

1. ใชว้ดัพืน้ฐานความรูก้่อนเขา้เรียน 
2. ใชว้ดัระดบัความรอบรู ้
3. ใชแ้ยกนกัเรียนเป็นกลุ่มเป็นพวกเพื่อหาทางใชว้ิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
4. ใชค้น้หาสาเหตขุองความผิดท่ีเกิดขึน้ซ า้ซาก 
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Gronlund (1976)ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนไว ้ดงันี ้
1. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนแต่ละฉบบัสะทอ้นถึงมโนคติเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจะวัด

ของผูส้รา้งและขอ้คิดของผูเ้รียนในการวินิจฉัย 
2. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนสรา้งขึน้ส าหรบันักเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าจึง

เหมาะส าหรับพิจารณาข้อบกพร่องทางการเรียน แต่จะไม่เหมาะส าหรับการพิจารณาระดับ                        
ความช านาญ 

3. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน จะเป็นตัวบอกประเภทของข้อบกพร่องของ
นกัเรียน แต่จะไม่บอกสาเหตขุองขอ้บกพรอ่งนัน้ แมว้่าบางครัง้จะสามารถบอกสาเหตจุากประเภท
ของขอ้บกพร่องหรือจากการอธิบายค าตอบของนักเรียน แต่ขอ้บกพรอ่งบางชนิดอาจเกิดขึน้จาก
หลายสาเหตหุรือเกี่ยวขอ้งกนัในลกัษณะท่ีซบัซอ้น 

4.แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนท่ีท าการวินิจฉัยอุปสรรคทางการเรียนของ
นกัเรียนเพียงส่วนเดียว ตอ้งพิจารณาความสมัพนัธท่ี์มีต่อส่วนประกอบนัน้ดว้ย 

5. ผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบย่อยหรือกลุ่มของขอ้สอบในการวินิจฉัยการเรียนอาจ
เชื่อถือได้น้อยเพราะอาจมีบางหัวข้อเท่านั้นท่ีวัดทักษะเฉพาะ ดังนั้นการหาข้อเด่นข้อด้อยทาง           
การเรียนควรสงัเกตจากหอ้งเรียนประกอบดว้ย 

2.4 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนะขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยไวด้งันี ้

Thorndike and Hagen (1969) ได้เสนอแนะขั้นตอนในการสรา้งแบบทดสอบ
วินิจฉัย ดงันี ้

1. วิเคราะห์ทักษะหรือเนื้อหาวิชาท่ีต้องการทดสอบออกเป็นทักษะหรือ
องคป์ระกอบย่อย ๆ 

2. สร้างและปรับปรุงแบบทดสอบท่ีใช้วัดทักษะย่อย  ๆ เหล่านั้นเพื่อให้
สามารถคน้หาจดุบกพรอ่งในแต่ละทกัษะย่อย ๆ นัน้ได ้

บุญชม ศรีสะอาด (2523) สรุปขัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยไวด้งันี ้
1. ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสรา้งแบบทดสอบ 
2. ศึกษาทฤษฎี  วิ ธีการและงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้องกับ เทคนิคการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉัยและวิธีเขียนขอ้สอบ 
3. วิเคราะหเ์นือ้หา จดุมุ่ง่หมายของหลกัสตูร จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
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4. ก าหนดจดุประสงคอ์งคป์ระกอบหรือทกัษะย่อยและแบบทดสอบย่อยท่ีจะ
สอบเพื่อวินิจฉัย 

5. ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดรายละเอียด  
6. เขียนค าถามเพื่อส ารวจเป็นแบบเติมค าตอบ 
7. น าแบบทดสอบเพื่อส ารวจไปทดสอบ 
8. วิเคราะหค่์าความยากรายขอ้ 
9. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยโดยใชผ้ลจากขั้นท่ี 8 คัดเลือก ปรบัปรุงขอ้สอบ

และสรา้งตวัลวงจากค าตอบผิด 
10. ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและก าหนดจดุตดั 
11. ทดสอบครัง้ท่ี 1 
12. วิเคราะหห์าค่าความยาก อ านาจจ าแนกและปรบัปรุงขอ้สอบ 
13. ทดสอบครัง้ท่ี 2 
14. วิเคราะหห์าคณุภาพของขอ้สอบรายขอ้และของแบบทดสอบ 
15. จดัท าคู่มือการใชแ้บบทดสอบและจดัพิมพแ์บบทดสอบเป็นรูปเล่ม 

วิยดา ซ่อนข า (2551) ไดส้รา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์เร่ืองจ านวนและการด าเนินการส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีคุณภาพ
ของเครื่องมือ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.8711,0.6269 และ0.6767 ซึ่งสรุปขั้นตอนในการสรา้ง
แบบทดสอบวินิจฉัยไว ้ดงันี ้

1. วิเคราะห์ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระส าคัญท่ีต้องการ
ทดสอบ 

2. แบ่งทักษะเป็นองค์ประกอบย่อย  ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
สาระส าคญั 

3. ก าหนดตัวบ่งชีท้ักษะความสามารถให้ครอบคลุมตามาตรฐานการเรียนรู้
หรือสาระส าคญั 

4. สรา้งแบบทดสอบส ารวจตามตัวบ่งชีท้ักษะความสามารถ มีจ  านวนข้อ
ค าถามเพียงพอท่ีจะอธิบายถึงความบกพรอ่งหรือจดุดว้ยของนกัเรียนได้ 

5. น าไปทดสอบแลว้น าผลการตอบผิดมาสรา้งเป็นตัวเลือกของแบบทดสอบ
วินิจฉัยต่อไป 
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6. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยโดยใชข้อ้ค าถาจากแบบทดสอบส ารวจและสรา้ง
ตวัเลือกจากค าตอบท่ีรวบรวมจากการตอบผิดของนกัเรียน 

7. น าไปทดสอบแล้วน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ 

3. การตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินจิฉยั 
การตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยสามารถหาคุณภาพไดห้ลากหลายวิธี ผูว้ิจัย

ขอเสนอการหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจ
คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทั้งฉบับ และการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ
วินิจฉัยจดุบกพรอ่งรายขอ้ ดงันี ้

การตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทั้งฉบับ ประกอบด้วยการ
ตรวจคุณภาพ ดังนี ้

ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Validity) 
ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวิ นิจฉัยจุดบกพร่องเป็นการตรวจคุณภาพ

แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งว่าสามารถท่ีจะวัดไดต้รงตามลักษณะหรือจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 
จะท าการวัดหรือไม่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญของแบบทดสอบทุกประเภท โดยแบบทดสอบ          
ทุกฉบับจะต้องมีคุณภาพในดา้นความเท่ียงตรงจึงจะเชื่อถือไดว้่าเป็นแบบทดสอบท่ีดีมีคุณภาพ
และผลท่ีได้จากการท าแบบทดสอบมีความถูกต้องตรงตามท่ีต้องการ การหาความเท่ียงตรงใน 
การจ าแนกตามคุณลักษณะหรือจุดประสงคท่ี์ต้องการวัด สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สัมพัทธ์ (Criterion-
Related) และความเท่ียงตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556, น.99) ได้ให้ความหมายของความเท่ียงตรงว่าเป็น
คุณสมบัติท่ีมีความส าคัญของเครื่องมือวัดผล ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับคุณภาพในด้านของความถูกตอ้ง
ของผลการวัดท่ีได้จากเครื่องมือวัด สามารถน าคะแนนท่ีได้ไปแปลความหมายถึงส่ิงท่ีมุ่งวัด           
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยความเท่ียงตรงถือเป็นความใกล้เคียงกันระหว่างค่าท่ีวัดได้กับ              
ค่าท่ีแทจ้ริง ถา้ผลการวดัมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีแทจ้ริงมากเพียงใด ถือว่าการวัดมีความตรงมากขึน้
เพียงนั้น ความเท่ียงตรงจึงเป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีสุดของเครื่องมือวัดผลหรือแบบทดสอบ 
แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสงูจึงเป็นเครื่องมือท่ีวัดคณุสมบติัท่ีตอ้งการไดต้รงและใกลเ้คียงกับ
ค่าท่ีแทจ้ริง คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบสามารถบ่งบอกถึงสภาพท่ีแท้จริงของลักษณะท่ีมุ่งวัด           
ไดอ้ย่างดี 
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สุรศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ (2544, น.115)  ได้กล่าวถึงความเท่ียงตรง เป็นคุณสมบัติ           
ท่ีส าคัญท่ีสุดของเครื่องมือวดัผล เน่ืองจากถา้เครื่องมือในการวดัถา้มีความเท่ียงตรงดีแลว้ จะท า
ใหผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัมีความตรงตามท่ีตอ้งการวดั ความเท่ียงตรงจึงเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างค่าท่ี
วัดไดจ้ากแบบทดสอบกับส่ิงท่ีตอ้งการวัด ส่ิงท่ีตอ้งการวัดอาจเป็นเนือ้หาวิชา ความสามารถใน
อนาคต เป็นต้น โดยทั่วไปเรียกส่ิงท่ีตอ้งการวัดว่าตัวแปรเกณฑ์ ในการหาความเท่ียงตรงนั้นแบ่ง
ออกเป็น 4 ชนิด คือ ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
(Concurrent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ ์(Predictive Validity) 

ราตรี นันทสุคนธ์ (2553, น.226) ได้ก ล่าวว่าความ เท่ียงตรงเป็นคุณสมบั ติ                      
ของเครื่องมือท่ีสามารถวัดส่ิงท่ีต้องการวัดได้ โดยในปัจจุบันความเท่ียงมี  3 ประเภท คือ                     
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) 
และความเท่ียงตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ ์(Criterion-Related Validity)   

จากการศึกษาผู้วิจัยได้เลือกการหาความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct 
Validity) จากการวิเคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item objective congruence : 

IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli and Hambleton) ดังนี ้(ล้วน สายยศ 
และองัคณา สายยศ, 2543,น.246)  
 

IOC = 
R  

N
 

 
เมื่อ  IOC  แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

     R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
      N     แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

มีวิธีด าเนินการวิเคราะห ์ดงันี ้
1. น านิยามเชิงปฏิบัติการและขอ้สอบ ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญเนือ้หาวิชาอย่างน้อย             

3 คน พิจารณาลงความเห็นว่า ขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีสรา้งขึน้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ โดยก าหนดความคิดเห็นดงันี ้

+1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นัน้สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นัน้สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
-1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบขอ้นัน้ไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
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2. บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาแต่ละคนในแต่ละข้อ               
หาคะแนนผลรวมรายขอ้แลว้แทนค่าในสตูร 

3. ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถาม           
กับจุดประสงค์  ถ้าค่าดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence : IOC)             
ท่ีค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ ถา้หากต ่ากว่า 0.50 แสดงว่า ขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 

4. คัดเลือกข้อค าถามท่ีมี ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จดุประสงคต์ามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Reliability) 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556, น.55)  ไดก้ล่าวว่าความเชื่อมั่น หมายถึงคุณสมบัติของ
แบบทดสอบเกี่ยวกับการใหผ้ลการทดสอบท่ีใกล้เคียงของเดิมเมื่อใชผู้้สอบคนเดิมภายใต้สภาพ
การทดสอบท่ีเหมือนเดิม นั่นคือมีความคงเส้นคงวาพียงใดโดยแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงสูง           
จะเป็นเครื่องมือท่ีใชว้ดัคณุลกัษณะท่ีตอ้งการไดผ้ลอย่างคงเสน้คงวา 

สรุศกัด์ิ  อมรรตันศักด์ิ (2544, น.89-98) ไดก้ล่าวว่า ความเชื่อมมั่นเป็นคณุลักษณะ
ท่ีส าคญัของการวดัทกุชนิด ถา้เครื่องมือวดัขาดความเชื่อมั่นจะส่งผลใหผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัก็จะไม่มี
ความหมาย แบบทดสอบท่ีมีความเชื่อมั่นสงูจึงหมายถึงแบบทดสอบท่ีน าไปสอบกบันักเรียนกี่ครัง้
จะได้ผลคะแนนท่ีคงท่ี แน่นอน ไม่เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย                
โดยปกติความเชื่อมั่นเป็นอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวน
ของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ ในการวัดทางการศึกษาพบปัญหาในการวัด และปัญหาท่ีส าคัญ
คือ  ความ เชื่อมั่ นในการวัดทางการศึกษาต ่ ากว่าความเชื่ อมั่ น ในการวัดทางกายภาพ                              
โดยการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวดั สามารถท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น วิธีสอบซ า้ (Test-retest 
method) วิธีใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Paralell test method) วิธีหาความคงท่ีภายใน (Internal 
consistency method) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (Spit-half method) และ               
วิธีคเูดอร ์ ริชารด์สนั (Kuder-richardson method) 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. (2543) ไดก้ล่าวว่า ความเชื่อมนัของเครื่องมือวัด 
หมายถึง ความน่าเชื่อถือของผลการวัด การท่ีน าเครื่องมือนัน้ไปทดลองสอบกลุ่มตวัอย่างไม่ว่าจะ
ทดสอบกี่ครัง้ก็ตามก็ยังคงไดค้ะแนนเท่าเดิม ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดเป็นค่าสหสัมพันธ์
หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีค านวณได้จากคะแนนผลการวัด ถ้าค านวณจากคะแนนของ
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แบบทดสอบสองชดุท่ีไดจ้ากการสอบซ า้ดว้ยแบบสอบฉบับเดียวกัน หรือจากแบบทดสอบคู่ขนาน
กันสองฉบับ จะไดค่้าหรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่าขอบเขตตัง้แต่ -1.00 ถึง 0 และจาก 0 ถึง 
+1.00 อย่างไรก็ตามการแปลความหมายค่าความเชื่อมั่นนัน้จะพิจารณาเฉพาะค่าบวก 

ถา้ค่าความเชื่อมั่นท่ีมีค่าใกล ้+1.00 แสดงว่าผลการสอบครัง้แรกกับครัง้หลังใหผ้ล
สอดคล้องกันมาก หรือผลการสอบจากแบบทดสอบคู่ขนานสองฉบับให้ผลสอดคล้องกันมาก           
ถือว่าค่าความเชื่อมั่นสงูมาก 

ถา้ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ แสดงว่าผลการสอบครัง้แรกกับครัง้หลังนั้น
ใหผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั หรือการสอบจากแบบทดสอบคู่ขนานสองฉบบันัน้ใหผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั ถือ
ว่ามีค่าความเชื่อมั่นต ่าหรือไม่มีความเชื่อมั่น 

ส าหรับค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดท่ีค านวณจากค่าความสอดคล้องภายใน
แบบทดสอบจะมีค่าขอบเขตตั้งแต่ 0 ถึง +1.00 การแปลความหมายค่าความเชื่อมั่นจะแปลผล
ท านองเดียวกันดังนี ้ค่าความเชื่อมั่นท่ีมีค่าใกล ้+1.00 แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละขอ้หรือ 
แต่ละตอนภายในฉบับให้ผลสอดคล้องกันมาก ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่ นสูงมาก แ ต่ถ้าค่า                  
ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์หรือใกลศู้นย ์แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละข้อแต่ละตอนภายในฉบับ
ใหผ้ลไม่สอดคลอ้งกนั ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นต ่าหรือไม่มีความเชื่อมั่น  

จากการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้ลือกการหาค่าความเชื่อมันโดยวิธีคูเดอร ์ริชารด์สัน (Kuder-
richardson method) ค านวณไดจ้ากสตูร KR-20  ดงันี ้

 

KR20 =  
𝑘

𝑘 − 1
[1 − 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡
2 ] 

 
เมื่อ KR20 แทน สมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  k แทน จ านวนขอ้สอบ 

  𝑝𝑖  แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในขอ้ i  

𝑞𝑖  แทน สดัส่วนของผูต้อบผิดในขอ้ i (𝑞𝑖  = 1-𝑝𝑖 ) 
  𝑆𝑥

2 แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวม X 
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การตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องรายข้อ ประกอบด้วยการ
ตรวจคุณภาพ ดังนี ้

ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Difficulty) 
บุญชม  ศรีสะอาด (2535, น.87)  ได้กล่าวว่าความยากของแบบทดสอบเป็น              

การแสดงถึงรอ้ยละหรืออัตราส่วนของผูท่ี้ตอบถกูหรือเลือกค าตอบนัน้เพื่อตรวจสอบความสามารถ
ของผูต้อบ 

ไพศาล  วรค า (2554, น.292) ได้กล่าวว่าค่าความยากของแบบทดสอบเป็น
คณุลกัษณะประจ าตวัของแบบทดสอบแต่ละขอ้ท่ีจะบ่งบอกถึงโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตอบขอ้นั้น
ได้ถูกต้อง ดังนั้นความยากของข้อสอบสามารถพิจารณาได้จากจ านวนผู้ตอบข้อนั้นถูก ถ้ามี
จ  านวนผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด แสดงว่าข้อสอบขอ้นั้นง่าย หรือมีค่าดัชนีความยากสูง ถา้มี
จ  านวนผูต้อบถกูนอ้ย แสดงว่าขอ้สอบขอ้นัน้ยาก หรือมีค่าดชันีความยากต ่า 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2541, น.15) ได้กล่าวว่าค่าความยากของแบบทดสอบแบบ               
อิงเกณฑจ์ะสามารถพิจารณาจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตัง้ขึน้ โดยทัง้นีเ้พราะจุดประสงค์ท่ี  
ตัง้ขึน้จะเป็นตัวก าหนดค่าความยากของขอ้สอบ คือ ถา้จุดประสงคน์ัน้ตอ้งการวัดพฤติกรรมขั้นสูง
ก็จะมีความยากมากกว่าการวัดพฤติกรรมขั้นต ่า ดังนั้นค่าความยากของขอ้สอบแบบอิงเกณฑ์              
จึงขึน้อยู่กบัระดบัของพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั 

จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุป ความยากของแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่อง คือ สัดส่วนของนักเรียนท่ีท าขอ้สอบในแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องแต่ละขอ้ถูก 
เมื่อเทียบกับจ านวนของนกัเรียนท่ีเขา้ท าแบบทดสอบทัง้หมด โดยในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถค านวณค่าความยากจากสูตร ดังนี ้                  
(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543,น.196) 

 

     P =  
R

N
 

 เมื่อ  P  แทน  ค่าความยาก 
  R แทน จ านวนคนท่ีตอบถกูในขอ้สอบนัน้ ๆ 
  N แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
ค่าความยากมีตัง้แต่ 0.00 ถึง 1.00 โดยทั่วไปขอ้สอบท่ีมีความยากพอเหมาะควรมี

ค่าตัง้แต่   0.20-0.80  



  40 

ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Discrimination)   
ไพศาล  วรค า (2554, น.294) ได้กล่าวว่าค่าอ านาจจ าแนกเป็นคุณสมบัติของ

ขอ้สอบหรือขอ้ค าถามท่ีสามารถแยกปริมาณของคณุลักษณะท่ีตอ้งการวดัท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลได ้
โดยขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก คือขอ้สอบท่ีสามารถแยกคนเก่งออกจากคนอ่อนไดน้ั่นหมายถึง
การท่ีคนเก่งสามารถท าขอ้สอบนัน้ถกูขณะท่ีคนอ่อนท าขอ้สอบนัน้ผิด 

สุรศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ (2544, น.127) ได้กล่าวว่าค่าอ านาจจ าแนก หมายถึง 
ความสามารถของข้อสอบหรือข้อค าถามท่ีจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน 
โดยอ านาจจ าแนกนีเ้ปรียบไดก้บัความไวของตาชั่งท่ีมีต่อน า้หนกัของวตัถท่ีุวางบนเครื่อง ขอ้สอบท่ี
ง่ายเกินไปนักเรียนทุกคนจะสามารถตอบไดถู้กหมด หรือขอ้สอบท่ียากเกินไปนักเรียนทุกคนจะ
ตอบผิดหมด จะไม่มีอ  านาจจ าแนก ไม่สามารถแยกนักเรียนได้ ซึ่งเป็นลักษณะข้อสอบท่ี                 
ไม่พึงปราณนา 

ลว้น สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, น.197) ไดก้ล่าวว่าค่าอ านาจจ าแนกของ
ขอ้สอบแสดงถึงความสามารถของขอ้สอบหรือขอ้ค าถามในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างผูท่ี้  
มีคุณสมบัติต่างกัน โดยอ านาจจ าแนกของขอ้สอบมีค่าตัง้แต่ -1.0 ถึง 1.0 หากค่าอ านาจจ าแนก
เป็นบวก แสดงว่าผู้สอบกลุ่มสูง (H) ตอบได้มากกว่าผู้สอบกลุ่มต ่า (L) ในทางกลับกันนั้นหาก            
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นลบ แสดงว่าผูส้อบกลุ่มต ่าตอบไดม้ากกว่าผูส้อบกลุ่มสูง ซึ่งไม่ควรออกมา
เป็นเช่นนั้น อ านาจจ าแนกท่ีดีควรจะต้องมีค่าเป็นบวก และมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึน้ไป โดยสามารถ
พิจารณาระดบัอ านาจจ าแนก ดงันี ้

0.00 – 0.09   แสดงว่า  จ าแนกไดต้ ่ามาก ควรปรบัปรุง 
0.10 - 0.19  แสดงว่า  จ าแนกไดค่้อนขา้งต ่า ควรปรบัปรุง 
0.20 - 0.39  แสดงว่า  จ าแนกไดพ้อใช ้
0.40 - 0.59  แสดงว่า  จ าแนกไดดี้ 
0.60 – 1.00  แสดงว่า  จ าแนกไดดี้มาก 

จากการศึกษาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง คือ ประสิทธิภาพ
ของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนออกเป็นกลุ่มท่ีผ่านเกณฑแ์ละกลุ่มท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์
ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรค์รัง้นีผู้ว้ิจัยมีการคัดเลือก 
ข้อค าถามท่ีมีอ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้หาดัชนีค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัย ท่ีมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ มีการตรวจให้คะแนน 0,1 
สามารถค านวณดชันีค่าอ านาจจ าแนกจากสตูร ดงันี ้ 
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r = PH-PL 
 

 เมื่อ r แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
  PH แทน    จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุ่มสงู 
  PL  แทน    จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุ่มต ่า 

 

4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

ชลฤทัย ทวีแสง (2559)ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวล 
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 แบ่งออกเป็น กลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน จ านวน 
45 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1. แบบทดสอบวดัการคิด
เชิงวิทยาศาสตร ์ 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดเมต้าเลเว โดยพบว่า แบบทดสอบวัดการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยให้นักเรียน
เขียนตอบ มีการตรวจให้คะแนน 0,1,2,3 คะแนน จ านวน 18 ขอ้ ใช้เวลา 90 นาที ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ คือ 1. การก าหนดปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. ออกแบบ 
การทดลอง 4. การส ารวจและการคัดเลือกขอ้มูล 5. การประยุกต์ใชผ้ลการทดลอง 6. การตัง้ข้อ
สันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ 7. การสืบค้น 8. การให้เหตุผล 9. การกล่าวอ้างเหตุผล และ 
10. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์โดยผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าความยากข้อสอบรายข้อ มีค่า 0.6-0.9 ค่าอ านาจจ าแนก 
ข้อสอบรายข้อ มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ ้นไป และค่าความเชื่อมั่ นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้ 
วิธีการหาสมัประสิทธแ์อลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.71  

นนัธิดา รตันพ์ิทักษ์ (2556) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ 
พหุระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 998 คน 
จ านวน 39 หอ้งเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร ์
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตรจ์ากผู้ปกครอง และบรรยากาศ 
ในห้องเรียน  มีความ เชื่ อมั่ นของเครื่องมื อ เท่ากั บ  0.786, 0.876, 0.913 และ 0.925 โดย
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ผู้วิจัยใช้วัดผลการวิจัยเชิงทดลอง มีลักษณะเป็น
สถานการณ ์4 ตัวเลือก จ านวน 6 สถานการณ ์ตามแนวคิดของซาเฟอสแ์มน (Schafersman) ซึ่ง
ประกอบดว้ยการคิด 4 ดา้น คือ 1. การคิดเพื่อระบุปัญหา 2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิด
เพื่อทดสอบสมมติฐาน และ4. การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยมีการวิเคราะห์หา                
ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก พบว่ามีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก ตั้งแต่ 0.20-0.87 นอกจากนี้ยังมี การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 
เท่ากบั 0.786 

ธิดารตัน์ อินปาด๊ะ (2554)  ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยเสริมกิจกรรมการคิด 
เชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ตามแนวคิด
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ Maccraken ซึ่งได้ล าดับขั้นของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1. การคิดระบุปัญหา 2. การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. การคิด
เพื่อตีความและลงข้อสรุป โดยแบบวัดเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ                   
มีการวิเคราะหค่์าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ Chung-
The Fan และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.913 

สุทัศน ์บุญสิทธิ์ (2560) พัฒนายุทธศาสตรก์ารจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและเมตาคอกนิชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
และการคิดไตร่ตรอง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปี ท่ี 3 จ านวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดไตร่ตรอง                  
แบบสังเกตความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตรแ์ละการคิดไตร่ตรอง และแบบสัมภาษณ์
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดไตร่ตรอง โดยพบว่าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
ให้นักเรียนเขียนตอบ จ านวน 4 ขอ้ ค่าความยากระหว่าง 0.39-0.67 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.24-0.50 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.78 

ปัทมาพร ณ น่าน (2561) สร้างแบบทดสอบวิ นิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน                  
แบบสามชั้น วิชาฟิสิกส ์เร่ือง แรงและกฎการเคล่ือนท่ีส าหรบันกัเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ดา้นความยาก อ านาจจ าแนก ความเท่ียงตรง 
และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน และเพื่อสร้างเกณฑ์และ               
คู่มือการใชแ้บบทดสอบวินิจฉัยมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนแบบสามชัน้ ผลการวิจยัพบว่าแบบทดสอบ
วิ นิจ ฉัยม โนทัศน์ ท่ีคลาดเค ล่ือ นแบบสามชั้น  มี ค่ าความตรงตาม เนื้อหาเท่ากับ  1.00                                  
มีค่าความตรงเชิงโครงสรา้งอยู่ระหว่าง 0.91 - 0.99 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ค่าความยากมีค่า              
อยู่ ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกใช้สูตรของ Brennan มี ค่าตั้งแต่ 0.21-0.79 ส่วน                     
ค่าความเชื่อมั่ นใช้สูตรของ Livingston มี ค่าอยู่ ระหว่าง 0.88-0.93 คะแนนจุดตัดหาโดย                 
วิธีของ Angoff เท่ากับ 13 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลการวินิจฉัยพบว่านักเรียนมี                
มโนทัศนท่ี์คลาดเคล่ือนมากท่ีสุดในเร่ืองความหมายของแรง นักเรียนมีมโนทศันท่ี์ถกูตอ้งมากท่ีสุด 
เร่ือง การวิเคราะหก์ารเกิดแรงและเร่ืองน า้หนกัของวตัถุ 

นิตยาภรณ์ ศรีภาแลว (2557)ท าการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย
ขอ้บกพร่อง วิชาวิทยาศาสตร ์5 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
คน้หาสาเหตุขอ้บกพร่องของผูเ้รียน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่อง 
โดยแบ่ งออกเป็ น  4 ฉบั บ  คื อ  ฉบับ ท่ี  1 วงจรไฟฟ้ า  ฉบั บ ท่ี  2 ความสัมพั นธ์ระหว่า ง                                 
ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความตา้นทาน ฉบบัท่ี 3 พลังงานไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า และ
ฉบับท่ี 4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น การหาคุณภาพของเครื่องมือ พิจารณาจากค่าดัชนี                
ความสอดคลอ้ง(IOC) ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ียและ
ค่ารอ้ยละ ผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าความยาก 0.68-0.79 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.29-1.00           
ค่าความเชื่อมั่นมีค่า 0.86, 0.93, 0.90, 0.85 ตามล าดับ จุดบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม่เขา้ใจ
วิธีการค านวณหาค่าไฟฟ้า คิดเป็นรอ้ยละ 43.88 รองลงมาคือไม่เข้าใจหลักการต่อวงจรไฟฟ้า               
คิดเป็นรอ้ยละ 42.03 และไม่เขา้ใจวิธีการหาค่าความตา้นทานรวมในวงจรคิดเป็นรอ้ยละ 38.11 
ตามล าดบั 
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4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
(Schauble and Glaser (1990) ได้ศึกษา การคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องเด็กและผู้ใหญ่ท่ี

เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ดว้ยการใหท้ดลองแบบน าตนเอง โดยใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นส่ิงเรา้และ  

เป็น เครื่องมื อในการรวบรวมข้อมูล โดยให้ เด็กและผู้ใหญ่ อภิปราย ซักถาม เกี่ ยวกับ                           

การตัง้สมมติฐานแการออกแบบการทดลอง การจดักระท าและการตีความหมายขอ้มูล การสรุป 

อา้งอิงจากขอ้มูล และมีการปรบัสมมติฐานใหม่ โดยใหม้ีการด าเนินการเป็นวงจร จากการวิจัย

พบว่า เด็กและผูใ้หญ่มีวิธีการท างานและการแกปั้ญหาแตกต่างกันเมื่อให้ท างานแบบเดียวกัน 

แต่ถ้าให้ผู้ใหญ่ท างานท่ีซับซ้อนจะพบว่า ผู้ใหญ่มีวิธีการท างานคล้ายกับการท างานครั้งแรก             

ของเด็ก ทัง้นี ้การฝึกฝนหรือความคุน้เคยกบังาน ความรูด้า้นเนือ้หาสาระของผูเ้รียน และลกัษณะ

ค าสั่งท่ีใหท้ างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้หตผุลของผูเ้รียน 

 Margarita and Kevin (1997) ไดศึ้กษาความสอดคลอ้งของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
กรณีศึกษาของการเรียนรูร้่วมกันใน เอิรท์สแควคไมโครเวิลด์ (Earthquake Microworld) โดย             
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารวจว่ามนุษย์มีการสรา้งทฤษฎีใหม่ได้อย่างไรในบริบทของคิดเชิง
วิทยาศาสตรท่ี์มีการเรียนรูร้่วมกัน ซึ่งการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ีการเปล่ียนแปลงจากการท างาน
อย่างโดดเด่ียวของนักวิทยาศาสตรแ์ละการท างานอย่างหนักของนักเรียนในหอ้งปฏิบัติการเป็น
การท่ีมนุษยท์ างานโดยเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม ท่ีมีเป้าหมายร่วมกันในภารกิจ , เป็นการร่วมมือกัน
สรา้งความรู ้และได้รบัประโยชน์จากความหลากหลายในความรูเ้ดิมท่ีผู้ร่วมเรียนรูน้ ามาท่ีโต๊ะ 
ในวิธีการอื่น การสรา้งกรอบแนวคิดของการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ีพืน้ฐานจากการเรียนรูร้่วมกัน
ไม่ใช่เรื่องใหม่ นอกจากนี้เป้าหมายในการสร้างส่ิงแวดล้อมการเรียนรูท่ี้สนับสนุน ส่งเสริม                 
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนวัตกรรมในการสอน
วิทยาศาสตร ์
   (Kilic & Saglam (2009)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง

แบบหลายตัวเลือก สองล าดับขั้นตอน เพื่อใช้ในการศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ               

พันธุศาสตร ์ซึ่งมีเป้าหมายของการวิจัยเพื่อท าให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตรท่ี์

สมบูรณ์และถูกต้อง สามารถท่ีจะประเมินผลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวัดผลจาก

เครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องแบบหลายตัวเลือก                

สองขั้นตอน ซึ่งจะประเมินผลความเขา้ใจของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี มีการวิเคราะหค์วามถูกตอ้ง 

และความเชื่อถือของแบบทดสอบ โดยวิธีวิจยัมี 3 ขั้นตอน ดงันี ้ขัน้แรกเป็นการก าหนดเนือ้หาของ
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แบบทดสอบ ขั้นสองเป็นการศึกษาบทความวิจัย มีการสัมภาษณ์นักเรียนและให้นักเรียนท า

แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือกท่ีมีค าตอบอิสระเพื่อใหน้ักเรียนอธิบายเหตุผล ขั้นท่ีสามพัฒนา

แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องสองขั้นตอน 14 ข้อค าถาม ค านวณความเชื่อมั่นโดยสูตรของ 

Kuder-Richardson 20 และหาคุณภาพเครื่องมือ ไดผ้ลดังนี ้ดัชนีอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.34-0.74 ความยากมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.67 ความยากมีค่าเท่ากบั 0.43 และความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.86 กล่าวคือ แบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพร่องท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้สามารถ

น าไปวัดความเขา้ใจในแนวคิดเกี่ยวกับพันธุศาสตร ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และน่าเชื่อถือ 

   Lin (2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบทดสอบวินิจฉัยหลาย

ตวัเลือก สองขั้นตอนในการวดันกัเรียนเกี่ยวกบัความเขา้ใจในเร่ืองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของไม้ดอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาและประยุกต์ใช้

แบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน โดยขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือหรือ

แบบทดสอบวินิจฉัย มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ การระบุของเขตเนือ้หาของแบบทดสอบ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยงกับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนมีการสัมภาษณ์และมีการตอบแบบทดสอบ

ปลายเปิด น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาข้อค าถามของแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือก              

สองล าดับขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 477 คน พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการวัดซ ้า เท่ากับ 0.75 ค่าความยาก                  

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24-0.82 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.32-0.65 ผลจากการวิจยัพบว่า

นกัเรียนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของไมด้อกไม่เป็นท่ีน่าพอใจ พบว่า 

มีมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนจ านวนทัง้สิน้ 19 รายการ  

     Cetin-Dindar & Geban (2011) ได้พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสาม

ล าดบัขั้นเพื่อใชใ้นการวดัประเมินเกี่ยวกบัความเขา้ใจของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ใน

เรื่อง กรดและเบส โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีถูกต้องและเชื่อถือได ้

ส าหรับการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และมีการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

ปลายเปิด น าผลท่ีไดม้าใช้ในการสรา้งตัวเลือกในแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสามล าดับ

ขัน้ตอน 
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Hermita et al (2017) ได้สรา้งและใช้แบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกส่ีล าดับ
ขั้นตอน เพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน เรื่อง ไฟฟ้าสถิตของครูประถมก่อนประจ าการ 
วิธีการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยหลายตัวเลือกสีล าดับขั้นตอน คือ 3D-1I 
(นิยาม ออกแบบ พัฒนา และน าไปใช)้ โดยในขั้นออกแบบผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนือ้หาของ           
แต่ละขั้นในแบบทดสอบ ขั้นพัฒนาผู้วิจัยได้ท าการสรา้งแบบทดสอบมโนทัศน์ตามผลท่ีได้จาก                 
ขัน้ออกแบบ ประกอบดว้ยปัญหา 3 ปัญหา ขั้นน าไปใชผู้ว้ิจยัทดลองกับนักศึกษาครูประถมก่อน
ประจ าการ จ านวน 78 คน ปีการศึกษา 2016 และ 2017 

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผูว้ิจัยหลายๆ ท่านไดท้ า
การสรา้งส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนรูท้างดา้นเนือ้หา มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนใน
เนื้อหาต่างๆ และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์อิงเนือ้หา ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาด้านวิชา
วิทยาศาสตรใ์นแต่ละระดับชั้นท่ีผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรูใ้นโรงเรียน โดยท่ีคุณภาพของ
แบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ผู้วิจัยจึงสนใจสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ไม่อิงเนือ้หาวิชา เป็นสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน
ของผูเ้รียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีมีความน่าสนใจและยงัไม่เคยมีผูใ้ดสรา้งไวม้าก่อน  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใช ้

การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลงัศึกษา
ในโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน               
1,688 คน (สารสนเทศอดุมศึกษา. 2561)  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลังศึกษา

ในโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 450 คน 
โดยใช้วิ ธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stages sampling) ผู้วิ จัยแบ่ งกลุ่ มตัวอย่ าง                     
เพื่อท าการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 ทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียน                
ใชก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตท่ีมีคุณสมบัติ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริงท่ีผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูเพื่อศึกษาจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร  ์

กลุ่มท่ี 2 ทดสอบเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิด 
เชิงวิทยาศาสตร ์จ านวน 180 คน 

กลุ่ม ท่ี  3 ทดสอบเพื่ อวิ เคราะห์จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จ านวน 270 คน 
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รายละเอียดของการสุ่มกลุ่มตวัอย่างของแต่ละกลุ่ม ดงันี ้ 
กลุ่ม ท่ี  1 ทดสอบเพื่ อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                 

ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) หน่วยการสุ่ม             
คือ หอ้งเรียน โดยสุ่มหอ้งเรียนจากโรงเรียนสาธิตจ านวน 2 หอ้ง หอ้งละ 30 คน รวมจ านวน 60 คน 

กลุ่มท่ี 2 ทดสอบเพื่อตรวจคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์จ านวน 180 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีการแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
โดยใช้เขตท่ีตั้งของโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ผู้วิจัยสุ่มได้โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพฯ จ านวน      
1 โรงเรียน และสุ่มได้โรงเรียนสาธิตในเขตต่างจังหวัด จ านวน 1 โรงเรียน  ผูว้ิจัยท าการสุ่มโดย   
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) หน่วยการสุ่ม คือ หอ้งเรียน โดยสุ่มหอ้งเรียนจากโรงเรียนสาธิต
ในเขตกรุงเทพฯและเขตต่างจังหวัด โรงเรียนละ 3 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจ านวน 180 คน               
ดงัรายละเอียดตาราง 3 

กลุ่ม ท่ี  3 ทดสอบเพื่ อวิ เคราะห์จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จ านวน 270 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยใชเ้ขตท่ีตัง้ของโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ผูว้ิจยัสุ่มไดโ้รงเรียน
สาธิตในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 1 โรงเรียน และสุ่มได้โรงเรียนสาธิตในเขตต่างจังหวัด จ านวน                
2 โรงเรียน  ผู้วิจัยท าการสุ่มโดยแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) หน่วยการสุ่ม คือ ห้องเรียน 
โดยสุ่มหอ้งเรียนจากโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพฯและเขตต่างจงัหวัด โรงเรียนละ 3 หอ้ง หอ้งละ 
30 คน รวมจ านวน 270 คน ดงัรายละเอียดตาราง 3 
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ตาราง 2 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

เขต 
จ านวนประชากร 

จ านวนกลุม่
ตัวอย่าง 

ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน 
กรุงเทพฯ     
1. โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  7 210 3 90 
2. โรงเรียนสาธิตรามค าแหง  3 90 - - 
3. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์ 10 408 - - 
4. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  8 240 3 90 
ต่างจังหวัด     
1. โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา  
จงัหวดัชลบุรี 

5 150 3 90 

2. โรงเรียนสาธิต มศว องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 4 98 3 90 
3. โรงเรียนสาธิตศิลปากร จงัหวดันครปฐม 3 60 - - 
4. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 

4 120 3 90 

5. โรงเรียนสาธิตขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 8 219 - - 
6. โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม ฝ่ายประถม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

3 93 - - 

รวม 55 1,688 15 450 
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ตาราง 3 กลุ่มตวัอย่าง ทัง้ 3 กลุ่ม 
 

เขต 

จ านวนนักเรียน 

รวม ทดสอบ
เพื่อส ารวจ 

ทดสอบ
เพื่อหา
คุณภาพ 

ทดสอบเพื่อ
วิเคราะห์

จุดบกพร่อง 
กรุงเทพฯ     
1. โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  - 90 - 90 
2. โรงเรียนสาธิตรามค าแหง  - - - - 
3. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์ - - - - 
4. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  60  90 150 
ต่างจังหวัด 
1. โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ                
มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี

- 90  90 

2. โรงเรียนสาธิต มศว องครกัษ์  
จงัหวดันครนายก 

-  90 90 

3. โรงเรียนสาธิตศิลปากร จงัหวดันครปฐม - - - - 
4. โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

- - 90 90 

5. โรงเรียนสาธิตขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

- - - - 

6. โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม ฝ่ายประถม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

- - - - 

รวม 60 180 270  
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ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบวินจิฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวทิยาศาสตร ์
การสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องโดยแบ่งเป็น           
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่  1 การสร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การก าหนดกรอบโครงสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยท าการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ ดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเกี่ยวกบัการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
1.2 วิเคราะหข์ัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
1.3 เขียนนิยามเชิงปฏิบติัการเกี่ยวกบัขัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ท่ีครอบคลมุขัน้ตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

3. สรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็น
แบบทดสอบเขียนตอบ โดยผู้วิจัยท าการสรา้งเป็น 2 เท่า คือ สรา้งสถานการณ์ปัญหาจ านวน           
10 สถานการณ ์ขอ้ค าถามจ านวน 40 ขอ้ 

4. น าแบบทดสอบเพื่อส ารวจไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อส ารวจความรู้
พืน้ฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 
60 คน เพื่อน ามาพิจารณาหาจุดบกพร่องของการตอบและคัดเลือกค าตอบท่ีนักเรียนส่วนใหญ่
ตอบผิดมาสรา้งเป็นตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตัวอย่าง แบบทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ค าชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ผู้วิจัยสรา้งขึน้เพื่อวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์เป็น

ข้อสอบแบบเขียนตอบ โจทย์ปัญหาจ านวน 10 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ข้อ รวมทั้งสิน้      
40 ข้อ ให้นักเรียนแสดงความคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง พรอ้มทั้งให้เหตุผล
ประกอบในการตอบ 

 
สถานการณท่ี์ 1 ใชต้อบค าถามขอ้ 0 – 0000 

          ทอ้งฟา้ ชว่ยคณุแม่ท าตม้ย ากุง้ใหค้ณุพ่อทาน ทอ้งฟ้าไดห้ยิบทพัพีโลหะท่ีแขวนอยู่ไปคนใน
หมอ้ตม้ย ากุง้ใหค้ณุแม่ เธอรูสึ้กรอ้นบริเวณมือท่ีจบัทพัพีเป็นอย่างมาก แต่พอคณุแม่ยื่นทพัพีอนั
ใหม่ท่ีเป็นไมใ้หเ้ธอใชค้นแทนทพัพีเดิม ปรากฏว่า เธอรูสึ้กรอ้นนอ้ยกวา่ในครัง้แรก 
 

ศึกษาปัญหาและตอบค าถามต่อไปนี ้

0. จากสถานการณ ์ประเด็นปัญหาคืออะไร  
ประเด็นปัญหา 
.......................................................................................................................... 
เฉลย  
ปัญหา คือ ท าไมใชท้ัพพีท่ีท าด้วยโลหะคนตม้ย ากุ้งจึงรูสึ้กรอ้นบริเวณมือมากกว่า      

ใชท้พัพีไม ้
 
00. จากสถานการณ ์สมมติฐานคืออะไร  
สมมติฐาน 
.......................................................................................................................... 
 
เฉลย  
สมมติฐาน คือ ทพัพีโลหะน าความรอ้นไดดี้กว่าทพัพีไม ้

 
000. จากสถานการณ ์จงออกแบบการทดลองอย่างง่าย เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
วิธีการทดสอบสมมติฐาน 
..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... 
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แนวค าตอบ  
วิธีการทดสอบสมมติฐาน คือ น าทัพพีโลหะและไม้ ไปแช่ในน า้รอ้น 15 นาที และ          

น าขึน้มาจบับริเวณท่ีแช่ในน า้รอ้น โดยท าการจบัทพัพีทัง้ 2 อนั พรอ้มกนั บนัทึกผลการทดลอง 
 
0000. จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน ไดผ้ลการทดลองดงันี ้ 

เวลาในการ              
แช่น า้รอ้น 

ชนิดของวสัด ุ ผลการทดลอง 

5 นาที 
พลาสติก เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นพลาสติกแลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นโลหะแลว้รูสึ้กอุ่น ๆ 
ไม ้ ใชม้ือจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นไมแ้ลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 

15 นาที 
พลาสติก เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นพลาสติกแลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นโลหะแลว้รูสึ้กรอ้น 
ไม ้ ใชม้ือจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นไมแ้ลว้รูสึ้กอุ่น ๆ 

 
จงสรุปผลการทดลอง จากขอ้มลูขา้งตน้ 
สรุปผล 
..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... 
 
เฉลย  
สรุปผล คือ โลหะเป็นวัสดุท่ีสามารถน าความรอ้นได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ไม้ และ

พลาสติกไม่น าความรอ้น 
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ขั้นที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
1. ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามในแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง

วิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยผูว้ิจัยไดท้ าการคัดเลือกค าตอบท่ีมี
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาสรา้งเป็นตัวลวงในข้อค าถามในแต่ละล าดับขั้นตอนการคิดเชิง
วิทยาศาสตรข์องแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนระดับ                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ประกอบด้วยโจทย์
สถานการณปั์ญหาจ านวน 5 สถานการณ ์ตอบค าถาม 4 ขั้นตอนการคิด รวมมีขอ้ค าถามทัง้หมด 
20 ข้อ ดังตาราง 4 ซึ่ งในแต่ละตัวเลือกในแต่ละข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้นสามารถระบุ                     
ความบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องผู้ตอบได้ เน่ืองจากผู้วิจัยได้วิเคราะหแ์ละจัดกลุ่ม
จุดบกพร่องในแต่ละขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตรจ์ากการตอบแบบทดสอบเพื่อส ารวจ
จดุบกพรอ่งของกลุ่มตวัอย่าง 
 
ตาราง 4 จ านวนขอ้ค าถามในแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
 

 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

รวม 1. การคิดเพ่ือ
ระบุปัญหา 

2. การคิดเพ่ือ
ตัง้สมมติฐาน 

3. การคิดเพ่ือ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

4. การคิดเพ่ือ
วิเคราะหข์อ้มูล  
และสรุปผล 

สถานการณท์ี่ 1 1 1 1 1 4 
สถานการณท์ี่ 2 1 1 1 1 4 
สถานการณท์ี่ 3 1 1 1 1 4 
สถานการณท์ี่ 4 1 1 1 1 4 
สถานการณท์ี่ 5 1 1 1 1 4 

รวม 5 5 5 5 20 
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2. น าแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างขึน้มาตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Index of Item 

objective congruence : IOC)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง จากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน เป็นครูผู้สอนท่ีมี
ประสบการณส์อนวิชาวิทยาศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
20 ปี จ านวน 1 คน และนักวัดผลการศึกษา จ านวน 2 คน ท าการคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีผ่านเกณฑ์
โดยมีค่า IOC 0.50 ขึน้ไป  

3. น าแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงไปทดสอบกับ            
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 90 คน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) จ านวน 90 คน และโรงเรียนสาธิต
พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 90 คน รวมทัง้สิน้ 180 คน โดยน าผลการทดสอบท่ีไดม้า
วิเคราะหห์าคณุภาพรายขอ้ คือ ความยาก และอ านาจจ าแนก ผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกขอ้ค าถามท่ี
มีค่าความยากตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าต ่า
กว่าเกณฑผ์ูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกออก  

4. น าข้อค าถาม ท่ี ผ่าน เกณฑ์การตรวจคุณ ภาพรายข้อทั้ งหมดมาท า                        
การตรวจสอบคุณภาพทัง้ฉบับ โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง             
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทัง้ฉบบั  

5. ผูว้ิจยัไดท้ าการน าขอ้ค าถามท่ีผ่านการตรวจคุณภาพมาท าการจัดรูปแบบของ
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์และท าการจัดพิมพ์แบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับจริง             
เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน                   
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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ขั้นที่ 3 การทดสอบเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 90 คน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  
(ฝ่ายประถม) จ านวน 90 คน และโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน จ านวน 90 คน               
รวมทัง้สิน้จ านวน 270 คน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร ์ประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจ านวน 5 สถานการณ์ ตอบค าถาม 4 
ขั้นตอนการคิด รวมมีข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ ไปวิเคราะห์หาจุกบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตรใ์นแต่ละล าดับขั้นตอนการคิด ดังนี ้1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 2. ขั้นการคิดเพื่อ
ตั้งสมมติฐาน 3.ขั้นการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. ขั้นการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 
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การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง

วิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจ านวน 5 สถานการณ์ ตอบค าถาม                      
4 ขัน้ตอนการคิด รวมมีขอ้ค าถามทัง้หมด 20 ขอ้ โดยมีล าดบัขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 

 
 
ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉัยจดุบกพรอ่งและการวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 

การก าหนดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบวนิจิฉัย 

1. ศึกษาเอกสาร งานวจิยั และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

2. วิเคราะหข์ัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

การสร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพร่อง 

1. ก าหนดโครงสรา้งของแบบทดสอบเพื่อส ารวจ 

2. สรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

แบบเขียนตอบ จ านวน 10 สถานการณ ์40 ขอ้ค าถาม 

3. ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งและรวบรวมค าตอบผิด 

4. วิเคราะหจ์ดุบกพรอ่งเพือ่ใชใ้นการสรา้งตวัลวงในแบบทดสอบวินิจฉัย 

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง 

1. วิเคราะหค์ าตอบท่ีไดจ้ากแบบทดสอบเพื่อส ารวจและน ามาท าตวัเลือกในการสรา้ง   

    แบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่ง 

2. สรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์แบบเลือกตอบ จ านวน   

     5 สถานการณ ์20 ขอ้ค าถาม ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

3. หาคณุภาพของแบบทดสอบโดยวิเคราะหจ์ากความยาก อ านาจจ าแนก และความเชือ่มั่น 

4. ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อหาจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 

วิเคราะหจ์ดุบกพร่องในการคิดเชงิวิทยาศาสตร ์
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการทาง

สถิติโดยมีขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 

1.1 ความเท่ียงตรง 
1.2 ความยาก 
1.3 อ านาจจ าแนก 
1.4 ความเชื่อมั่น 

2. สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
2.1 ความถี่ 
2.2 รอ้ยละ 
2.3 ค่าเฉล่ีย 
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้

1. ความเท่ียงตรง (Index of Item objective congruence : IOC) โดยค านวณ
จากสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli and Hambleton) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543,น.249) ดงันี ้ 

IOC = 
R

N
 

 
เมื่อ  IOC  แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

      R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของของผูเ้ชี่ยวชาญ 
      N     แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

จุดป ระสงค์   ถ้า ค่ าดัช นีความสอดคล้อ ง (Index of Item objective congruence : IOC)             
ท่ีค านวณ ได้มี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  0.50 แสดงว่า ค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับนิยาม                        
เชิงปฏิบติัการ ถา้หากต ่ากว่า 0.50 แสดงว่า ขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
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2. ความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง คือ สัดส่วนของนักเรียนท่ีท า
ขอ้สอบในแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องแต่ละขอ้ถูก เมื่อเทียบกับจ านวนของนักเรียนท่ีเขา้ท า
แบบทดสอบทั้งหมด โดยในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ผูว้ิจัยสามารถค านวณค่าความยากจากสูตร ดังนี้ (ลว้น สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543,น.
196) 

     P =  
R

N
 

 เมื่อ  P  แทน  ค่าความยาก 
  R แทน จ านวนคนท่ีตอบถกูในขอ้สอบนัน้ ๆ 
  N แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
 
ความยากมีตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00 โดยทั่ วไปข้อสอบท่ีสามารถน าไปใช้ได้ควร               

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาค่าความยาก ดงันี ้
  0.00 – 0.19  ขอ้สอบยากมาก 
  0.20 – 0.39  ขอ้สอบค่อนขา้งยาก 
  0.40 – 0.59   ขอ้สอบยากพอเหมาะ 
  0.60 – 0.79  ขอ้สอบค่อนขา้งง่าย 
  0.80 – 1.00  ขอ้สอบง่ายมาก 
3. อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง คือ ประสิทธิภาพของขอ้สอบ

แต่ละขอ้ท่ีสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ต่างกัน ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรค์รัง้นีผู้ว้ิจัยมีการ
คัดเลือกขอ้ค าถามท่ีมีอ  านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้หาดัชนีค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัย ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ มีการตรวจใหค้ะแนน 0,1 
สามารถค านวณดชันีค่าอ านาจจ าแนกจากสตูร ดงันี ้ 

 

r = PH-PL 
 

 เมื่อ r แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
  PH แทน    จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุ่มสงู 
  PL  แทน    จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุ่มต ่า 
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อ านาจจ าแนกท่ีดีควรจะต้องมีค่าเป็นบวก และมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึน้ไป โดยสามารถ
พิจารณาระดบัอ านาจจ าแนก ดงันี ้

0.00 – 0.09   แสดงว่า  จ าแนกไดต้ ่ามาก ควรปรบัปรุง 
0.10 - 0.19  แสดงว่า  จ าแนกไดค่้อนขา้งต ่า ควรปรบัปรุง 
0.20 - 0.39  แสดงว่า  จ าแนกไดพ้อใช ้
0.40 - 0.59  แสดงว่า  จ าแนกไดดี้ 

 
4. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชว้ิธีการของคเูดอร-์ริชารด์สนั ดว้ยสตูร KR-20  ดงันี ้
 

KR20 =  
𝑘

𝑘 − 1
[1 − 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡
2 ] 

 
เมื่อ KR20 แทน สมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  k แทน จ านวนขอ้สอบ 

  𝑝𝑖  แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในขอ้ i  

𝑞𝑖  แทน สดัส่วนของผูต้อบผิดในขอ้ i (𝑞𝑖  = 1-𝑝𝑖 ) 
  𝑆𝑥

2 แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวม X 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาและสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์รวมทัง้หาจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัย
ตามล าดบั ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตอนที่ 2 ผลการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ตอนที่ 3 ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียน              
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

เมื่อผูว้ิจยัสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 สถานการณ์ 40 ข้อค าถาม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
เขียนตอบ แลว้น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 60 คน เพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ค าตอบท่ีผิดและ
ค าตอบท่ีถูกเพื่อใชใ้นการสรา้งตัวลวงและจ าแนกจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นแต่ละ
ล าดบัขัน้ตอนการคิด ไดผ้ลการวิเคราะหด์งัตวัอย่างในตาราง 5 
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ตาราง 5 วิเคราะหจ์ดุบกพรอ่งและค าตอบในแบบทดสอบเพื่อส ารวจของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

สถาน 
การณ ์

จดุบกพรอ่งและค าตอบ/เหตผุล  

1 ขัน้การคิดเพื่อระบุปัญหา 

จดุบกพรอ่งขัน้ค าตอบ ค าตอบ ความถี่ 

ไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทยแ์ละ
ส่วนส าคญัของปัญหา 

-โลหะและไมใ้ครน าความรอ้นดีกว่ากนั* 10 

-ท าไมจบัทพัพีโลหะถึงรอ้น 45 

-ระยะเวลาท่ีจบัทพัพ ี 2 

-ท าไมจบัทพัพีโลหะถึงรอ้น 3 

ขัน้การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 

จดุบกพรอ่งขัน้ค าตอบ ค าตอบ ความถี่ 

ไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ี
โจทยต์อ้งการศึกษา 

-โลหะน าความรอ้นไดดี้กว่าไม*้ 47 

-ไมน้ าความรอ้น 5 

-โลหะน าความรอ้น 6 

-ยิ่งเวลานานก็ยิ่งรอ้นขึน้ 2 

ขัน้การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จดุบกพรอ่งขัน้ค าตอบ ค าตอบ ความถี่ 

ไม่ทราบส่วนส าคญัของปัญหาท่ี
โจทยต์อ้งการศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปจึง
ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตรงประเด็นได ้

-น าโลหะและไมไ้ปใหค้วามรอ้นในเวลา
เท่ากนั บนัทึกการน าความรอ้น* 

38 

-น าโลหะไปใหค้วามรอ้น เปรียบเทียบ
การน าความรอ้นก่อนและหลงั 

12 

-น าไมไ้ปใหค้วามรอ้น เปรียบเทียบการ
น าความรอ้นก่อนและหลงั 

6 

-น าโลหะและไมไ้ปใหค้วามรอ้นในเวลา
ท่ีต่างกนั บนัทึกการน าความรอ้น 

4 

 
 



  63 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

สถาน 
การณ ์

จดุบกพรอ่งและค าตอบ/เหตผุล  

1 ขัน้การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล  

จดุบกพรอ่งขัน้ค าตอบ  
ขาดการวิเคราะห ์ตีความหมาย
ขอ้มลู และสรุปผลการทดลองไดไ้ม่
ตรงประเด็น 

ค าตอบ ความถี่ 

-โลหะน าความรอ้นไดดี้กว่าไม*้ 28 

-โลหะและไมส้ามารถน าความรอ้นได ้ 22 

-ไมส้ามารถน าความรอ้นได ้ 8 

-โลหะไม่น าความรอ้น 2 

* หมายถึง ค าตอบถกู 
 

จากตัวอย่างผลของการวิเคราะห์ค าตอบท่ีผิดและค าตอบท่ีถูกเพื่อใช้ในการสรา้ง             
ตวัลวงและจ าแนกจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นแต่ละล าดบัขั้นตอนการคิด ในตารางท่ี 
5 ผูว้ิจัยไดน้ าค าตอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าแบบทดสอบเพื่อส ารวจมาใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็น
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใน 1 สถานการณ์ ตอบข้อค าถามในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ตามล าดบัขัน้ตอนการคิด 4 ขัน้ ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่าง  แบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

         ทอ้งฟ้า ช่วยคณุแม่ท าตม้ย ากุง้ใหค้ณุพ่อทาน ทอ้งฟ้าไดห้ยิบทพัพีโลหะท่ีแขวนอยู่ไปคนใน
หมอ้ตม้ย ากุง้ใหค้ณุแม่ เธอรูสึ้กรอ้นบริเวณมือท่ีจบัทพัพีเป็นอย่างมาก แต่พอคณุแม่ยื่นทพัพีอนั
ใหม่ท่ีเป็นไมใ้หเ้ธอใชค้นแทนทพัพีเดิม ปรากฏว่า เธอรูสึ้กรอ้นนอ้ยกวา่ในครัง้แรก 

0. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 
ก. ท าไมเมื่อจบัทพัพีไมถ้ึงรูสึ้กรอ้น 
ข. ท าไมเมื่อจบัทพัพีโลหะถึงรูสึ้กรอ้น 
ค. ทพัพีโลหะรอ้นกว่าทพัพีไมไ้ดอ้ย่างไร 
ง.  เวลาเท่าใดท่ีท าใหท้พัพีโลหะและทพัพีไมร้อ้นเมื่อสมัผสั 

การวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 
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ถา้ตอบตวัเลือก ก.  แสดงว่า  นกัเรียนไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทยแ์ละ 
                                            ส่วนส าคญัของปัญหา 
ถา้ตอบตวัเลือก ข.  แสดงว่า  นกัเรียนไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทยแ์ละ 
                                            ส่วนส าคญัของปัญหา 
ถา้ตอบตวัเลือก ค.  แสดงว่า  นกัเรียนสามารถก าหนดปัญหาท่ีถกูตอ้งได ้
ถา้ตอบตวัเลือก ง.  แสดงว่า  นกัเรียนเขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทยแ์ต่ไม่สามารถหา 
                                           ส่วนส าคญัของปัญหาไดถ้กูตอ้ง 

 
00. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก. ทพัพีไมน้ าความรอ้นได ้
ข. ทพัพีโลหะน าความรอ้นได ้
ค. ทพัพีโลหะน าความรอ้นไดดี้กว่าทพัพีไม ้  
ง. ยิ่งเวลานานขึน้จะท าใหท้พัพีโลหะและทพัพีไมร้อ้นขึน้ 

 
การวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 
ถา้ตอบตวัเลือก ก.  แสดงว่า  ไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการ  
                                           ศึกษา 
ถา้ตอบตวัเลือก ข.  แสดงว่า  ไม่เขา้ใจความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการ 
                                           ศึกษา 
ถา้ตอบตวัเลือก ค.  แสดงว่า  นกัเรียนสามารถตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง 
ถา้ตอบตวัเลือก ง.  แสดงว่า  เขา้ใจความสมัพนัธข์องตัวแปรท่ีโจทยต์อ้งการศึกษา 
                                           แต่ตัง้สมมติฐานไดไ้ม่ตรงประเด็นส าคญัของปัญหา  

000. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 
ก. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีไมก้่อนและหลงัแช่ในน า้รอ้น 
ข. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะก่อนและหลงัแช่ในน า้รอ้น 
ค. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะกบัทพัพีไมท่ี้แช่ในน า้รอ้น  
    ในระยะเวลาท่ีเท่ากนั 
ง.  เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะกบัทพัพีไมท่ี้แช่ในน า้รอ้น  
     ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
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การวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 
ถา้ตอบตวัเลือก ก.  แสดงว่า  ไม่ทราบส่วนส าคญัของปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษา  
                                            เพื่อหาขอ้สรุปจึงไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
                                            สมมติฐานท่ีตรงประเด็นได ้
ถา้ตอบตวัเลือก ข.  แสดงว่า  ไม่ทราบส่วนส าคญัของปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษา 
                                            เพื่อหาขอ้สรุปจึงไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
                                            สมมติฐานท่ีตรงประเด็นได ้
ถา้ตอบตวัเลือก ค.  แสดงว่า  นกัเรียนสามารถวางแผนการตรวจสอบสมมติฐานได้ 
ถา้ตอบตวัเลือก ง.  แสดงว่า  ทราบส่วนส าคญัของปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษา 
                                            แต่ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานท่ี 
                                            ตรงประเด็นกบัตวัแปรหลกั 
 
0000. จากขอ้มลูสามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 

เวลาในการ              
แช่น า้รอ้น 

ชนิดของวสัด ุ ผลการทดลอง 

5 นาที 
พลาสติก เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นพลาสติกแลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นโลหะแลว้รูสึ้กอุ่น ๆ 
ไม ้ ใชม้ือจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นไมแ้ลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 

15 นาที 
พลาสติก เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นพลาสติกแลว้ไม่รูสึ้กรอ้น 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นโลหะแลว้รูสึ้กรอ้น 
ไม ้ ใชม้ือจบัท่ีวตัถท่ีุเป็นไมแ้ลว้รูสึ้กอุ่น ๆ 

 
ก. ไมส้ามารถน าความรอ้นได ้
ข. โลหะสามารถน าความรอ้นได ้
ค. พลาสติกไม่สามารถน าความรอ้นได ้
ง. โลหะน าความรอ้นไดดี้กว่าไมแ้ละพลาสติก 
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การวิเคราะหจ์ดุบกพรอ่ง 
ถา้ตอบตวัเลือก ก.  แสดงว่า  ขาดการวิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลู และสรุปผลการ 
                                            ทดลองไดไ้ม่ตรงประเด็น 
ถา้ตอบตวัเลือก ข.  แสดงว่า  วิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลูได ้แต่สรุปผลการ 
                                            ทดลองไดไ้ม่ตรงประเด็น 
ถา้ตอบตวัเลือก ค.  แสดงว่า  ขาดการวิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลู และสรุปผลการ 
                                           ทดลองไดไ้ม่ตรงประเด็น 
ถา้ตอบตวัเลือก ง. แสดงว่า  นกัเรียนสามารถสรุปประเด็นของขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 
                                          ครบถว้น 
 
โดยแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์จ านวน 10 สถานการณ์ จ านวน 20 ข้อ
ค าถาม โดยแต่ละสถานการณจ์ะใชต้อบขอ้ค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ค าถาม ตามล าดบัขัน้ตอนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร ์คือ 1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 2. ขัน้การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. ขัน้การคิดเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน และ 4. ขัน้การคิดเพื่อวิเคราะหแ์ละสรุปผล 

ตอนที่ 2 ผลการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

เมื่อผู้วิจัยสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณจ์ านวน 10 สถานการณ ์จ านวน 20 
ขอ้ค าถาม โดยแต่ละสถานการณ์จะใช้ตอบข้อค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ค าถาม ตามล าดับขั้นตอน                  
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์คือ 1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 2. ขั้นการคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน 3. ขั้น             
การคิดเพื่ อทดสอบสมมติฐาน และ 4. ขั้นการคิดเพื่ อวิเคราะห์และสรุปผล ผู้วิจัยได้ท า                       
การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2.1 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยน า
แบบทดสอบ จ านวน 10 สถานการณ์ 40 ข้อค าถาม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณา
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 คน ประกอบดว้ย 
อาจารยม์หาวิทยาลัยท่ีเชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตร ์จ านวน 2 คน ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณส์อน
วิชาวิทยาศาสตร ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 20 ปี จ านวน          
1 คน และนักวัดผลการศึกษา จ านวน 2 คน และน าผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง        
5 คน มาท าการค านวณหาดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item objective congruence : IOC) 
ของแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
6  

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา พบว่า มีข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรง         
ตาม เกณฑ์ โดยมี ค่าดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence : IOC) 
มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 จ านวน 6 สถานการณ์ รวมทั้งสิน้ 24 ข้อค าถาม คือ สถานการณ์ท่ี              
1, สถานการณท่ี์ 2, สถานการณท่ี์ 3, สถานการณท่ี์ 7 สถานการณท่ี์ 8 และสถานการณท่ี์ 10 โดย
มีค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.80-1.00 รายละเอียดดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการการวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง    
                  

ขอ้ความ 
ผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 

สถานการณท์ี่ 1         
ขอ้ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 2         
ขอ้ 1 1 0 1 1 1 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 0 1 1 1 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 0 1 1 1 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 0 1 1 1 4 0.80 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 3         
ขอ้ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 4         
ขอ้ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 0 1 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 3 1 0 1 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 4 1 0 1 1 0 3 0.60 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 5         
ขอ้ 1 1 0 1 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 2 1 0 1 1 0 3 0.60 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 0 1 1 0 3 0.60 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขอ้ความ 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 

สถานการณท์ี่ 6         
ขอ้ 1 1 0 1 1 1 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 0 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 3 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 0 1 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 

สถานการณท์ี่ 7         
ขอ้ 1 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 1 0 4 0.80 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 8         
ขอ้ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 1 1 5 1.00 คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 9         
ขอ้ 1 1 0 0 1 -1 1 0.20 ตดัทิง้ 
ขอ้ 2 1 1 0 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 3 1 1 0 1 -1 2 0.40 ตดัทิง้ 
ขอ้ 4 1 1 0 0 -1 1 0.20 ตดัทิง้ 

สถานการณท์ี่ 10         
ขอ้ 1 1 1 1 1 1 5 1 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 1 1 1 1 -1 3 0.60 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 1 0 1 1 0 3 0.60 คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 1 1 1 0 0 3 0.60 คดัเลือกไว ้
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้านความยาก อ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบวินิจฉัยจ านวนทัง้สิน้ 6 สถานการณ์ 24 ขอ้ค าถาม ไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จ านวน 90 คน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 90 คน และโรงเรียนสาธิต
พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 90 คน รวมทั้งสิน้ 180 คน เพื่อน าข้อมูลมาตรวจ
คณุภาพรายขอ้ ดา้นความยาก และอ านาจจ าแนก ไดผ้ลดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหค่์าความยาก อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 

สถานการณ ์
ข้อ

ค าถาม 
p ความหมาย r ความหมาย ผลพิจารณา 

สถานการณท์ี่ 1 

ขอ้ 1 0.51 ยากพอเหมาะ 0.22 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.72 ค่อนขา้งง่าย 0.49 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.78 ค่อนขา้งง่าย 0.34 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 0.80 ง่ายมาก 0.22 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 2 

ขอ้ 1 0.80 ง่ายมาก 0.36 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.55 ยากพอเหมาะ 0.39 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.48 ยากพอเหมาะ 0.34 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 0.79 ค่อนขา้งง่าย 0.35 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 3 

ขอ้ 1 0.43 ยากพอเหมาะ 0.32 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.72 ค่อนขา้งง่าย 0.49 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.46 ยากพอเหมาะ 0.49 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 0.67 ค่อนขา้งง่าย 0.48 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
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ตารางที ่7 (ต่อ) 
 

สถานการณ ์
ข้อ

ค าถาม 
p ความหมาย r ความหมาย ผลพิจารณา 

สถานการณท์ี่ 7 

ขอ้ 1 0.80 ง่ายมาก 0.35 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.56 ยากพอเหมาะ 0.42 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.46 ยากพอเหมาะ 0.42 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 0.80 ง่ายมาก 0.27 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 8 

ขอ้ 1 0.42 ยากพอเหมาะ 0.45 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.56 ยากพอเหมาะ 0.50 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.51 ยากพอเหมาะ 0.56 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 4 0.48 ยากพอเหมาะ 0.43 จ าแนกไดดี้ คดัเลือกไว ้

สถานการณท์ี่ 10 

ขอ้ 1 0.67 ค่อนขา้งง่าย 0.27 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 2 0.70 ค่อนขา้งง่าย 0.37 จ าแนกไดพ้อใช ้ คดัเลือกไว ้
ขอ้ 3 0.84 ง่ายมาก 0.22 จ าแนกไดพ้อใช ้ ตดัทิง้ 
ขอ้ 4 0.86 ง่ายมาก 0.28 จ าแนกไดพ้อใช ้ ตดัทิง้ 

หมายเหต ุค่าความเชือ่มั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 
 

จากตาราง 7 พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา มี
ข้อค าถามท่ีมี ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 สถานการณ์ คือ 
สถานการณท่ี์ 1, 2, 3, 7 และ 8 สถานการณล์ะ 4 ขอ้ค าถาม รวมทัง้หมด 20 ขอ้ค าถาม โดยมีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง 0.42-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.56 
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2.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านเกณฑก์ารพิจารณาความยาก และอ านาจจ าแนกรายขอ้ท่ี 
พบว่ามีทั้งหมดจ านวน 5 สถานการณ์ ไดแ้ก่ สถานการณ์ท่ี 1, 2, 3, 7 และ 8 รวม 20 ขอ้ค าถาม 
มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของคูเดอร ์ริชารด์สัน (Kuder-Richardson method : 
KR-20) พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.84 

 

ตอนที่ 3 ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบับจริง ท่ีประกอบไปดว้ยสถานการณปั์ญหา 5 สถานการณ ์20 
ขอ้ค าถาม ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 3 คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 90 คน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 90 คน และโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน จ านวน 90 คน รวมทั้งสิน้จ านวน 
270 คน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหห์าจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผูว้ิจัยวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตามล าดับขั้นการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์4 ขั้นตอน คือ             
1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 2. ขั้นการคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. ขัน้การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
และ4. ขัน้การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล มีรายละเอียดดงันี ้

 
ขั้นที่ 1 การคิดเพื่อระบุปัญหา  
จากการศึกษาจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในขั้นท่ี 1 การคิดเพื่อระบุปัญหา พบว่า 
นักเรียนมีจุดบกพรอ่งในการคิดเพื่อระบุปัญหา 2 ประเด็น คือ 1. นักเรียนไม่เขา้ใจความสัมพันธ์
ของโจทยแ์ละส่วนส าคัญของปัญหา คิดเป็นรอ้ยละ 18.52  และ 2. นักเรียนเขา้ใจความสัมพันธ์
ของโจทย์แต่ไม่สามารถหาส่วนส าคัญของปัญหาได้ถูกต้อง คิดเป็นรอ้ยละ 15.92 และพบว่ามี
นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 65.56 ดงัรายละเอียด
ท่ีปรากฎในตาราง 8 
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ตาราง 8 จดุบกพรอ่งในการคิดเพื่อระบุปัญหา 
 

สถานการณ ์
ก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้ง 

เขา้ใจความสมัพนัธข์อง
โจทยแ์ต่ไม่สามารถหา
ส่วนส าคญัของปัญหาได้
ถกูตอ้ง 

ไม่เขา้ใจความสมัพนัธ์
ของโจทยแ์ละส่วนส าคญั
ของปัญหา 

จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 

1 137 50.74 128 47.41 5 1.85 
2 221 81.85 9 3.33 40 14.82 
3 113 41.85 57 21.11 100 37.04 
7 211 78.15 11 4.07 48 17.78 
8 203 75.19 10 3.70 57 21.11 

เฉล่ีย  65.56  15.92  18.52 

 
 

ขั้นที่ 2 การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน 
จากการศึกษาจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในขั้น ท่ี 2 การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน 
พบว่า นักเรียนมีจุดบกพร่องในการคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน 2 ประเด็น คือ 1. นักเรียนไม่เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีโจทย์ต้องการศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 10.81  และ 2. นักเรียนเข้าใจ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาแต่ตัง้สมมติฐานไดไ้ม่ตรงประเด็นส าคญัของปัญหา 
คิดเป็นรอ้ยละ 16.15 และพบว่ามีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง          
คิดเป็นรอ้ยละ 73.04 ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง 9 
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ตาราง 9 จดุบกพรอ่งในการคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 
 

สถานการณ ์
ตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง 

เขา้ใจความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการ
ศึกษาแต่ตัง้สมมติฐานได้
ไม่ตรงประเด็นส าคญัของ
ปัญหา 

ไม่เขา้ใจความสมัพนัธ์
ของตวัแปรท่ีโจทย์
ตอ้งการศึกษา 

จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 

1 198 73.33 62 22.96 10 3.70 
2 170 62.96 54 20.00 46 17.04 
3 195 72.22 43 15.93 32 11.85 
7 212 78.52 29 10.74 29 10.74 
8 211 78.15 30 11.11 29 10.74 

เฉล่ีย  73.04  16.15  10.81 
 
 

ขั้นที่ 3 การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
จากการศึกษาจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา           

ปี ท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในขั้นการคิดเพื่อทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักเรียนมีจุดบกพร่องในการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 ประเด็น คือ นักเรียน           
ไม่ทราบส่วนส าคัญของปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปจึงไม่สามารถก าหนดวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีตรงประเด็นได้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.41 และนักเรียนทราบส่วนส าคัญของ
ปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาแต่ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตรงประเด็นกับ  
ตวัแปรหลัก คิดเป็นรอ้ยละ16.74 และพบว่ามีนักเรียนท่ีสามารถในการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ไดถ้กูตอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 75.85 ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง 10 
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ตาราง 10 จดุบกพรอ่งในการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สถานการณ ์

วางแผนการตรวจ 
สอบสมมติฐานได ้

ทราบส่วนส าคญัของ
ปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการ
ศึกษาแต่ไม่สามารถ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตรงประเด็น
กบัตวัแปรหลกั                                  

ไม่ทราบส่วนส าคญัของ
ปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการ
ศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปจึงไม่
สามารถก าหนดวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐานท่ี
ตรงประเด็นได ้

จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 

1 225 83.33 33 12.22 12 4.44 
2 221 81.85 20 7.41 29 10.74 
3 171 63.33 84 31.11 15 5.56 
7 212 78.52 37 13.70 21 7.78 
8 195 72.22 52 19.26 23 8.52 

เฉล่ีย  75.85  16.74  7.41 
 
 

ขั้นที่ 4 การคิดเพื่อวิเคราะหข์้อมูล และสรุปผล 
จากการศึกษาจดุบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในขั้นการคิดเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล และ
สรุปผล พบว่า นักเรียนมีจุดบกพร่องในการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 2 ประเด็น คือ          
1. นกัเรียนขาดการวิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลู และสรุปผลการทดลองไดไ้ม่ตรงประเด็น คิดเป็น
รอ้ยละ 7.41  และ 2. นักเรียนวิเคราะห์ตีความหมายข้อมูลได้ แต่สรุปผลการทดลองไม่ตรง
ประเด็น คิดเป็นรอ้ยละ 11.26 และพบว่ามีนักเรียนท่ีสามารถในการคิดเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล และ
สรุปผลไดถ้กูตอ้งครบถว้น คิดเป็นรอ้ยละ 81.33 ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง 11 
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ตาราง 11 จดุบกพรอ่งในการคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผล 
 

สถานการณ ์

สรุปประเด็นของขอ้มลูได้
ถกูตอ้งครบถว้น 

วิเคราะหตี์ความหมาย
ขอ้มลูได ้แต่สรุปผลการ
ทดลองไม่ตรงประเด็น 

ขาดการวิเคราะห ์
ตีความหมายขอ้มลู และ
สรุปผลการทดลองไดไ้ม่
ตรงประเด็น 

จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 
จ านวน 
(n=270) 

รอ้ยละ 

1 244 90.36 13 4.82 13 4.82 
2 230 85.19 24 8.89 16 5.92 
3 183 67.78 58 21.48 29 10.74 
7 224 82.96 18 6.67 28 10.37 
8 217 80.37 39 14.44 14 5.19 

เฉล่ีย  81.33  11.26  7.41 
 

จากผลการวิ นิจ ฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะหห์าจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเป็นตามล าดับขั้นการคิด
เชิงวิทยาศาสตร ์4 ขัน้ตอน คือ 1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 2. ขัน้การคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน 3. ขั้น
การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. ขัน้การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผล มีรายละเอียดดัง
ตวัอย่างในตาราง 12 และ13 
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ตาราง 12 ตวัอย่างผลการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 

ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการคิดเชิงวทิยาศาสตรข์องนักเรียน ก. 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
สถ

าน
กา

รณ
ท์ี่  

1 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
2 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
3 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
7 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
8 

รว
ม สรุป 

การคิดเพื่อระบุปัญหา        
-ไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
โจทยแ์ละส่วนส าคญัของ
ปัญหา 

✓     1 นกัเรียน ก. มีความเขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องโจทยแ์ต่
ไม่สามารถระบุส่วนส าคญั
ของปัญหาได ้

-เขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทย์
แต่ไม่สามารถระบุส่วนส าคญั
ของปัญหาได ้

 ✓ ✓  ✓ 3 

-ก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้ง    ✓  1 
การคิดเพื่อตั้งสมมมติฐาน        

-ไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ของตวั
แปรที่โจทยต์อ้งการศึกษา 

   ✓  1 นกัเรียน ก. มีการคิดเพื่อ
ตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง 

-เขา้ใจความสมัพนัธข์องตวั
แปรที่โจทยต์อ้งการศึกษาแต่
ตัง้สมมติฐานไดไ้ม่ตรงประเด็น
ส าคญัของปัญหา 

  ✓   1 

-ตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง ✓ ✓   ✓ 3 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
1 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
2 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
3 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
7 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
8 

รว
ม จุดบกพร่อง 

การคิดเพ่ือทดสอบสมมติฐาน        
-ไม่ทราบส่วนส าคญัของ
ปัญหาที่โจทยต์อ้งการศึกษา
เพ่ือหาขอ้สรุป จึงไม่สามารถ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตรงประเด็นได ้

     - นกัเรียน ก. สามารถคิดเพื่อ
วางแผนการตรวจสอบ
สมมติฐานได ้

-ทราบส่วนส าคญัของปัญหาที่
โจทยต์อ้งการศึกษาเพ่ือหา
ขอ้สรุป แต่ไม่สามารถก าหนด
วิธีการตรวจสอบสมมติฐานที่
ตรงประเด็นกบัตัวแปรหลกั 

   ✓  1 

-วางแผนการตรวจสอบ
สมมติฐานได ้

✓ ✓ ✓  ✓ 4  

การคิดเพ่ือวิเคราะหข้์อมูล
และสรุปผล 

       

-ขาดการวิเคราะห์
ตีความหมายขอ้มูล และ
สรุปผลการทดลองไดไ้ม่ตรง
ประเด็น 

    ✓ 1 นกัเรียน ก. สามารถคิดเพื่อ
สรุปประเด็นของขอ้มลูได้
ถกูตอ้งครบถน้ 

-วิเคราะหต์ีความหมายขอ้มลู
ได ้แต่สรุปผลการทดลองไม่
ตรงประเด็น 

 ✓    1 

-สรุปประเด็นของขอ้มลูได้
ถกูตอ้งครบถว้น 

✓  ✓ ✓  3 
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ตาราง 13 ตวัอย่างผลการวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 

ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการคิดเชิงวทิยาศาสตรข์องนักเรียน ข. 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
สถ

าน
กา

รณ
ท์ี่  

1 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
2 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
3 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
7 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
8 

รว
ม สรุป 

การคิดเพื่อระบุปัญหา        
-ไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
โจทยแ์ละส่วนส าคญัของ
ปัญหา 

✓  ✓  ✓ 3 นกัเรียน ก. มีความไม่เขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องโจทยแ์ละ
ส่วนส าคญัของปัญหา 

-เขา้ใจความสมัพนัธข์องโจทย์
แต่ไม่สามารถระบุส่วนส าคญั
ของปัญหาได ้

 ✓    1 

-ก าหนดปัญหาไดถ้กูตอ้ง    ✓  1 
การคิดเพื่อตั้งสมมมติฐาน        

-ไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ของตวั
แปรที่โจทยต์อ้งการศึกษา 

  ✓ ✓ ✓ 3 นกัเรียน ก. มีความไม่เขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ี
โจทยต์อ้งการศึกษา -เขา้ใจความสมัพนัธข์องตวั

แปรที่โจทยต์อ้งการศึกษาแต่
ตัง้สมมติฐานไดไ้ม่ตรงประเด็น
ส าคญัของปัญหา 

     - 

-ตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง ✓ ✓    2 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
1 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
2 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
3 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
7 

สถ
าน

กา
รณ

ท์ี่  
8 

รว
ม จุดบกพร่อง 

การคิดเพ่ือทดสอบสมมติฐาน        
-ไม่ทราบส่วนส าคญัของ
ปัญหาที่โจทยต์อ้งการศึกษา
เพ่ือหาขอ้สรุป จึงไม่สามารถ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตรงประเด็นได ้

    ✓ 1 นกัเรียน ก. ทราบถึงส่วน
ส าคญัของปัญหาท่ีโจทย์
ตอ้งการศึกษาเพื่อหา
ขอ้สรุป แต่ไม่สามารถ
ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตรงประเด็น 
กบัตวัแปรหลกั 

-ทราบส่วนส าคญัของปัญหาที่
โจทยต์อ้งการศึกษาเพ่ือหา
ขอ้สรุป แต่ไม่สามารถก าหนด
วิธีการตรวจสอบสมมติฐานที่
ตรงประเด็นกบัตัวแปรหลกั 

 ✓ ✓ ✓  3 

-วางแผนการตรวจสอบ
สมมติฐานได ้

✓     1  

การคิดเพ่ือวิเคราะหข้์อมูล
และสรุปผล 

       

-ขาดการวิเคราะห์
ตีความหมายขอ้มูล และ
สรุปผลการทดลองไดไ้ม่ตรง
ประเด็น 

    ✓ 1 นกัเรียน ก. สามารถคิดเพื่อ
สรุปประเด็นของขอ้มลูได้
ถกูตอ้งครบถน้ 

-วิเคราะหต์ีความหมายขอ้มลู
ได ้แต่สรุปผลการทดลองไม่
ตรงประเด็น 

   ✓  1 

-สรุปประเด็นของขอ้มลูได้
ถกูตอ้งครบถว้น 

✓ ✓ ✓   3 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้1. เพื่อสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรา้งขึ ้นในด้านความเท่ียงตรง ความยาก อ านาจจ าแนก  และ          
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง และ 3. เพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลงัศึกษา
ในโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 450 คน   
ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stages sampling) ซึ่งผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ท าการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่ม ท่ี 1 ทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                
ใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน 

กลุ่มท่ี 2 ทดสอบเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์จ านวน 180 คน 

กลุ่มท่ี 3 ทดสอบเพื่อวิเคราะหจ์ุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์จ านวน 270 คน 

ลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็นสถานการณว์ิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัใหน้ักเรียน
ตอบค าถามท่ีเป็นปรนัย จ านวน 5 สถานการณ์ ใช้ในการตอบค าถามตามล าดับขั้นการคิดเชิง
วิทยาศาสตรโ์ดย 1 สถานการณ์ ตอบข้อค าถาม 4 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบทั้งหมด            
45 นาที มีคะแนนเต็มสถานการณ์ละ 5 คะแนน คะแนนรวมทั้งฉบับของแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากับ 20 คะแนน  
ท่ีสามารถวินิจฉัยจุดบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการท าแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในแต่ละขัน้การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้
 
1. ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยได้ท าการสรา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์        

มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์มีข้อค าถาม 4 ข้อ 
ตามล าดบัขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1. การคิดเพื่อระบุปัญหา 2. การคิด
เพื่อตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ4. การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผล 
รวมทัง้สิน้ 40 ขอ้ค าถาม  

 
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นในด้านความเที่ยงตรง 

ความยาก อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงโดยการวิ เคราะห์หาค่าดัช นี                       

ความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence : IOC) ของแบบทดสอบวินิจ ฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 จ านวน                          
10 สถานการณ์ 40 ข้อค าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่ามีสถานการณ์และข้อค าถาม             
ท่ีผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 สถานการณ ์24 ขอ้ค าถาม ประกอบดว้ยสถานการณท่ี์ 1,2,3,7,8 และ 10 
โดยมีค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.80-1.00 

ผลการตรวจสอบคุณ ภาพด้านความยาก (Difficulty) และอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าความยาก และอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ ์จ านวน 
5 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ี 1, 2, 3, 7 และ 8 สถานการณ์ละ 4 ขอ้ค าถาม รวมทัง้หมด 20 
ขอ้ค าถาม โดยมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.42-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.56 

ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ามีความเชื่อมั่น
เท่ากบั 0.84 
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3. ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นแต่ละล าดับขั้นการคิด  ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 
270 คน พบว่าขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา จุดบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ นักเรียน ไม่เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของโจทย์และส่วนส าคัญของปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 18.52 ขั้นการคิดเพื่ อ
ตั้งสมมติฐาน จุดบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ นักเรียน เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ี                    
โจทย์ต้องการศึกษาแต่ตั้งสมมติฐานได้ไม่ตรงประเด็นส าคัญของปัญหา  คิดเป็นรอ้ยละ 16.15   
ขั้นการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน จุดบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ นักเรียนทราบส่วนส าคัญของ
ปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาแต่ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตรงประเด็นกบัตัว
แปรหลัก คิดเป็นรอ้ยละ 16.74 ขั้นการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล จุดบกพร่องท่ีพบ         
มากท่ีสุดคือ นักเรียนวิเคราะห์ตีความหมายข้อมูลได้ แต่สรุปผลการทดลองไม่ตรงประเด็น               
คิดเป็นรอ้ยละ 11.26 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา             
มีประเด็นส าคญัท่ีน่าน ามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งแบบทดสอบแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. การวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวินิจฉัย
จดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

 
1. การสร้างแบบทดสอบแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิง

วิทยาศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
การศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์มีการศึกษาในดา้นการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียน

การสอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินการคิดเชิงวิทยาศาสตรม์ักเป็น
แบบทดสอบหลายตวัเลือกทั่วไป แบบสงัเกตพฤติกรรม และแบบสมัภาษณ ์ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิด
ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นการมุ่งตัดสินผลของนักเรียนว่ามี                     
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การคิดเชิงวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับใดมากกว่าการหาจุดบกพร่องของนักเรียน เพื่อใช้ข้อมูล               
ในการพฒันาปรบัปรุงการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ผูว้ิจยัจึงเลือกสรา้งเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
ผูส้อนสามารถทราบถึงปัญหาหรือจุดบกพร่องของนักเรียน โดยแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่ง
เป็นเครื่องมือท่ีมีจดุแข็งคือ สามารถวิเคราะหห์าจุดบกพรอ่งของนกัเรียนในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ในแต่ละขั้นตอนได ้ผูว้ิจยัไดท้ าการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี
มีลักษณะเป็นสถานการณ์วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวันใชใ้นการตอบขอ้ค าถามตามล าดับขั้น     
การคิด 4 ขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ตามแนวคิดของ Maccraken จนไดแ้บบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านเกณฑ ์                
การตรวจคุณภาพจ านวนทั้งสิน้ 5 สถานการณ์ 20 ข้อค าถาม จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ิจัยพบว่า ในการสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งจะตอ้งค านึงถึงบริบทและประสบการณ์
ของนักเรียนกล่าวคือ สถานการณท่ี์ใชก้บันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะตอ้งมีความใกลเ้คียง
กบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนใหม้ากท่ีสดุไม่ควรเป็นสถานการณท่ี์ไกลตวัผูเ้รียน  

 
ตัวอย่างสถานการณท์ี่เหมาะสม สถานการณท์ี่ 7 
เกด พบว่าต้นคุณนายต่ืนสายท่ีปลูกต่างท่ีกัน จะมีความเข้มของสีใบและจ านวนดอก                

ท่ีแตกต่างกัน โดยตน้คุณนายต่ืนสายท่ีปลูกไวก้ลางแจง้ จะมีใบสีเขียวเขม้และมีดอกจ านวนมาก 
ต่างจากตน้คณุนายต่ืนสายท่ีปลูกไวใ้นท่ีรม่จะมีใบสีเขียวท่ีอ่อนกว่า และมีดอกจ านวนนอ้ย จึงเกิด
ความสงสยัว่าเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ 

 
จากตัวอย่างสถานการณ์ท่ี 7 จะเห็นได้ว่าเป็นสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวเป็นเหตุการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ไม่ยากจนเกินวัยประถมศึกษาจะท าใหน้ักเรียนสามารถใชก้ารคิดเชิง
วิทยาศาสตรไ์ด้เน่ืองจากนักเรียนสามารถมองเห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตร ์ตัวแปรท่ีต้อง
ท าการศึกษาจากสถานการณ ์ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถแสดงการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์มีในตัวของ
นกัเรียนออกมาผ่านการตอบแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในแต่ละขอ้ ตามล าดบัขัน้การคิดเชิง
วิทยาศาสตร ์นอกจากนีผู้้วิจัยได้พบว่าหากสถานการณ์ท่ีตั้งขึน้มีความซับซ้อนและไกลตัวของ
นกัเรียนมากจนเกินไปจะส่งผลใหน้ักเรียนไม่สามารถมองเห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตร ์ตัวแปรท่ี
ตอ้งศึกษา ผลท่ีเกิดจากการตอบแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งของนกัเรียนอาจไม่ใช่จดุบกพรอ่ง
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์แทจ้ริงของนกัเรียน  
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ตัวอย่างสถานการณท์ี่ไม่เหมาะสม สถานการณท์ี่ 3 
ตินและครอบครวัไปเท่ียวเขาใหญ่ พบบา้น 3 หลัง มีขนาดและโครงสรา้งเหมือนกันแต่

วัสดุท่ีท าหลังคาแตกต่างกัน คือ บ้านหลังท่ี 1 หลังคามุงดว้ยกระเบือ้ง  บ้านหลังท่ี 2 หลังคามุง
ดว้ยสังกะสี และบ้านหลังท่ี 3 หลังคามุงด้วยใบจาก  ตินสังเกตเห็นว่าในช่วงบ่าย คนส่วนใหญ่              
ท่ีพกับา้นท่ีหลงัคามงุดว้ยใบจากจะอยู่ภายในบา้นมากกว่าบา้นอีก 2 หลงั 

 
จากตัวอย่างสถานการณ์ท่ี 3 จะเห็นได้ว่าเป็นสถานการณ์ ท่ีไกลตัวนักเรียนมาก           

นกัเรียนทุกคนไม่ไดร้บัประสบการณใ์นชีวิตประจ าวนัแบบสถานการณนี์ ้ท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ท่ี
ท าแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งมองไม่เห็นความเป็นวิทยาศาสตร ์ไม่ทราบถึงตวัแปรหลกัท่ีควร
จะศึกษาในสถานการณนี์ ้ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์มีใน
แต่ละบุคคลออกมาไดอ้ย่างแทจ้ริง ผลท่ีออกมาจะเห็นไดว้่าในสถานการณนี์น้ักเรียนส่วนมากจะ
ตอบผิดตั้งแต่ขั้นการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์ั้นท่ี 1 การคิดเพื่อระบุปัญหา ท าใหใ้นล าดับขั้นต่อๆไป
นักเรียนก็ตอบผิด และมีส่วนน้อยท่ีตอบถูกบ้างในบางขั้นการคิด  นอกจากนี้ภาษาท่ีใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆควรเขา้ใจง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไม่ใชค้ าศัพทท่ี์เขา้ใจยากเกินระดับ
ของประถมศึกษา เพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสถานการณ์หรือโจทย์ ส่งผลให้มีผลต่อ               
การตอบแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง และผลท่ีไดจ้ะไม่ใช่จุดบกพร่องท่ีแทจ้ริงของนักเรียน
นั่นเอง ในการใชแ้บบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งใหไ้ดผ้ลท่ีดีควรใชใ้นช่วงเวลาก่อนเรียนหรือก่อน
ท ากิจกรรมต่างๆ และระหว่างเรียน เน่ืองจากผูส้อนจะทราบถึงขอ้มลูจดุบกพรอ่งของนกัเรียนเป็น
รายบุคคลและในภาพรวม ผู้สอนจะสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียนไดอ้ย่างตรงประเด็น หรือมีการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาจุดบกพร่องของนักเรียนได้อย่างตรงจุด
ส่งผลใหน้กัเรียนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์ดีขึน้ 
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2. การวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

ผลการวินิจฉัยจดุบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 270 คน พบว่า นักเรียนมี
จุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรท่ี์พบมากและเด่นชัด คือ ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา 
เน่ืองจากนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนในการตอบแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งของ
ล าดบัขัน้การคิดเพื่อระบุปัญหาในแต่ละสถานการณต์ ่าท่ีสดุ และพบว่านกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 มีจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นขั้นการคิดอื่นๆ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่ม
ความบกพรอ่งโดยมีรายละเอียดจดุบกพรอ่งในแต่ละขัน้ตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้

1. ขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา พบว่า นักเรียนมีจุดบกพร่อง 2 ประเด็น คือ 1. ไม่เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของโจทย์และส่วนส าคัญของปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 18.52 และ 2. เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของโจทย์แต่ไม่สามารถส่วนส าคัญของปัญหาได้ถูกต้อง คิดเป็นรอ้ยละ 15.92             
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูว้ิจยัและการสมัภาษณก์บักลุ่มตวัอย่างบางส่วน จะเห็นว่านกัเรียน
ยงัไม่สามารถมองสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ในแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่ง
ให้เป็นวิทยาศาสตรไ์ด้ เน่ืองจากพบว่าในบางสถานการณ์มีความไกลตัวจากนักเรียนมาก
จนเกินไป นกัเรียนบางคนไม่เคยไดส้มัผสัเหตุการณนี์จ้ริงๆในชีวิตประจ าวันของตนเองส่งผลใหไ้ม่
ทราบถึงตัวแปรท่ีมีผลต่อสถานการณ์นี้ จึงไม่เห็นถึงปัญหาในทางวิทยาศาสตร ์ส่งผลให้ไม่
สามารถตัง้ค าถามเกี่ยวกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ได ้เช่น สถานการณท่ี์ 3 

ตินและครอบครวัไปเท่ียวเขาใหญ่ พบบา้น 3 หลัง มีขนาดและโครงสรา้งเหมือนกันแต่
วัสดุท่ีท าหลังคาแตกต่างกัน คือ บ้านหลังท่ี 1 หลังคามุงดว้ยกระเบือ้ง  บ้านหลังท่ี 2 หลังคามุง
ดว้ยสังกะสี และบ้านหลังท่ี 3 หลังคามุงด้วยใบจาก  ตินสังเกตเห็นว่าในช่วงบ่าย คนส่วนใหญ่           
ท่ี พกับา้นท่ีหลงัคามงุดว้ยใบจากจะอยู่ภายในบา้นมากกว่าบา้นอีก 2 หลงั 

จะเห็นไดว้่าสถานการณข์า้งตน้เป็นสถานการณท่ี์ไกลตวันกัเรียน นกัเรียนบางส่วนไม่เคย
สมัผสักับการไปเท่ียวเขาใหญ่ หรือพกัในบา้นพกัท่ีมีหลังคาต่างๆตามท่ีสถานการณข์า้งตน้ก าหนด
ท าให้ขาดองค์ความรู้และประสบการณ์จริง ไม่ทราบถึงผลและสาเหตุท่ีอาจจะส่งผลต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลใหน้ักเรียนมีการเลือกค าตอบท่ีผิดในล าดับขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา
ท าใหม้ีจดุบกพร่องในขั้นการคิดเพื่อระบุปัญหา ผูว้ิจัยพบว่า เมื่อมีการชีน้  าถึงประเด็นปัญหาของ
สถานการณน์กัเรียนสามารถมองเห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตรไ์ด ้จากจดุบกพร่องดงักล่าวผูส้อน
จะทราบถึงจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนเป็นรายบุคคลจากผลของการตอบ
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แบบทดสอบวินิจฉัย โดยผูส้อนสามารถน าขอ้มลูจดุบกพรอ่งของนกัเรียนไปใชป้ระกอบการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึกให้นักเรียนมอ งเห็นความเป็น
วิทยาศาสตรท่ี์แฝงอยู่ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน
มองเห็นถึงปัญหาทางวิทยาศาสตรใ์นสถานการณ์ทั่วๆไปท่ีนักเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน       
จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาจุดบกพร่องในการคิดเพื่อตัง้ปัญหาไดอ้ย่างตรงประ เด็นและเมื่อ
นักเรียนเกิดการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นล าดับขั้นการคิดขั้นแรกก็จะส่งผลต่อกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตรใ์นล าดบัขัน้ต่อๆไป 

2. ขั้นการคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน พบว่า นกัเรียนมีจุดบกพร่อง 2 ประเด็น คือ 1. ไม่เขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 10.81  และ 2. เขา้ใจความสมัพนัธ์
ของตัวแปรท่ีโจทย์ต้องการศึกษาแต่ตั้งสมมติฐานได้ไม่ตรงประเด็นส าคัญของปัญหา  คิดเป็น             
รอ้ยละ 16.15 จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลจะเห็นว่านกัเรียนบางส่วนมีจุดบกพร่องในการท าความ
เขา้ใจตวัแปรส าคญัทางวิทยาศาสตรใ์นสถานการณท่ี์ตอ้งท าการศึกษา นกัเรียนจะมองตวัแปรของ
ปัญหาผิดหรือมองในตัวแปรย่อยๆ มากกว่าตัวแปรหลัก ท าให้ตัง้สมมติฐานมุ่งไปทดสอบในตัว
แปรท่ีไม่ใช่ตัวแปรหลักของสถานการณท่ี์ก าหนด ส่งผลใหน้ักเรียนคิดคาดคะเนสาเหตขุองปัญหา
และผลท่ีเกิดขึน้ไดไ้ม่ตรงจุด จากขอ้มูลดังกล่าวผูส้อนสามารถน าขอ้มูลจุดบกพรอ่งในการคิดเพื่อ
ตั้งสมมติฐานมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนคิด
คาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึน้อย่างมีเหตมุีผลมารองรบัและสามารถท่ีจะออกแบบการทดลองรวมถึงคิด
วิธีหรือแนวทางในการพิสูจนไ์ดจ้ริงดว้ยหลักการทางวิทยาศาสตร ์ถึงผลท่ีนักเรียนไดค้าดคะเนไว้
ล่วงหนา้นัน้ กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนควรมีการฝึกใหน้กัเรียนไดม้ีการก าหนดตวัแปรพรอ้ม
ทัง้คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้จากตัวแปรดังกล่าวได้ดียิ่งขึน้กว่าเดิม อย่างไรก็ตามโดยภาพรวม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 
270 คน มีนกัเรียนท่ีสามารถในการคิดเพื่อตัง้สมมติฐานไดถ้กูตอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 73.04 

3. ขัน้การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่านกัเรียนมีจดุบกพรอ่ง 2 ประเด็น คือ 1. ทราบ
ส่วนส าคัญของปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปแต่ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตรงประเด็นกับตัวแปรหลัก คิดเป็นรอ้ยละ 16.74 และ 2. ไม่ทราบส่วนส าคัญของ
ปัญหาท่ีโจทยต์อ้งการศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปจึงไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตรง
ประเด็นได้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.41 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะเห็นว่านักเรียนท่ีมีจุดบกพร่องใน
ล าดับขั้นการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐานในประเด็นท่ีนักเรียนทราบส่วนส าคัญของปัญหาท่ีโจทย์
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ตอ้งการศึกษาเพื่อหาข้อสรุป แต่ไม่สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตรงประเด็นกับ
ตัวแปรหลัก จึงส่งผลให้นักเรียนมีการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐานและหาข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ
สรุปผลได้ไม่ตรงประเด็นท่ีควรจะศึกษาในสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงไม่สามารถคิดแนวทางหรือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมติฐานอย่างง่ายไดโ้ดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร ์แต่โดยภาพรวม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 
270 คน มีนกัเรียนท่ีสามารถในการคิดเพื่อทดสอบสมมติฐานไดถ้กูตอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 75.85 

  4. ขั้นการคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มูล และสรุปผล พบว่านักเรียนมีจุดบกพร่อง 2 ประเด็น 
คือ 1. ขาดการวิเคราะห์ ตีความหมายขอ้มูล และสรุปผลการทดลองได้ไม่ตรงประเด็น  คิดเป็น  
รอ้ยละ 7.41 และ 2. วิเคราะหตี์ความหมายขอ้มลูได้ แต่สรุปผลการทดลองไม่ตรงประเด็น คิดเป็น
รอ้ยละ 11.26 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเห็นว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมีการคิดเพื่อวิเคราะห์
ขอ้มลู และสรุปผลในภาพรวมสูงท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 81.33 แต่มีนักเรียนบางส่วนท่ีมีจุดบกพร่อง
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตรใ์นล าดบัขัน้นีโ้ดยมีจุดบกพรอ่งในประเด็นของนักเรียนสามารถวิเคราะห ์
และตีความหมายขอ้มูลไดถู้กตอ้ง แต่สรุปผลไดไ้ม่ตรงประเด็นของการศึกษา ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มเดียวกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการก าหนดตัวแปรส าคัญและการคาดคะเน
ค าตอบในล าดับขั้นการคิดก่อนหนา้นี ้จะเห็นไดว้่านักเรียนท่ีมีจุดบกพร่องในล าดับขั้นการคิดเชิง
วิทยาศาสตรใ์นขัน้ตอนแรกๆ ก็จะส่งผลต่อมาถึงขั้นการคิดล าดับสุดทา้ย คือ ส่งผลใหน้ักเรียนไม่
สามารถสรุปผลของการศึกษาไดต้รงประเด็นส าคัญของการศึกษาในสถานการณน์ัน้ๆ ดว้ยสาเหตุ
นีผ้ลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งท าใหผู้ส้อนทราบถึงจดุบกพร่องของนกัเรียน
ในแต่ละล าดับขั้นเป็นรายบุคคลและภาพรวม หากผูส้อน พบว่านักเรียนมีความบกพร่องในล าดับ
ขั้นการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ผูส้อนควรมีการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การจัดการขอ้มูล และการสรุปผลจากข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ
สมมติฐานในทางวิทยาศาสตรใ์หน้ักเรียนในกลุ่มนีไ้ดม้ีการพัฒนา ฝึกฝนและมองเห็นในประเด็น
ส าคญัของผลท่ีเกิดขึน้ในสถานการณต่์างๆท่ีก าหนด มีการแยกแยะระหว่างขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
กับข้อคิดเห็นได้ สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้หาเหตุผล                
ทางวิทยาศาสตรม์าสรุปผลอย่างมีหลักการจะเป็นการพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการคิดเพื่อ
วิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผลมากยิ่งขึน้  
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ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในรูปแบบออนไลน์หรือ

แอปพิเคชัน เพื่อใหน้ักเรียนสามารถท าแบบทดสอบไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้ ลดความสิน้เปลือง และ
สามารถใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อวินิจฉัยจดุบกพรอ่งของนกัเรียนไดท้นัที 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูเ้พื่อแกปั้ญหาใหก้ับนักเรียนท่ีมีจดุบกพรอ่ง
ตามขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตรท์ัง้ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การคิดเพื่อระบุปัญหา 2. การคิดเพื่อ
ตัง้สมมติฐาน 3. การคิดเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ 4. การคิดเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล เพื่อ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการก าหนดสถานการณปั์ญหาในแบบทดสอบวินิจฉัยจดุบกพรอ่งสถานการณท่ี์ใช้

ควรเป็นสถานการณ์ท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวันพืน้ฐานของนักเรียน ไม่ยากหรือไกลตัวนักเรียนมาก
จนเกินไป การใช้ภาษาในการเขียนอธิบายสถานการณ์ควรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเหมาะสมกับ           
วยัของนักเรียน จะท าใหท้ราบถึงจุดบกพร่องท่ีเกิดจากตวันักเรียนไดอ้ย่างแทจ้ริงไม่ใช่จดุบกพรอ่ง
ท่ีเกิดจากการท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจในสถานการณปั์ญหาท่ีโจทยถ์าม 

2. แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ควรน าไปใชก้่อนเรียนหรือก่อนการจัดกิจกรรม เน่ืองจากขอ้มูลสารสนเทศท่ี          
ได้จากแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรน์ั้นจะสามารถน าไปใช้ใน               
การระบุจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียนทัง้ในภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมนักเรียน              
ได้อย่างตรงจุดท่ีนักเรียนต้องการหรือมีความบกพร่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาความสามารถใน              
การคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

 
รองศาสตราจารย ์ดร. น า้ฝน คเูจริญไพศาล  อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สมปรารถนา วงศบุ์ญหนกั  อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตา ตลุยเ์มธาการ   อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผล  
และวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิกา ตัง้ประภา  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผล  
และวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จุลศกัด์ิ สขุสบาย รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

(ฝ่ายประถม) 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
 ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
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แบบทดสอบวนิิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์

 
ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ เป็นแบบสถานการณ ์โดย 

1 สถานการณ ์ใชใ้นการตอบค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ 

2. แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรอ่งในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์ ใน 1 ขอ้ อาจมีค าตอบท่ี

ถูกต้องมากกว่า  1 ค าตอบ นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  บนค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดและมีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์ก าหนด 

3. การท าแบบทดสอบวินิจ ฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จ านวน                          
5 สถานการณ ์(20 ขอ้) มีเวลาในการท าทัง้หมด 45 นาที 
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จากสถานการณท่ี์ 1 จงตอบค าถาม ขอ้ 1-4 

สถานการณท่ี์ 1 

ทอ้งฟ้า ช่วยคุณแม่ท าตม้ย ากุง้ใหคุ้ณพ่อทาน ทอ้งฟ้าไดห้ยิบทพัพีโลหะท่ีแขวนอยู่ไปคน
ในหมอ้  ตม้ย ากุง้ใหคุ้ณแม่ เธอรูสึ้กรอ้นบริเวณมือท่ีจบัทพัพีเป็นอย่างมาก แต่พอคุณแม่ยื่นทัพพี 
อนัใหม่ท่ีท าดว้ยไมใ้หท้อ้งฟ้าใชค้นแทนทพัพีเดิม ปรากฏว่า เธอรูสึ้กรอ้นนอ้ยกว่าในครัง้แรกท่ีคน 
 
1. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 

ก. ท าไมเมื่อจบัทพัพีไมถ้ึงรูสึ้กรอ้น 

ข. ท าไมเมื่อจบัทพัพีโลหะถึงรูสึ้กรอ้น 

ค. การรูสึ้กรอ้นท่ีแตกต่างกนัของทพัพี 
ง.  ระยะเวลาท่ีท าใหท้พัพีรอ้นเมื่อสมัผสั 
 

 2. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก. ทพัพีไมส้ามารถน าความรอ้นได ้

ข. ทพัพีโลหะสามารถน าความรอ้นได ้

ค. ทพัพีโลหะสามารถน าความรอ้นไดดี้กว่าทพัพีไม ้  
ง. ยิ่งเวลานานขึน้จะท าใหท้พัพีทัง้สองรอ้นขึน้เท่าๆกนั 
 

3. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 
ก. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีไมก้่อนและหลงัแช่ในน า้รอ้น 

ข. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะก่อนและหลงัแช่ในน า้รอ้น 

ค. เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะกบัทพัพีไมท่ี้แช่ในน า้รอ้นในระยะเวลาท่ีต่างกนั 

ง.  เปรียบเทียบความรอ้นของทพัพีโลหะกบัทพัพีไมท่ี้แช่ในน า้รอ้นในระยะเวลาท่ีเท่ากนั 
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4. จากขอ้มลูสามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 

เวลาในการ              
แช่น า้รอ้น 

ชนิดของวสัด ุ ผลการทดลอง 

5 นาที 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถ ุรูสึ้กรอ้น 

ไม ้ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถ ุไม่รูสึ้กรอ้น 

10 นาที 
โลหะ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถ ุรูสึ้กรอ้นมาก 

ไม ้ เมื่อใชม้อืจบัท่ีวตัถ ุรูสึ้กอุ่นๆ 
 
ก. ไมส้ามารถน าความรอ้นไดดี้ 

ข. โลหะไม่สามารถน าความรอ้นได ้

ค. โลหะและไมส้ามารถน าความรอ้นไดดี้ 

ง. โลหะสามารถน าความรอ้นไดดี้กว่าไม ้
  
จากสถานการณท่ี์ 2 จงตอบค าถาม ขอ้ 5-8 

สถานการณท่ี์ 2 

เนย  แนน และนัท ช่วยกันเลือกกระดาษชนิดต่างๆท่ีจะน ามาพับเรือ แลว้สามารถลอย
อยู่ในน า้ได้นานท่ีสุด ทัง้สามคนจึงท าเรือดว้ยกระดาษ 3 ชนิด ดังนี ้การดาษ A4  ,กระดาษสา  
และการดาษแกว้ เพื่อมาทดลองความสามารถในการลอยอยู่ในน า้ไดร้ะยะเวลานานท่ีสดุ 

 
 5. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 

ก. ท าอย่างไรเรือกระดาษจึงจะลอยอยู่ในน า้ไดน้านท่ีสดุ 
ข. การพบัเรือรูปแบบใดท่ีจะสามารถลอยอยู่ในน า้ไดน้านท่ีสดุ 

ค. ตอ้งใชก้ระดาษขนาดเท่าใดท่ีพบัเรือแลว้ลอยในน า้ไดน้านท่ีสดุ 

ง.  กระดาษชนิดใดท่ีพบัเรือแลว้ท าใหส้ามารถลอยอยู่ในน า้ไดน้านท่ีสดุ 
 

6. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก. เรือกระดาษท่ีท าจากกระดาษทัง้ 3 ชนิด ลอยในน า้ไดน้านเท่ากนั 
ข. เรือกระดาษสา มีระยะเวลาในการลอยน า้นานกว่ากระดาษอีก 2 ชนิด 

ค. เรือกระดาษแกว้ มีระยะเวลาในการลอยน า้นานกว่ากระดาษอีก 2 ชนิด 
ง. เรือกระดาษ A4 มีระยะเวลาในการลอยน า้นานกว่ากระดาษอีก 2 ชนิด 
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7. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 
ก.  น าเรือท่ีพบัดว้ยกระดาษ 3 ชนิด ไปลอยในน า้ต่างชนิดกนั และสงัเกตการ     

                    เปลี่ยนแปลง 
ข.  น าเรือท่ีพบัดว้ยกระดาษ 3 ชนิด ไปลอยน า้พรอ้มกนั และจบัเวลาตัง้แต่เร่ิม   
     วางจนกระทั่งเรือจมลงน า้ 
ค.  น าเรือท่ีพบัดว้ยกระดาษ 3 ชนิด ไปลอยในน า้ท่ีต่างกนั และจบัเวลาตัง้แต่เริ่ม   
     วางจนกระทั่งเรือจมลงน า้ 
ง.  น าเรือท่ีพบัดว้ยกระดาษ 3 ชนิด ไปลอยน า้ท่ีต่างกนั ทีละ 1 ล า และจบัเวลา 

                   ตัง้แต่เร่ิมวางจนกระทั่งเรือจมลงน า้ 
 

8. การทดสอบการลอยน า้ของเรือกระดาษ 3 ชนิด ไดผ้ลการทดลอง ดงันี ้

ชนิดกระดาษ เวลาท่ีเรือกระดาษสามารถลอยอยู่ในน า้ (วินาที) 
กระดาษ A4 3 

กระดาษสา 6 
กระดาษแกว้ 11 

 
      จากตารางบนัทึกผล สามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 

ก. เรือท่ีพบัจากกระดาษแกว้ สามารถลอยอยู่ในน า้ไดน้านท่ีสดุ 

ข. เรือท่ีพบัจากกระดาษ A4  สามารถลอยอยู่ในน า้ไดน้านท่ีสดุ 
ค. เรือท่ีพบัจากกระดาษ A4 และกระดาษสา ไม่สามารถลอยอยู่ในน า้ได ้
ง. เรือท่ีพบัจากกระดาษสา และกระดาษ A4 สามารถลอยอยู่ในน า้ไดน้านใกลเ้คียงกนั 
  
จากสถานการณท่ี์ 3 จงตอบค าถาม ขอ้ 9-12 

สถานการณท่ี์ 3 

ตินและครอบครวัไปเท่ียวเขาใหญ่ พบบา้น 3 หลัง มีขนาดและโครงสรา้งเหมือนกันแต่
วัสดุท่ีท าหลังคาแตกต่างกัน คือ บ้านหลังท่ี 1 หลังคามุงดว้ยกระเบือ้ง  บ้านหลังท่ี 2 หลังคามุง
ดว้ยสังกะสี และบา้นหลังท่ี 3 หลังคามุงดว้ยใบจาก  ตินสังเกตเห็นว่าในช่วงบ่าย คนส่วนใหญ่ท่ี
พกับา้นท่ีหลงัคามงุดว้ยใบจากจะอยู่ภายในบา้นมากกว่าบา้นอีก 2 หลงั 
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9. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 

ก. ท าไมจึงมีการเลือกใชว้สัดใุนการมงุหลงัคาบา้นท่ีแตกต่างกนั 
ข. ท าไมคนส่วนใหญ่จึงอยู่บา้นท่ีมงุดว้ยใบจากมากท่ีสดุในช่วงบ่าย 

ค. ท าไมคนส่วนใหญ่จึงอยู่ในบา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยใบจากในช่วงบ่ายมากท่ีสดุ 

   ง. ท าไมคนส่วนใหญ่จึงอยู่ในบา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งและสงักะสีในช่วงบ่าย 

 
10. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก. ถา้ใชส้งักะสีมงุหลงัคา อณุหภมูิอากาศภายในบา้นจะต ่ากว่าหลงัคาใบจาก 

ข. ถา้ใชก้ระเบือ้งมงุหลงัคา อณุหภมูิอากาศภายในบา้นจะต ่ากว่าหลงัคาสังกะสี 

ค. ถา้ใชใ้บจากมงุหลงัคา อณุหภมูิอากาศภายในบา้นจะต ่ากว่าหลงัคากระเบือ้ง  
     และสงักะสี   
ง. ถา้ใชก้ระเบือ้ง และสงักะสีมงุหลงัคา อากาศภายในบา้นจะเย็นสบายมากกว่า 
    มงุดว้ยใบจาก 

11. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 
ก.  น าไฮโกรมิเตอรม์าติดไวภ้ายในบา้นทัง้ 3 หลงั เพื่อเปรียบเทียบอณุหภมูิใน   

                    ช่วงเวลาบ่าย 
ข.  น าเทอรโ์มมิเตอรม์าติดไวภ้ายในบา้นทัง้ 3 หลงั เพื่อเปรียบเทียบอณุหภมูิใน  
      ช่วงเวลาบ่าย 
  ค.  วดัอณุหภมูิรา่งกายคนท่ีอยู่ภายในบา้นทัง้ 3 หลงั ในช่วงเวลาบ่าย เพื่อ 

      เปรียบเทียบอณุหภมูิ 
ง.  วดัอณุหภมูิรา่งกายคนท่ีอยู่ภายในบา้นทัง้ 3 หลงั ในช่วงเวลาท่ีต่างกนั เพื่อ 

      เปรียบเทียบอณุหภมูิ 
 

12. ติน สามารถท่ีจะลงขอ้สรุปไดต้ามขอ้ใด 
ก. บา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยวสัด ุ3 ชนิด มีอณุหภมูิภายในบา้นไม่ต่างกนั 
ข. บา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยวสัดทุัง้ 3 ชนิด มีอณุหภมูิภายในบา้นเท่ากนั 
ค. บา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยใบจาก มีอณุหภมูิภายในบา้นมากกว่าบา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ย 

     กระเบือ้งและสงักะสี 
ง. บา้นท่ีมงุหลงัคาดว้ยใบจาก มีอณุหภมูิภายในบา้นต ่ากว่าบา้นท่ีมงุหลงัคาดกระเบือ้ง 
    และสงักะสี 
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จากสถานการณท่ี์ 4 จงตอบค าถาม ขอ้ 13-16 

สถานการณท่ี์ 4 

ธาม และธัญ ไปเท่ียวบา้นคุณลุง คุณลุงเลยใหลู้กปลาคราฟสีแดงขาวมาใหเ้ลีย้งคนละ 
1 ตัว โดยธามน าลูกปลาคราฟกลับมาเลีย้งในตูแ้ละใหอ้าหารชนิด A ซึ่งต่างจากธัญ ท่ีใหอ้าหาร
ชนิด B เมื่อเวลาผ่านไปธามพบว่าปลาคราฟของตนเองมีขนาดตัวเล็กกว่าของธัญ ทัง้ท่ีเลีย้งในตู้
แบบเดียวกนัและใหอ้าหารจ านวนเท่ากนั 
 
13. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 

ก.  ท าไมคณุลงุจึงใหป้ลาคราฟกบัธาม และธัญไปเลีย้ง 
ข.  ท าไมลกูปลาคราฟของธัญจึงมีขนาดใหญ่กว่าของธาม 
ค.  ท าไมลกูปลาคราฟของธามจึงมีขนาดใหญ่กว่าของธัญ 

ง.  ท าไมธาม และธัญจึงเลือกใชตู้ป้ลาในการเลีย้งลกูปลาท่ีคณุลงุให้ 
 

14. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก.  ปลาคราฟที่เลีย้งดว้ยน า้ประปา จะมีอตัราการเจริญเติบโตสงูกว่าน า้ชนิดอื่น 
ข.  ปลาคราฟที่เลีย้งในตูป้ลาจะมีอตัราการเจริญเติบโตสงูกว่าปลาท่ีเลีย้งในบ่อ 
ค.  ปลาคราฟที่เลีย้งดว้ยอาหารชนิด A จะมีอตัราการเจริญเติบโตสงูกว่าอาหารชนิดอื่น 

ง.  ปลาท่ีเลีย้งดว้ยอาหารชนิด B จะมีอตัราการเจริญเติบโตสงูกว่าปลาท่ีเลีย้งดว้ย   
     อาหารชนิด A 

 
15. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 

ก.  น าปลาคราฟพนัธุต่์างชนิดกนั มาเลีย้งดว้ยอาหารชนิดเดียวกนั และสงัเกตการ 
      เจริญเติบโต 
ข.  น าปลาคราฟสีแดงขาว มาเลีย้งในภาชนะท่ีต่างกนั ใหอ้าหารในปริมาณท่ีเท่ากนั   
      สงัเกตการเจริญเติบโต 
ค.  น าปลาคราฟสีแดงขาวมาเลีย้งดว้ยอาหารชนิด A และชนิด B ในปริมาณท่ีเท่ากนั 

      และบนัทึกการเจริญเติบโต 
ง.  น าปลาคราฟสีแดงขาวมาเลีย้งดว้ยอาหารชนิด A และน าปลาคราฟพนัธุอ์ื่นๆ มา 
    เลีย้งดว้ยอาหารชนิด B สงัเกตการเจริญเติบโต 
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16. ธามและธัญ ท าการทดลองเลีย้งปลาคราฟสีแดงขาว ระยะเวลา 1 เดือน สงัเกตการ
เจริญเติบโตไดด้งันี ้

 

ชนิดของอาหาร 
การเจริญเติบโตของปลาคราฟ 

ความยาว (cm) น า้หนกั (g) 
A 18 20 
B 24 50 

 
จากตารางบนัทึกผล สามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 
 ก.  อาหารชนิด A มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาคราฟมากท่ีสดุ 
 ข.  อาหารชนิด B มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาคราฟมากกว่าอาหารชนิด A 

 ค.  ความยาวของปลามีความสมัพนัธก์บัน า้หนกัตวัของปลาคราฟที่เลีย้งในตู้ 
ง.  อาหารทัง้ 2 ชนิด มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาคราฟที่เลีย้งไม่แตกต่างกนั 

  
จากสถานการณท่ี์ 5 จงตอบค าถาม ขอ้ 17-20 

สถานการณท่ี์ 5 

เกด พบว่าตน้คุณนายต่ืนสายท่ีปลูกต่างท่ีกัน จะมีความเขม้ของสีใบและจ านวนดอกท่ี
แตกต่างกัน โดยต้นคุณนายต่ืนสายท่ีปลูกไวก้ลางแจง้ จะมีใบสีเขียวเขม้และมีดอกจ านวนมาก 
ต่างจากตน้คณุนายต่ืนสายท่ีปลูกไวใ้นท่ีรม่จะมีใบสีเขียวท่ีอ่อนกว่า และมีดอกจ านวนนอ้ย จึงเกิด
ความสงสยัว่าเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้ 

 
17. จากสถานการณท่ี์ก าหนด ปัญหาคือขอ้ใด 

ก.  ท าไมเกดจึงเลือกปลกูตน้คณุนายต่ืนสาย 
ข.  ท าไมเกดจึงปลกูตน้คณุนายต่ืนสายไวใ้นสถานท่ีต่างกนั 
ค.  ปริมาณแสงท่ีตน้คณุนายต่ืนสายไดร้บัมีผลต่อสีของใบและจ านวนดอกหรือไม่ 
ง.  จ านวนตน้คณุนายต่ืนสายในกระถางท่ีปลกูมีผลต่อความเขม้ของใบและจ านวนดอก 

     หรือไม่ 
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18. จากสถานการณท่ี์ก าหนด สมมติฐานคือขอ้ใด 

ก.  พนัธุข์องตน้คณุนายต่ืนสาย มีผลต่อความเขม้ของสีใบและจ านวนดอก 
ข.  ปริมาณปุ๋ ย มีผลต่อความเขม้ของสีใบและจ านวนดอกของตน้คณุนายต่ืนสาย 
ค.  ปริมาณน า้ท่ีตน้คณุนายต่ืนสายไดร้บั มีผลต่อความเขม้ของสีใบและจ านวนดอก 

ง.  ปริมาณแสงแดดท่ีตน้คณุนายต่ืนสายไดร้บั มีผลต่อความเขม้ของใบและจ านวนดอก 
 

19. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดอ้ย่างไร 
ก.  น าตน้คณุนายต่ืนสายทัง้ 2 พนัธุ ์มาปลกูในท่ีเดียวกนั ในระยะเวลาท่ีเท่ากนั สงัเกต     
      ความเขม้ของสีใบและจ านวนดอกท่ีเกิดขึน้ 
ข.  ปลกูตน้คณุนายต่ืนสายกระถางท่ี 1 ปลกูไวท่ี้กลางแจง้  และปลกูตน้คณุนายต่ืนสาย 

      กระถางท่ี 2 ไวใ้นท่ีรม่ และใส่ปุ๋ ยในจ านวนเท่ากนั สงัเกตสีใบและจ านวนดอกท่ี 

      เกิดขึน้ 
ค.  ปลกูตน้คณุนายต่ืนสายกระถางท่ี 1 และกระถางท่ี 2 ไวใ้นท่ีรม่ และใส่ปุ๋ ยในจ านวน 

     ท่ีต่างกนักนั สงัเกตสีใบและจ านวนดอกท่ีเกิดขึน้ 
ง.  รดน า้ใหต้น้คณุนายต่ืนสายกระถางท่ี 1 ในช่วงเชา้และเย็น และรดน า้ใหต้น้คณุนาย 

     ต่ืนสายกระถางท่ี 2 ในช่วงเชา้ สงัเกตความเขม้ของสีใบและจ านวนดอกท่ีเกิดขึน้ 
 
20.  ผลการทดลองปลูกตน้คุณนายต่ืนสาย เพื่อศึกษาสีของใบและจ านวนดอก โดยในกระถางทัง้
สองจะมีจ านวนตน้ท่ีเท่ากนั คือ 30 ตน้ 

กระถางท่ี สถานท่ีปลกู 
ส่ิงท่ีศึกษา 

สีของใบ จ านวนดอก 

กระถางท่ี 1 สนามกลางแจง้หนา้บา้น สีเขียวเขม้ 25 ดอก 

กระถางท่ี 2 ในรม่บริเวณระเบียงบา้น สีเขียวอ่อน 15 ดอก 
 
 
 
 
 
 
 



  106 

จากขอ้มลูในตาราง เกด สามารถสรุปผลการทดลองไดอ้ย่างไร 
ก.  พนัธุข์องคณุนายต่ืนสาย มีผลต่อสีของใบและจ านวนของดอก 
ข.  ขนาดกระถางท่ีใหญ่จะท าใหต้น้คณุนายต่ืนสาย มีใบสีเขม้และมีดอกจ านวนมาก 

ค.  การรดน า้เชา้และเย็นเป็นประจ าจะท าใหต้น้คณุนายต่ืนสายมีใบสีเขม้และมีดอก 

     จ านวนมาก 
ง.  การปลกูตน้คณุนายต่ืนสายในท่ีแจง้ไดร้บัแสงแดดอย่างเพียงพอจะท าใหม้ีใบสีเขียว 
     เขม้และมีดอกจ านวนมาก 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวเรณู มาละออง 
วัน เดือน ปี เกิด 3 กุมภาพนัธ ์2536 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2554 การศึกษาบณัฑิต   

                สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป  
                มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2564 การศึกษามหาบณัฑิต  
                สาขาวชิาการวดั ประเมิน และวจิยัการศึกษา  
                มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 599/96 เลอนีโอไพรม์ ต.แพรกษา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดั
สมทุรปราการ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของงานวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	ประเด็นที่ศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.1 ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.2 องค์ประกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.3 ขั้นตอนของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.4 ความสำคัญของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	1.6 วิธีการวัดและแนวทางการวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

	2. แบบทดสอบวินิจฉัย
	2.1 ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย
	2.2 ลักษณะและความสำคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย
	2.3 ประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉัย
	2.4 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย

	3. การตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
	ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Validity)
	ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Reliability)
	ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Difficulty)
	ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Discrimination)

	4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	4.1 งานวิจัยในประเทศ
	4.2 งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบทดสอบเพื่อสำรวจจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
	ตอนที่ 2 ผลการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
	ตอนที่ 3 ผลการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ประวัติผู้เขียน

