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การพัฒนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในประเด็นของความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามโครงสร้าง อานาจจาแนก และความเที่ยง 3) เพื่ อกาหนดเกณฑ์ปกติสาหรับการแปลความหมาย
คะแนน 4) เพื่อจัดทาคู่มือการใช้แบบวัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติสาหรับแปลความหมาย
คะแนนเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน
345 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ประเภทสถานการณ์ 5 ตัวเลือก ตามระดับขั้นความตระหนักตามทฤษฎีของ Stamm et al.(2000)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับ
2. คุณภาพรายข้อของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามตั้งแต่ 0.60 - 1.00 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 0.64 คุณภาพรายฉบับ ศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
factor analysis) พบว่าโครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าไคสแควร์
(Chi-Square) ไม่มีนัยสาคัญ (p > .05) ที่ df เท่ากับ 355 มีค่าเท่ากับ 365.85 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.009 ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR)มีค่าเท่ากับ 0.038
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.934 และค่าดัชนีวัดระดับความ
*
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กลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.913 และมีความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.88
3. เกณฑ์ปกติสาหรับแปลความหมายคะแนนในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติรวมทั้งฉบับมีค่า T5
– T74
4. คู่มือการใช้แบบวัดที่จัดทาขึ้น มีความเหมาะสม
คาสาคัญ: ความตระหนัก, ภาวะโลกร้อน
Abstract

The objectives of this research were 1) to construct the awareness on global
warming scale for 1-3 high school students; 2) to validate the awareness on global warming
scale 3) to establish local norms of the awareness on global warming scale 4) to construction
manual of the awareness on global warming scale. The sample for the test validation and
norms construction consisted of 345 1-3 high school students under Uthai Thani Primary
Educational Service Area Office 1, academic year 2014. The sample were selected by Stratified
Random Sampling
The research results revealed that:
1. The awareness on global warming scale for 1-3 high school students comprised
30 items, aimed to assess 3 major elements; cause effect and solution of global warming. Each
situational question with different 1-5 score choices.
2. The content validity of the awareness on global warming scale for 1-3 high school
students, investigated by calculating the item objective congruence index (IOC), were in the
range of 0.60-1.00 and all item had the discrimination index between 0.23-0.64. The construct
validity of the awareness on global warming scale for 1-3 high school students was investigated
by confirmatory factor analysis. The result revealed that the construct of the awareness on
global warming scale was fit with the empirical data that had Chi-square 365.85 with 355
degree of freedom; standardized RMR was 0.038; RMSEA was 0.009; GFI was 0.934; AGFI was
0.913. The reliability of the test was 0.88
3. The local norms for the awareness on global warming scale for 1-3 high school
students showed the the normalized T-score from T5 –T74
4. the manual for the awareness on global warming scale for 1-3 high school
students was suitable and convenient for usebility, easy to understand and fully important
composition.
Keyword: Awareness, Global warming
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บทนา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่
ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทากิ จกรรมต่าง ๆของมนุษย์ จึงทาให้ก๊าซ
เรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทาให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อน
กลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทาให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้น
จากเดิม ซึ่งผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต (สุธิดา
ชิโนดม, 2544) จะเห็นได้ว่า ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งขณะนี้ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกได้เล็งเห็นความสาคัญว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้
จากจะเห็นได้จากมีการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน การใช้ถุงผ้า หรือโครงการอื่นๆอีกมากมาย
แต่จากการตื่นตัวของสังคมนั้น ไม่สามารถตอบคาถามได้ว่า การลงทุน ประชาสัมพันธ์หรือจัดโครงการต่างๆ จะ
ช่วยส่งผลให้คนในสังคมเกิดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนได้จริง ซึ่งการที่บุคคลมีความตระหนัก หมายถึง
การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิ ดภาวะโลกร้อนหรือแนว
ทางการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการของภาวะโลกร้อน หรืออาจแสดงออกจากการติดตามความ
เป็นไปหรือความเปลี่ย นแปลงของธรรมชาติอันเกิดจากภาวะโลกร้อนด้ว ย การที่บุ คคลมีความตระหนักนั้ น
สามารถส่งผลต่อการกระทาของบุคคลได้ กล่าวคือ หากบุคคลใดมีความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนใน
ระดับสูง จะมีแนวโน้มว่าบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องแต่หาก
บุค คลใดมีค วามตระหนั กเกี่ย วกับภาวะโลกร้อนในระดับ ต่า ก็จะมีแนวโน้ม ว่า บุคคลเหล่า นั้น จะเมิ นเฉยกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ซึ่งที่ผ่านมานอกจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ต่างๆ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้เล็งเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดในมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในทุกระดับชั้นให้มีการจัด การ
เรีย นการสอนเกี่ย วกับทางด้า นสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะระดั บชั้ น มั ธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่ ง หมายถึง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 นั้น ได้กาหนดสาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ภู มิอากาศ ซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับการ
เกิดสภาวะโลกร้อนที่กาลังเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ ผู้เรียนทุกคนควรที่จะเรียนรู้ และทราบแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ ยวกับภาวะโลกร้อน พบว่า มี
นักวิจัยที่พัฒนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและสร้างเครื่องมือสาหรับใช้วัดความตระหนักต่อ
ภาวะโลกร้อนไว้หลายท่าน แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนาแบบวัดความตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งที่ช่วงวัยนี้ เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาและปลูกฝัง (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2541: 86-90) ดังนั้นหากมีเครื่องมือในการตรวจสอบว่า นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ มีความรู้ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย รวมทั้งเกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก็จะทาให้ได้สารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างและ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมากขึ้นต่อไป อีกทั้งจากการศึกษาเอกสารยังไม่พบ
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งานวิจัยที่มีลักษณะเครื่องมือที่เป็นข้อสอบแบบลือกตอบ ประเภทสถานการณ์ ซึ่ง Krathwohl, Bloom, and
Masia (1974) กล่าวว่า สามารถวัดความตระหนักได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาแบบวัด
ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีลักษณะเครื่องมือเป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบ ประเภทสถานการณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
1. เพื่อสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด ในประเด็ น ของความตรงตามเนื้ อ หา ความตรงตาม
โครงสร้าง อานาจจาแนก และความเที่ยงของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. เพื่อกาหนดเกณฑ์ปกติสาหรับการแปลความหมายคะแนนจากแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. เพื่อจัดทาคู่มือการใช้แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ซึ่งมีจานวน 18 โรงเรียน
จานวน 54 ห้องเรียน และมีจานวนนักเรียน 994 คน
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1)กลุ่มตัวอย่างนักเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถามในการวิเคราะห์ค่าอานาจ
จาแนก ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองข่อย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 98 คน
2)กลุ่มตัวอย่างนักเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถามในการวิเคราะห์ค่าอานาจ
จาแนกครั้ง ที่ 2 ผู้ วิจั ย ใช้ วิธี การสุ่ มแบบสองขั้นตอน ได้ กลุ่ม ตัว อย่า งนักเรีย นโรงเรีย นบ้า นวัง เตย ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 85 คน
3)กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง
และการสร้างเกณฑ์สาหรับแปลความหมายผลการจัดจากแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 345 คน
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4)การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ ได้ผู้ให้ข้อมูลที่ครูป ระจาชั้น
จานวน 6 ท่าน ที่มีประสบการณ์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ มีประสบการณ์การคุมสอบ
2. ดาเนินการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี้
2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน และการวัดความ
ตระหนัก พบว่า จากทฤษฎีความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ตามแนวคิดของ Stamm et al.(2000) พบ
องค์ประกอบของความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1
ความตระหนักด้านสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน องค์ประกอบที่ 2 ความตระหนักด้านผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน และองค์ประกอบที่ 3 ความตระหนักด้านการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2.3 กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ดังนี้
ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่บุคคลรู้สึกรับรู้ รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน จนสามารถบอก อธิบาย หรือเลือกปฏิบัติ เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความตระหนักด้านสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ความตระหนักด้านผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน และ ความตระหนักด้านการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ความตระหนักด้านสาเหตุของการเกิ ดภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน จนสามารถบอกและอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิด ภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจเกิดจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green house effect) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะมีผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
ความตระหนักด้านผลกระทบจากภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน จนสามารถบอกและอธิบายได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น การเกิดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในหลายพื้นที่ เป็นต้น
ความตระหนักด้านการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน จนสามารถเสนอแนวทางการกระทาที่กาจัดสาเหตุ หรือสามารถเลือกปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นของปัญหาภาวะโลกร้อนได้ เช่น การประหยัดพลังงาน การไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และจาก
การศึกษาลาดับขั้นของความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของ
Stamm et al.(2000) ที่เสนอว่าความตระหนักของบุคคลไว้ 2 ระดับใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ความตระหนักระดับต้น ประกอบด้วย ระดับความตระหนักย่อย ดังนี้
1.1 Stage 0 บุคคลในกลุ่มนี้ไม่รับรู้ และตระหนักเกี่ยวกั บปัญหานี้ อาจเนื่องจากไม่ได้สัมผัส
กับปัญหาภาวะโลกร้อน
1.2 Stage 1 บุคคลในกลุ่มนี้รู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแต่ไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้ความสาคัญ
ที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
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1.3 Stage 2 บุคคลในกลุ่มนี้รู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
1.3.1 Stage 2a บุคคลในกลุ่มนี้รู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ตัดสินใจว่า ภาวะโลกร้อนนี้
ไม่ได้เป็นปัญหา
1.3.2 Stage 2b บุคคลในกลุ่มนี้รู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และตัดสินใจยอมรับว่าภาวะโลก
ร้อนเป็นปัญหาและทราบสาเหตุ ผลกระทบ และการแก้ปัญหา
1.3.3 Stage 3 บุคคลมีแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
2. ความตระหนักระดับสูง กล่าวคือ
Stage 4 บุคคลมีแนวความคิดที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต้องทาเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และ
บุคคลต้องสามารถออกแบบแนวการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
Stage 2a
Situation is NOT a
Stage 1

Stage 0
Unaware of
Situation

problem

Can’t say if

Situation is
problem

Stage 2b

Stage 3

Stage 4

Situation is a

Thinking about

Identified

problem

Solution

Solution

ภาพที่ 1 Global Warming Awareness along Stamm’s Problem-Path (Stamm et al., 2000)
2.4 สร้า งผั งแบบวัด ความตระหนักเกี่ย วกับภาวะโลกร้อนของนั กเรีย นระดั บชั้ นมั ธยมศึกษา
ตอนต้น ตามกรอบแนวคิดของนิยามเชิงปฏิบัติการ แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นคาถามที่กาหนดสถานการณ์ตามที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจาวันแบบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 1 2 3 4 และ 5 ตามลาดับโดยเป้าหมายในการสร้างแบบ
วัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนี้ มีเป้าหมายของจานวนข้อที่ต้องการสร้าง ตามองค์ประกอบของความ
ตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 10 ข้อ จึงได้ข้อคาถามทั้งหมด 30 ข้อ และได้
สร้างไว้เป็น 2 เท่าของจานวนที่ต้องการนาไปใช้จริง จึงสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบไว้จานวน 60 ข้อ
2.5 สร้างข้อคาถามตามกรอบแนวคิดของนิยามเชิงปฏิบัติการที่กาหนดไว้ ดังตัวอย่าง ข้อคาถาม
ในแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้
ตัวอย่างข้อคาถามวัดความตระหนักด้านสาเหตุของภาวะโลกร้อน
0. ปัจจุบันกิจกรรมต่า งๆของมนุษย์ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความข้างต้น
ก. ไม่แน่ใจว่าการใช้เชื้อเพลิงจะทาให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน (Stage 0 เพราะ ผู้ตอบแสดงออก
ถึงการไม่รับรู้ ไม่ได้สัมผัส หรือ ไม่ได้รับข้อมูลว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนจึงส่งผล
ให้เกิดความตระหนักในระดับต่า หรืออาจไม่เกิดความตระหนักเลย) (1 คะแนน)
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ข. การใช้พลังงานเชื้อเพลิงอาจจะทาให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่เมื่อจาเป็นต้องใช้ จะทาอย่างไรได้
(Stage 1 เพราะ ผู้ตอบแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสาเหตุของภาวะ
โลกร้อน แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน)(2 คะแนน)
ค. การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน แต่คงไม่ได้เป็นสาเหตุที่ร้ายแรง มากนัก
(Stage 2a เพราะ ผู้ตอบแสดงออกถึงการรับรู้ ว่าการ แต่ตัดสินว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน่าจะเป็นสาเหตุของ
ภาวะโลกร้อน แต่ตัดสินว่าไม่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข) (3 คะแนน)
ง. การใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทาให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ
โลกร้อนแน่นอน (Stage 2b เพราะ ผู้ตอบแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลอย่างแท้จริง และยอมรับว่า
นี่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข) (4 คะแนน)
จ. การใช้พ ลังงานเชื้อเพลิง ทาให้เกิดแก๊ส เรือนกระจกอย่า งแน่น อน ดังนั้น จึงควรช่ วยกันลด
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดแก๊สเรือนกระจกลง (Stage 3 เพราะ ผู้ตอบแสดงออกถึงการรับรู้ และยอมรับว่านี่เป็น
สาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งเลือกแนวทางปฏิบัติที่สามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้เหมาะสม)
(5 คะแนน)
2.6 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือวัดความตระหนัก หรือมีประสบการณ์ในการสร้างแบบวัดความรู้ การรับรู้ที่
เกี่ย วข้องกับ ภาวะโลกร้อน จ านวน 5 ท่ าน พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อคาถามและตั ว เลื อกว่ า มี ความ
สอดคล้องกับเนื้อหา หรือนิยามตัวแปรที่ต้องการวัดหรือไม่ จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามของความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (ค่า IOC) โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ว่า ข้อคาถามต้องมีค่า IOC 0.5 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญ
ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามและตัวเลือกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2.7 หลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบวัดในประเด็นต่าง ๆตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้
เตรีย มแบบวั ด ความตระหนั กเกี่ย วกั บ ภาวะโลกร้อนเข้า ฉบั บ จากนั้ น น าไปทดลองใช้ ครั้ง ที่ 1 กับ นั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านคลองข่อย เป็นจานวน 98 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อในประเด็นของ
ค่าอานาจจาแนกของแบบวัด ซึ่งกระทาโดยนาแบบวัดมาตรวจให้ค ะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดแล้ว
หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับเมื่อหักข้อนั้นออก โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามแต่ละข้อ คือ ค่าอานาจจาแนกต้องมีค่าตั้งแต่ 0.2
ขึ้นไป และคัดเลือกข้อคาถามจานวน 30 ข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
2.8 สร้างคู่มือฉบับร่างของการใช้ แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางในการนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปทดลองครั้งที่ 3
โดยในคู่มือฉบับร่างที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไปประกอบไปด้วย 1) วัตถุประสงค์ของแบบวัด 2) นิยาม
ศัพท์ 3) ลักษณะของแบบวัด 4) โครงสร้างของแบบวัด 5) คุณภาพของแบบวัด 6) วิธีดาเนินการสอบ 7) การ
ตรวจให้คะแนน 8) เกณฑ์การให้คะแนน
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2.9 นาแบบวั ดความตระหนั กเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนที่ผ่า นการพิ จารณาว่า มีคุณ ภาพรายข้อ
เป็นไปตามเกณฑ์มาจัดเป็นฉบับเพื่อนาไปทดลองใช้ครั้งที่2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านวังเตย
เป็นจานวน 85 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้านค่าอานาจจาแนกอีกครั้ง
2.10 นาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบวัดด้านความตรงเชิงโครงสร้างซึ่งใช้การประมาณค่าโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเที่ยง
ตรวจสอบโดยใช้ความสอดคล้องภายในด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach และการสร้าง
เกณฑ์ปกติสาหรับแปลความหมายผลการวัดจากแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยนาไปใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จานวน 345 คน
2.11 ปรับปรุงรายละเอียดของคู่มือตามคาแนะนาของครูผู้ช่วยเก็บข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์การ
ให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนนให้ชัดเจน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
เครื่องมื อที่มี ลักษณะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบสถานการณ์ 5 ตัว เลือก มี การตรวจให้
คะแนนรายข้อ แบบ 1 2 3 4 และ 5 ตามลาดับ จานวน 30 ข้อ เป็นดังนี้
ให้ 1 คะแนน เพราะ ตัวเลือกเป็นการแสดงออกถึงการไม่รับรู้ ไม่ได้สัมผัส หรือ ไม่ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเลย จึงส่งผลให้เกิดความตระหนักในระดับต่า หรืออาจไม่เกิด
ความตระหนักเลย
ให้ 2 คะแนน เพราะ ตัวเลือกเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ให้ 3 คะแนน เพราะ ตัวเลือกเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน แต่ตัดสินว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
ให้ 4 คะแนน เพราะ ตัวเลือกเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน และยอมรับว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข
ให้ 5 คะแนน เพราะเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ หรือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
และสามารถเลือกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
2.12 ปรับปรุงคู่มือฉบับร่าง โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของคุณภาพของแบบวัดลงไปเพื่อ
ความสมบูรณ์ของคู่มือ ซึ่งรายละเอียดของคู่มือการใช้แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับสมบูรณ์ประกอบไปด้วย จุดมุ่งหมายของแบบวั ด โครงสร้างของแบบวัด ประโยชน์
จากการใช้แบบวัด การสร้างและการพัฒนาแบบวัด คุณภาพของแบบวัด วิธีดาเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนนและการนาเสนอผลการทาแบบวัดเพื่อเผยแพร่และนาไปใช้
ต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ใช้สถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์คุณภาพรายข้อ เพื่อวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับเมื่อหักข้อนั้นออก โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาค่าอานาจจาแนกจะต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ ไป จึงถือว่าสามารถจาแนกได้
2. วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความชัดเจน
และความเหมาะสมของการนิยามและกรอบแนวคิดว่าครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่ โดยคานวณดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยใช้
สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 248-249) ซึ่งการพิจารณา ค่า IOC ควรมีค่า 0.50 ขึ้นไปแสดงว่า
ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวัด
3. วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโครงสร้างกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แต่ละค่าดัชนีที่ Diamantopoulos และ Siguaw (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน์, 2554) ได้เสนอไว้ ดังนี้
3.1 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean
Square Error of Approximation: RMSEA) เสนอว่า RMSEA ที่ดีมากๆควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งหมายถึง
โครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
3.2 ค่าดัชนีรากค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR) ที่สรุปว่าค่า
RMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
3.3 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ควรมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.90 แสดงว่า โครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
3.4 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 แสดงว่า โครงสร้างมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
4. วิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) แบบความสอดคล้องภายในด้วยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธีของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2547: 58-62)
5. การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms)
5.1 วิเคราะห์หาตาแหน่งเปอร์เซ็นต์ ไทล์ (Percentile Rank) ของคะแนนที่ได้จากแบบวัด
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544)
5.2 หาค่าคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) ใช้ตารางสาหรับแปลงค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นต์
ไทล์เป็นคะแนนทีปกติ
5.3 ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติด้วยวิธีกาลังสองต่าสุด โดยการสร้างสมการถดถอย
(เสริม ทัศศรี, 2544)
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5.4นาคะแนนปกติทีมาแปลผลเป็นเกณฑ์ปกติโดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็น 5 ระดับ ที่มีช่วงของ
คะแนนแต่ระดับเท่ากัน โดยการหาพิสัยของคะแนนปกติทีแล้วหารด้วยจานวนระดับที่ต้องการ
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทั้งคุณภาพรายข้อ
และคุณภาพรายฉบับ เป็นดังนี้
1.1ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคาถาม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้านอานาจจาแนก
1.2.1 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพรายข้ อ ครั้ ง ที่ 1 ท าให้ ส ามารถคั ด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี
คุณภาพได้จานวน 30 ข้อ จากข้อคาถามทั้งหมด 60 ข้อ โดยมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.26-0.61 ซึ่งถือว่าข้อ
คาถามเหล่านี้สามารถจาแนกนักเรียนที่มีระดับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแตกต่างกันออกจากกันได้
1.2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อครั้งที่ 2 พบว่า ข้อคาถามมีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่
0.23-0.64 กล่าวคือ ข้อคาถามมีความสามารถในการจาแนกอยู่ในระดับพอใช้ จนถึงระดับดีมาก ซึ่งถือว่าข้อ
คาถามเหล่านี้สามารถจาแนกนักเรียนที่มีระดับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแตกต่างกันออกจากกันได้
1.3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อนสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต
1 มีความตรงเชิงโครงสร้างที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความตระหนักด้านสาเหตุเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อน 2) ความตระหนักด้านผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน 3) ความตระหนักด้านการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าไคสแควร์ (Chi-Square)
ไม่มีนัยสาคัญ (p>.05) ที่ df เท่ากับ 355 มีค่าเท่ากับ 365.85 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลัง
สองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.009 ค่า
ดัชนีรากค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR)มีค่าเท่ากับ 0.038 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.934 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่า
แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.913
1.4 ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดพบว่า มีค่าความเที่ยงรายองค์ประกอบ เท่ากับ 0.80 0.71 และ
0.74 ตามลาดับ ส่วนค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.88
2. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยเกณฑ์ปกติของแบบ
วัดมีช่วงคะแนนปกติที ตั้งแต่ T5-T74
3. คู่มือการใช้แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ วิธีการดาเนินการสอบ และครูสามารถตรวจ
ให้คะแนนและแปลผลคะแนนได้ถูกต้องตามเกณฑ์การแปลผลคะแนน
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. ความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6-1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2543: 248-249) กล่าวไว้ว่า ค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่าเป็นข้อคาถามที่มีความตรงตามเนื้อหา ที่เป็น
เช่นนี้เพราะ ในการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
สร้างแบบวัดไว้อย่างชัดเจน ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดองค์ประกอบของความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบวัด และกาหนดนิยามความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้สามารถสังเกตและวัดได้ จึงสามารถสร้างข้อคาถาม
ของแบบวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด
2. คุณภาพรายข้อในประเด็นของค่าอานาจจาแนกของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เมื่อนาไปทดลองใช้
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่า มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.24-0.63 นั่นแสดงว่าข้อคาถามของแบบวัด มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด คือค่าอานาจจาแนกต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่า ข้อคาถามข้อนั้นสามารถจาแนกนักเรียนที่มีความ
ตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกัน ออกจากกันได้ ดังที่ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 185) ที่ระบุว่า
ค่าอานาจจาแนกที่ดีควรมีค่าเป็นบวกเข้าใกล้ +1 และค่าอานาจจาแนกจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ในการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้างไว้ชัดเจน รวมทั้งได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน จึ งช่วยให้สามารถกาหนดรูปแบบของแบบวัดได้อย่ างเหมาะสม ซึ่ งมีรูปแบบเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ประเภทสถานการณ์ จานวน 5 ตัวเลือก ที่มีการกาหนดสถานการณ์ที่นักเรียนอาจพบในชีวิตประจาวัน มีระดับ
คะแนนเป็ น 1 2 3 4 และ 5 และท าให้สามารถสร้างข้อคาถามของแบบวั ด ที่ วั ดได้ ตรงตามสิ่ งที่ ต้ องการวั ด นั่ นคือ
ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และในการสร้างแบบวัด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ระดับความตระหนักตามแนวคิดของ
Stamm et al. (2000) เพื่อสรุปและปรับเป็นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนของแต่ละตัวเลือกที่ชัดเจน มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละระดับ
3. จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1พบว่าโครงสร้างมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะในการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้ ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน ที่สามารถกาหนดองค์ประกอบของความตระหนักได้ตรงและครอบคลุม กาหนดนิยามความตระหนักเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อนที่สามารถสังเกตและวัดได้ จัดทาผังการสร้างแบบวัดที่ครอบคลุมองค์ประกอบของความตระหนักเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน และสร้างข้อคาถามตามกรอบแนวคิดนิยามความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
4. ลักษณะของข้อคาถามที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ และถูกคัดออกจากแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับสมบูรณ์ พบว่า มีความไม่เหมาะสมในส่วนของข้อคาถามและตัวเลือก
ที่ยาวเกินไป ใช้คาฟุ่มเฟือยซับซ้อน ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่านและทาความเข้าใจ จนบางครั้งอาจใช้วิธีการเดา
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คาตอบ จึงส่งผลให้การวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกออกมาต่ากว่าเกณฑ์ อีกประการหนึ่ง คือการเลือกใช้สถานการณ์ที่ไกลตัว
นักเรียน ส่งผลให้เกิดการเดาคาตอบ ย่อมทาให้ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกออกมาต่ากว่าเกณฑ์แน่นอน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สาหรั บนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ไปใช้
1.1 ผู้ ที่ น าแบบวั ด ไปใช้ ค วรศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ แ บบวั ด ให้ เ ข้า ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแบบวั ด
วิธีดาเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน และเกณฑ์ปกติในการแปลความหมายคะแนนก่อนนาไปใช้
1.2 ผู้ที่นาแบบวัดไปใช้วัดระดับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนควรมีการชี้แจง
ให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการนาผลจากการทาแบบวัดไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจ
ทาแบบวัด ให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
1.3 คุณครูหรือผูเ้ กี่ยวข้อง ควรนาแบบวัดไปใช้วัดระดับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน
1.4 คุณครูสามารถใช้แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนี้ ในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ในประเด็นของ
การอยู่อย่างพอเพียง และ การมีจิตสาธารณะ เพราะลักษณะของข้อคาถามในแบบวัดนี้ สามารถแสดงให้เห็นถึง
การที่นักเรียนมีความพอเพียงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้อย่างคุ้มค่า เพียงพอกับความต้อ งการ ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม รวมถึง แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างแบบวัดความตระหนักเกี่ ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียนในระดับอื่น ๆ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียน และนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแนวทางในการปลูกฝังผู้เรียนในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป
2.2 ควรมีการวิจั ยเพื่อพัฒ นารูป แบบและวิ ธีการวัด ความตระหนั กเกี่ย วกับภาวะโลกร้อนใน
รูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากความตระหนักเป็นการวัดทางจิตพิสัย จึงค่อนข้างยากที่จะได้ผลการวัดที่ตรงกับตามความ
จริง ดังนั้นการพัฒนาแนวทางการวัดหลายๆวิธีจะทาให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องมากขึ้น
2.3 ในการนาแนวคิดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของ Stamm et al. (2000) มาสร้างแบบวัดความ
ตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างแบบวัดที่สามารถวัดความ
ตระหนักในระดับต้นเท่านั้น คือ Stage 0 – 3 ซึ่งตามแนวคิดของ Stamm et al. (2000) ได้กล่าวถึง ความตระหนักขั้นสูง
(Stage 4) แต่เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความตระหนักขั้นสูงควรมีรูปแบบแตกต่างไปจากการวัดความตระหนักระดับต้น เพราะ
ผู้ตอบแบบวัดต้องสามารถแสดงแนวคิดในการปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างอิสระ และเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้
จริง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากจะมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดความตระหนักขั้นสูงต่อไปได้
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