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การสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดระยอง
The Development of Measurement Tool in Science Experiment in Practical
Parton Science Strand Mathayom Suksa One Level in Rayong Province
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บทคัดยอ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเปนการวัดผลที่เปนประโยชน เหมาะสม สมควร นําไปใชจริง
ในโรงเรียน การวัดภาคปฏิบัติเปนการวัดผลตามสภาพจริงวิธีหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหประเมินความรูความสามารถ
และความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของนักเรียนได การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
การทดลองวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวัด
ภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสุนทรภูพิทยา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 40 คน จาก 1 หองเรียน ซึ่งไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ แบบสังเกต
ภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร 5 ฉบับ ทําการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อปรับปรุงแกไข โดยการหาคา
ความเชื่อมั่นของผูผูสังเกตใหคะแนน 2 คน และการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติ การทดลอง
ครั้งที่ 3 เพื่อหาคุณภาพ โดยการหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน การหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสังเกตวัดภาคปฏิบัติและการหาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด และแบบทดสอบวัดความเขาใจ
การทดลองวิทยาศาสตร ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จํานวน 25 ขอ ทําการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2
เพื่อปรับปรุงแกไขโดยหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ทดสอบครั้งที่ 3 เพื่อหาคุณภาพซึ่งประกอบดวยคาอํานาจ
จําแนกรายขอ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร และคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การทดสอบครั้งที่ 1 แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร พบวา คาความเชื่อมั่น
ของผูสังเกต 2 คน มีคาตั้งแต .91 ถึง .97 และคาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติมีคาตั้งแต 0.43 ถึง
0.75 และแบบทดสอบความเขาใจการทดลองวิทยาศาสตร 1 ฉบับ 5 ตอน จํานวน 30 ขอ พบวามี คาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.00-0.50 จึงคัดเลือกไว 23 ขอ และที่ตองปรับปรุงจํานวน 7 ขอ เพื่อนําไปทดสอบครั้ง
ที่ 2 ตอไป
2. การทดสอบครั้งที่ 2 พบวา แบบสังเกตภาคปฏิบัติ พบวา คาความเชื่อมั่นของผูสังเกต 2 คน
มีคาตั้งแต .83 ถึง .98 และคาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติมีคาตั้งแต 0.61 ถึง 0.81 และแบบทดสอบ
ความเขาใจการทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ ไดทําการคัดเลือกขอสอบที่เขาเกณฑไว จํานวน 25 ขอ
ตัดทิ้ง 5 ขอ พบวามี คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.20-0.60 จึง แลวนําไปทดสอบครั้งที่ 3
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3. การทดสอบครั้งที่ 3 พบวา แบบสังเกตภาคปฏิบัติตั้งแตตอนที่ 1-5 มีคะแนนเต็ม ตอนละ 5
คะแนน ไดคาเฉลี่ย 2.40-2.44 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาตั้งแต 1.35-1.57 คาความเชื่อมั่นของ
ผูสังเกตใหคะแนน 2 คน มีคาตั้งแต 0.92-0.98 คาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติมีคาตั้งแต 0.86-0.92
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีคาตั้งแต 0.42-0.49 และแบบทดสอบความเขาใจการทดลองวิทยาศาสตร
พบวา มีคาเฉลี่ย 15.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาตั้งแต 1.54-1.90 คาอํานาจจําแนกรายขอ มีคาตั้งแต 0.200.80 คาความเชื่อมั่นของแบบวัด มีคาตั้งแต 0.63-0.83 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีคาตั้งแต 0.24-0.29
โดยสรุปเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรที่ผานการทดลองใชมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน สามารถนําไปใชวัดภาคปฏิบัติการทดลองในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ได
คําสําคัญ : เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ, การทดลองวิทยาศาสตร
ABSTRACT
The Measurement on real situation is suitable and practical to use in School ;
measurement on practical part in a method which can evaluate real student’s ability and
attitudes. The study of this research were to develop the measurement tool in science
experimentin practical part on science and to evaluate the quality of measurement tool.
The research sample were 40 MathayomSukSa one level students of SunthonphuPittaya
Secondary School selected by purposive sampling method. The tools used in the research
including 5 observation forms on science experiment in practical part ; experiment in 1st and
2nd time to rectify forms following by reliability value of 2 observers and reliability value
of observation forms on science experiment in practical part, in 3rd experiment to find out
quality by, reliability point of 2 observers, reliability point of observation forms on science
experiment and standard error of measurement value, science experiment practical knowledge
test form ; 25 items with 4 choices each, experiment in 1st and 2nd time to rectify by
discrimination method, experiment in 3rd time to find out quality by ; discrimination
method, reliability value of science experiment practical knowledge test form and value of
standard error of measurement.
The results of the research are as follow:
1. In 1st try, observation forms on science experiment in practical part found out
that the reliability value of observers were .91 to .97, the reliability value of observation
experiment were 0.43 to 0.75 and science experiment practical knowledge test form ;
divided in 5 parts 30 items, the discrimination value of each item were 0.00-0.50, so we
selected 23 items and rectify 7 items for 2nd try.
2. In 2nd try, observation forms on science experiment found out thither reliability
value of observers were .83 to .98, the reliability value of observation forms on science
experiment in practical part were 0.61 to 0.81 and science experiment practical knowledge
test form with 30 items were selected into 25 items which the discrimination value of each
item were 0.20 to 0.60 and used in 3rd try.
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3. In 3rdtry, observation forms on science experiment in practical part; the full
marks for each part from part 1-5 is 5 points and mean point were 2.40-2.44, standard
deviation value were 1.35 to 1.57, the reliability value of observers were 0.92 to 0.98, the
reliability value of observation forms on science experiment in practical part were 0.86 to
0.92, the standard error value were 0.42 to 0.49. For science experiment practical knowledge
test ; mean value were 15.74, standard deviation value were 1.54-1.90, discrimination value
of each item were 0.20-0.80, reliability value of test form were 0.63 to 0.83 and standard
error value were 0.24 to 0.29.
In conclusion, the Measurement Tool in Science Experiment in Practical Part were
qualitative by standardization, suitable and practical for measurement the science experiment
on science strand Mathayom Suksa One Level as well.
Keywords : Measurement Tool, Science Experiment
บทนํา

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเฉพาะความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมีการ
พัฒนาและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางรวดเร็วมาก มีผลตอการเปลี่ยนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทุกระดับโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองพัฒนาเยาวชนใหมีความเขมแข็งขึ้น
ในสังคมยุคใหม ซึ่งตองใชฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
ตามมาตรฐานการเรียนรูท ี่กําหนดไวจะตองมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนจะไดรับการสงเสริมความสามารถ
และทักษะดานตางๆ ไดแก กระบวนการคิด เริ่มตั้งแตคิดตั้งคําถามหรือระบุปญหาที่สนใจคิดวางแผนออกแบบ
เพื่อสํารวจตรวจสอบ คิดแกปญหา คิดวิเคราะหสังเคราะห คิดวิพากษวิจารณดวยขอมูลที่เชื่อถือไดแสดงความคิด
ริเริ่มสรางสรรคนําไปสูการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบการสืบคน วิเคราะห แปลความหมายขอมูลและ
สรุปผล สื่อสารสิ่งที่เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีนําเสนอรูปแบบตางๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อน
ในกลุมไดอยางสรางสรรคและมีความสุข (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2547 : 1)
ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีความสนใจที่จะ
สรางเครื่องมือวัดภาคการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อเปนการพัฒนานักเรียนใหไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่
ถูกตองและนําไปฝกใหเกิดความชํานาญเพื่อใชในการเรียน อีกทั้งยังเปนประโยชนในอนาคตผูวิจัยจึงดําเนินการ
สรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลอง โดยเลือกสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
แบบทดลอง เพราะเปนกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติโดยคาดหวังวานักเรียนจะไดรับประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติการทดลอง เกิดการพัฒนาดานความคิดริเริ่มสรางสรรคเกิดทักษะในการปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรที่สรางขึ้น
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหไดเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
ที่มีคุณภาพ และนําไปใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. เปนแนวทางในการสรางแบบประเมินภาคปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ใหมีคุณภาพตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น จํานวน 6,198 คน จากโรงเรียน 19 โรงเรียน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนสุนทรภูพิทยา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 40 คน จาก 1 หองเรียน เลือกมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องมือคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร โดยหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร คาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน และคาสถิติพื้นฐาน
ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับแบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร โดยหา
คาอํานาจจําแนกรายขอ คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการวัด
กระบวนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุนทรภูพิทยา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบดวย
1. แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 5 ฉบับ
2. แบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรและอุปกรณวิทยาศาสตร
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสังเกตภาคปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติจริงในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยแบงการดําเนินการสรางเปนขั้นตอน
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1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร
2. ศึกษาทฤษฎี หลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหงาน เลือกงานที่เปนตัวแทนและเขียนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
4. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของแบบวัดและจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
5. สรางแบบสังเกตภาคปฏิบัติและระบุเกณฑการใหคะแนน
6. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสังเกตภาคปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนน
7. จัดพิมพแบบสังเกตภาคปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนน
8. ทดสอบครั้งที่ 1
9. วิเคราะหแบบสังเกต เพื่อปรับปรุงแกไข
10. ทดสอบครั้งที่ 2
11. วิเคราะหแบบสังเกตเพื่อปรับปรุงแกไข
12. ทดสอบครั้งที่ 3
13. วิเคราะหแบบสังเกตเพื่อหาคุณภาพของแบบสังเกต
14. จัดพิมพแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร
ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือภาคปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตดังกลาวไปติดตอกับโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
3. นําแบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยางตาม
เวลาที่นัดหมาย ในการทดสอบผูวิจัยจะอธิบายใหนักเรียนเขาใจวัตถุประสงค ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการสอบให
นักเรียนเขาใจกอนการทดสอบ
4. นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ
ผลการวิจัย
การสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดระยอง สรุปผลไดดังนี้
1. แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร
1.1 การทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดนําแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร
ที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จํานวน 40 คน นําผลการสังเกตมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน สรุปไดดังนี้
1.1.1 คาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร โดยใชสูตรวิธี
หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ในการทดลองครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต 0.43 ถึง 0.75 ครั้งที่ 2 มีคา
ตั้งแต 0.61 ถึง 0.81
1.1.2 คาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของผู
สังเกตใหคะแนน 2 คน โดยใชสูตรสหสัมพันธเพียรสันในการทดลองครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต 0.91 ถึง 0.97 ในการ
ทดลองครั้งที่ 2 มีคาตั้งแต 0.83 ถึง 0.98
1.2 การทดลองครั้งที่ 3 จากการทดลองครั้งที่ 3 ของแบบสังเกตภาคปฏิบัติ
การทดลองวิทยาศาสตร ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 5 มีคะแนนเต็มตอนละ 5 คะแนน มีคาเฉลี่ย 2.40, 2.84,
1.93, 2.24 และ 2.44 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาตั้งแต 1.35 ถึง 1.57
คาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร มีคาตั้งแต 0.86 ถึง .92
คาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน มีคาตั้งแต 0.92 ถึง 0.98 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
มีคาตั้งแต 0.42 ถึง 0.49
2. แบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร
2.1 การทดสอบครั้งที่ 1 และการทดสอบครั้งที่ 2 คาอํานาจจําแนกรายขอ ของแบบทดสอบ
ความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต .00 ถึง .50 ครั้งที่ 2 มีคาตั้งแต .05 ถึง
.60
2.2 การทดสอบครั้งที่ 3 จากการทดสอบครั้งที่ 3 ของแบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยตั้งแต 2.98 ถึง 3.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาตั้งแต 1.54 ถึง 1.90 คา
อํานาจจํ าแนกรายขอ มีคาตั้งแต .20 ถึง .80 คา ความเชื่อมั่ นของแบบวัด มีคาตั้งแต .63 ถึง .83 ค า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีคาตั้งแต .24 ถึง .29
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห การสร างเครื่องมื อวัดภาคปฏิ บั ติการทดลองวิ ทยาศาสตร สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบวา
1. แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากคาความเชื่อมั่นของ
แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร จากการทดลองครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต 0.43 ถึง 0.75 ครั้งที่ 2 มี
คาตั้งแต 0.61 ถึง 0.81 ซึ่งสวนมากมีคาความเชื่อมั่นปานกลางถึงคอนขางสูง และมีคาเพิ่มขึ้นในการทดสอบ
แตละครั้ง จากคาความเชื่อมั่นของผูสังเกตใหคะแนน 2 คน จากการทดลองครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต .91 ถึง .97
และครั้งที่ 2 มีคาตั้งแต .83 ถึง .98 ซึ่งสวนมากมีคาคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบสังเกตภาคปฏิบัติ
การทดลองวิทยาศาสตร มีความเปนปรนัยในการใหคะแนนของผูสังเกตใหคะแนน และการทดลองครั้งที่ 3
แบบสังเกตภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ปรากฏวา คาเฉลี่ยแตละฉบับมีคาปานกลางถึงคอนขางสูง
แสดงวานักเรียนสวนมากมีความชํานาญในการใชอุปกรณวิทยาศาสตร ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎีอรุณศรี เตชะเรืองรอง (2532 : 89) ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสรางเครื่องมือวัดทักษะภาคปฏิบัติวิชา
วิทยาศาสตร (ว 101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อสรางเกณฑปกติระดับทองถิ่นสําหรับใชกับแบบแบบสังเกตวัด
ภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิเคราะหปรากฏวาคาทีแบบสังเกตทุกฉบับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงวา แบบสังเกตทุกฉบับมีความตรงและหาความเที่ยงของผูสังเกต 1 คน ไดคาความเที่ยง แตละฉบับ
มีคาระหวาง 0.82 ถึง 0.96 ความเที่ยงของผูสังเกต 3 คน ไดคาความเที่ยงแตละฉบับมีคาระหวาง 0.93 ถึง 0.98
และคาอํานาจจําแนกแตละฉบับมีคาระหวาง 0.76 ถึง 0.88 ปยมาภรณ ทวนทอง (2544 : 67-68) ไดสราง
แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร
แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป เลือกมาเฉพาะเพลงอธิษฐาน ผลการวิจัยปรากฏวาไดขอสอบ
จํานวน 17 ขอ คะแนน 51 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 42.50 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.21 มีคา
ความยากงาย 0.20-0.70 และมีคาความยากงายเฉลี่ย 0.53 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.20-0.70 และมีคา
อํานาจจําแนกเฉลี่ย 0.40 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.93 และ Iyewarun (1987 : Web Site)
ไดสรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติงานในการเลี้ยงดูเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและวิทยาลัยชุมชนใน
ไอโอวา เครื่องมือเปนแบบทดสอบ 5 ฉบับ โดยใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงมีคาอยูระหวาง 0.61
ถึง 0.69 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคาอยูระหวาง 0.665 ถึง 0.72 สําหรับคาเฉลี่ยผลการทดสอบ
ภาคปฏิบัติมีคาเทากับ 56.76 คิดเปนรอยละ 63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.25
2. แบบทดสอบความเขาใจการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร การทดสอบครั้งที่ 1 มีคาตั้งแต
.00 ถึง .50 การทดสอบครั้งที่ 2 มีคาตั้งแต .05 ถึง .60 ซึ่งสวนใหญมีคาอํานาจจําแนกรายขอคอนขางดี ถึง
เกณฑคือ .20 ขึ้นไป แสดงวาสามารถ แยกนักเรียนกลุมเกงออกจากนักเรียนกลุมออนได สวนการทดสอบครั้ง
ที่ 3 มีคาตั้งแต .20 ถึง .80 แสดงวามีคาอํานาจจําแนกรายขออยูในเกณฑเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ นิตยา พรหมดา (2542 : 105) ไดสรางแบบวัดภาคปฏิบัติการใชอุปกรณวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน พบวาชุดที่ 1 จํานวน 6 ฉบับ คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.81 ทุกฉบับมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนฉบับที่ 3 ในชุดที่ 1 เรื่องการใชแวนขยาย เทียนพร รังสีอนุวัตรกูร (2532 :
69-70) ไดพัฒนาแบบทดสอบภาคปฏิบัติหมวดคหกรรมศาสตร รายวิชา คก 022 (อาหาร 2) สําหรับอาจารย
ผูสอนใชประเมินผลสรุปปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาอํานาจจําแนกเฉลี่ยระหวาง
0.4553 ถึง 0.7588 ซึ่งมีคาความสัมพันธซึ่งกันและกันทุกชุด ความสัมพันธที่มีคาสูงสุด คือ ความสัมพันธ
ระหวางแบบประเมินพฤติกรรมกลุมกับแบบประเมินอาหาร และความสัมพันธที่มีคาต่ําสุด คือ ความสัมพันธ
ระหวางแบบทดสอบความรูภาคทฤษฎีกับแบบประเมินอาหาร และ Knight (1991 : Web Site) ไดสราง
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แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ 5 ในมิชิแกน ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
มีคะแนนเกิน 0.75 หาคาอํานาจจําแนก โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียลมีคาอยูระหวาง 0.19 ถึง 0.74
คาความเชื่อมั่นของผูสังเกต 2 คน หาโดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสันมีคาเทากับ 0.78 สวนคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบหาโดยใชสูตร KR-20 มีคาเทากับ 0.70
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําแบบทดสอบไปใช
1.1 ผูดําเนินการสอบตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน จากคูมือการดําเนินการสอบ
ใหเขาใจอยางละเอียดกอนนําไปใชทดสอบ เพื่อความสะดวกและความเปนปรนัยของแบบทดสอบ
1.2 ในการนําแบบวัดภาคปฏิบัตินี้ไปใช ผูที่จะนําไปใชจะตองคํานึงถึงความพรอมของเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและใหเกิดประโยชนมากที่สุด
1.3 บุคลากรที่รวมในการสังเกตใหคะแนน จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถหรือเปนผูปฏิบัติการ
สอนในรายวิชาที่ใชทดสอบ ทั้งนี้เพื่อความเปนปรนัยของแบบวัด
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการสรางและพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เพราะเปนระดับชั้นที่มีกิจกรรมการทดลองมาก ซึ่งตองมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ
ในการใชอุปกรณวิทยาศาสตร แตยังขาดแคลนเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ
2.2 เครื่องมือแบบวัดที่สราง ในแตละขอควรมีจํานวนขอยอยมากขอและมีเกณฑการใหคะแนน
หลายระดับ เพื่อใหชวงของคะแนนกวาง ซึ่งจะสงผลตอคาความเชื่อมั่นของแบบวัด
2.3 การสรางเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ มีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนของกลุมตัวอยางถามีจํานวน
มากเกินไปจะไมสะดวกกับผูดําเนินการทดสอบ เพราะจะตองใชวัสดุอุปกรณและเวลาในการทดสอบมาก ถา
กลุมตัวอยางมีจํานวนนอยเกินไป ก็จะสงผลตอคาความเชื่อมั่นของแบบวัด ดังนั้นผูที่จะสรางและพัฒนาแบบ
วัดภาคปฏิบัติจึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหพอเหมาะ
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