ง
ชื่ อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต
ผู้วจิ ัย นางชลิดา ไชยพันธ์กุล รหัสนักศึกษา 2552500643 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การประเมินการศึกษา) อาจารย์ที่ปรึกษา (1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี ณ นคร
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก ปี การศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พัฒ นาตัว ชี้ วัด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต 2) พัฒนาเกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต และ 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นในโรงเรี ย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต ปี การศึกษา 2558 จานวน
520 คน โดยเลื อ กมาด้ ว ยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ แบบวัด จิ ต
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ตัวชี้ วดั จิตวิทยาศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นมี 28 ตัวชี้ วดั ครอบคลุ ม
องค์ป ระกอบ 4 ด้า น ได้แ ก่ ความมี เ หตุ ผ ล ประกอบด้ว ย 11 ตัว ชี้ วัด ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้ วดั ความใจกว้าง ประกอบด้วย 4 ตัวชี้ วดั ความซื่ อสัตย์และมีใ จเป็ นกลาง
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ ประกอบด้วย 8 ตัวชี้ วดั โมเดลการวัดจิ ตวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ น้ าหนักองค์ประกอบของตัวชี้วดั ทั้ง 28 ตัวมีค่าเป็ น
บวกและมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเที่ยงขององค์ประกอบมี ค่าระหว่าง 0.82 ถึ ง 0.94
(2) คะแนนจุดตัดสาหรับประเมินจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 85 คะแนน และ (3) เกณฑ์การประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนมี ความเหมาะสม โดยมีค่าความไวและค่าความจาเพาะเท่ากับ 85.13
และ 82.22 ตามลาดับ
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Abstract
The purposes of this research were (1) to develop indicators of scientific
mind of lower secondary students in Phuket province; (2) to develop evaluation criteria
of scientific mind of lower secondary students in Phuket province; and (3) to verify
appropriateness of evaluation criteria of scientific mind of lower secondary students in
Phuket province.
The research sample consisted of 520 lower secondary students in schools
under the Secondary Education Service Area Office 14 in Phuket province during the
2015 academic year, obtained by stratified random sampling. The tool being used for
this research was a scale for assessment of scientific mind, which was a 5-scale rating
questionnaire. The statistical procedure for data analysis was the confirmatory factor
analysis.
The research results showed that (1) the developed indicators of scientific
mind consisted of 28 indicators covering 4 factors as follows: rationality, with 11
indicators; curiosity, with 5 indicators; open-mindedness, with 4 indicators; honesty
and suspended judgment, with 8 indicators; the measurement model of student’s
scientific mind was consistent with empirical data; the factor weightings of all 28
indicators showed positive values and were significant at the .05 level; and the
reliability coefficients of the factors ranged from .82 to .94; (2) The cut-off score for
evaluation of scientific mind was the score of 85; and (3) Evaluation criteria of student’s
scientific mind were appropriate, with sensitivity index and specificity index of 85.13
and 82.22, respectively.
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