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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มุ่งพฒันาเทคนิคการประเมนิการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูเ้รยีนดว้ยการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎเีพื่อสรา้งเครื่องมอืวดัการคดิวเิคราะหท์าง
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยมจีุดมุ่งหมายของการวจิยั 1) เพื่อพฒันาเทคนิคการประเมนิการคดิ
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนดว้ยการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดั
แบบราสช ์ 2) เพื่อสรา้งเครื่องมอืประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนทีไ่ดจ้าก
โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี 3) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของเทคนิคการประเมนิการคดิ
วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีน  แหล่งขอ้มลู คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัก าแพงเพชร  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 41 
จ านวน 500 คน  ด าเนินการวจิยัโดยการสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
ภาวะสนันิษฐานทางทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ภาวะ
สนันิษฐานในมติกิารใหเ้หตุผล และแผนทีภ่าวะสนันิษฐานในมติกิารน าไปประยุกต์ใช้ กบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์เพื่อน าไปตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัโมเดลการวดัความสามารถคดิวเิคราะหท์าง
วทิยาศาสตร์ของผู้เรยีน  สรา้งเครื่องมอืเป็นขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของ
ผูเ้รยีน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบ 4 ตวัเลอืก แต่ละตวัเลอืกมคีะแนนความสามารถที่ลดหลัน่
กนัไป ซึง่ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1.  ผลจากการพฒันาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตรข์อง
ผูเ้รียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีและการวดัแบบราสช ์ มีดงัน้ี   
     เป็นการพฒันาวธิีการในการสร้างเครื่องมอืเพื่อใช้วดัความสามารถของผู้เรยีน
วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จากการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิด
วิเคราะห์ เกิดจากการจากการสงัเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีการคิดวิเคราะห์และการ
กลัน่กรองจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์
โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีน ประกอบด้วย
โครงสร้างความสามารถคดิวเิคราะห์ของผู้เรยีนวทิยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ระดบั ตัง้แต่ขัน้
เบือ้งต้น (beginning) ขัน้พืน้ฐาน (basic) ขัน้เชีย่วชาญ ( proficient) และขัน้สูง (advanced) ซึง่
เป็นขัน้สูงสุดของโครงสร้างแต่ละระดับมีค าบรรยายความสามารถของผู้เรียนโดยเฉพาะ 
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ประกอบด้วยแผนที่ภาวะสันนิษฐาน 2 มิติ ได้แก่ มิติที่  1 การให้เหตุผล (justification 
dimension) ประกอบด้วย 4 ระดับความสามารถ คือ การรับรู้ (perception) การมีเหตุผล 
(reasoning) การมเีหตุผล (explaining) และการสรุปเหตุผลสมัพนัธ ์ (summarizing) และมติทิี ่
2 การน าไปประยุกต์ใช้ (application dimension) ประกอบดว้ย 4 ระดบัความสามารถ คอื การ
จดจ า (remembering) การปฏบิตัติาม (complying) การน าไปใช ้(applying) และการประยุกต์ใช ้ 
(advanced applying)   
 จากการพฒันาประสทิธภิาพโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีการคดิวเิคราะห์ทาง
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จากค่าความเทีย่ง criterion zone ได้โมเดลบน 
wright map  ทีม่คีวามเหมาะสมกบัระดบัความสามารถคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน
กบัโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎ ี สามารถก าหนดขอบเขตแบ่งแยกระดบัความสามารถคดิ
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนได ้ ดว้ยทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบโดยผลการวเิคราะห์
ความตรงเชงิโครงสรา้งของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ 
ไดค้่าขอบเขตเกณฑ ์(criterion zone) ที่ใชเ้ป็นเสน้สมมตแิสดงปรมิาณการมคีวามสามารถคดิ
วเิคราะห์ของผู้เรยีนในระดบัต่างกนั ผู้วจิยัจงึสรุปผลก่อนและหลงัของการพฒันาโมเดลภาวะ
สนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ดงัภาพ 47 

 

ค่าความสามารถ ระดบัความสามารถ 
(Level) 

ค่าความสามารถ ระดบัความสามารถ 
(Level) 

 
 

 สงูกว่า .50 

 
ขัน้สงู 

(Advanced) 

 
 

 สงูกว่า 1.00 

 
ขัน้สงู 

(Advanced) 

 
 อยู่ระหว่าง 

.07 - .50 

 
ขัน้เชีย่วชาญ 
(Proficient) 

 
 อยู่ระหว่าง 

.19 - 1.00 

 
ขัน้เชีย่วชาญ 
(Proficient) 

 อยู่ระหว่าง 
-.52 - .06 

 

ขัน้พืน้ฐาน 
(Basic) 

  

 

 ต ่ากว่า 
-.52 

 
ขัน้เบือ้งตน้ 
(Beginning) 

 

 อยู่ระหว่าง 
-.75 - .18 

ขัน้พืน้ฐาน 
(Basic) 

 

   ต ่ากว่า  
-.75 

ขัน้เบือ้งตน้ 
(Beginning) 

 
ภาพ 47 (ซา้ย) โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะหก่์อนพฒันา (ขวา) หลงัพฒันา 
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 ประสิทธิภาพของโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  สามารถแบ่ง
ความสามารถไดเ้ป็น 4 ระดบั โดยผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถต ่ากว่า (𝜃) -.75 เป็นผูม้คีวามสามารถ
คดิวเิคราะหอ์ยู่ ในระดบัขัน้เบือ้งต้น  ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถ (𝜃) = -.75 ถงึ .18 อยู่ในระดบัขัน้
พื้นฐาน  ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถ (𝜃) = .19  ถงึ 1.00 อยู่ในระดบัขัน้เชี่ยวชาญและผู้เรยีนที่มี
ความสามารถสูงกว่า (𝜃) 1.00 อยู่ในระดบัขัน้สูง แผนทีภ่าวะสนันิษฐาน (construct map) จงึถอื
ได้ว่าสามารถเป็นตวัแทนของโมเดลความคดิที่ช่วยให้ผู้วจิยัไดรู้ว้ธิกีารที่ชดัเจนในการออกแบบ
การวดัตวัแปรให้สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของของตวัแปรทีค่วรจะเป็นตามทฤษฎหีรอืหลกัการที่
เกี่ยวขอ้ง (Brown & Wilson, 2011) สอดคลอ้งกบัค าบรรยายระดบัความสามารถเป็นสิง่ทีส่ าคญั
เพราะค าบรรยายระดบัความสามารถจะน าไปใช้ตีความคะแนนสอบและคะแนนความสามารถ 
(Cizek & Bunch, 2007; Perie, 2008) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัซึง่ระดบัความสามารถมลีกัษณะ
เป็นระดบัชัน้ความสามารถจากต ่าสุดสู่สูงสุดภายใตข้อบเขตทีผู่ว้จิยัก าหนด  
 
 

 2.  ผลการสร้างเคร่ืองมือในประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูเ้รียนท่ีได้จากการสร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีและการวดัแบบราสช ์
 

    ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ตาม
โครงสรา้งของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎ ี สอดคลอ้งกบัแผนทีโ่ครงสรา้งภาวะสนันิษฐาน
ทัง้ 2 มติ ิ ไดแ้ก่ มติกิารใหเ้หตุผลและมติกิารน าไปประยุกต์ใช ้ ม ี36 ขอ้ค าถาม  โดยขอ้ 1-18  
วดัมติกิารใหเ้หตุผล และขอ้ 19-36 วดัมติกิารน าไปประยุกต์ใช้ มเีนื้อหาตามหลกัสูตรแกนกลาง
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นสาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร  มาตรฐาน ว 3.1 จ านวน 4 
ตัวชี้ว ัด การพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบ “ข้อสอบ” เพื่อใช้ประเมินการคิดวิเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนที่ได้จากการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละวเิคราะห์ด้วย
ทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ (IRT) ด้วยโมเดลราสช์ ผู้วจิยัสรุปผลก่อนและหลงัการพฒันา
ประสทิธภิาพจากการสรา้งเครือ่งมอื  ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20   สรปุผลก่อนและหลงัการพฒันาประสทิธภิาพจากการสรา้งขอ้สอบวดัการคดิ     
               วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
 

Reliability  ก่อนการพฒันา 
ขอ้สอบ 40 ขอ้ ( 300 คน) 

หลงัการพฒันา 
ขอ้สอบ 36 ขอ้ ( 500 คน) 

ค่า Cronbach's alpha .73 .84 
ค่า Person separation  .65 .84 
ความเทีย่งแบบ EAP/PV .74 .87 
ค่า INFIT MNSQ  ผ่านเกณฑ ์36 ขอ้  
ค่า Correlation coefficient 
1. ขอ้คู่-คี ่ 
2. แบ่งครึง่  

 
.78 
.46 

 
.79 
.52 

  

 เมือ่ขอ้สอบไดร้บัการพฒันาหลงัจากไดท้ าการทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 300 คน  เพื่อ
พฒันาแลว้น ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 500 คน  พบว่าค่าความเทีย่งเพิม่ขึน้  แสดงใหเ้หน็
ว่าผลของการพฒันาข้อสอบภายหลงัจากการศึกษาคุณลกัษณะและคุณภาพของข้อสอบด้วย
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ สรุปผลการ
วเิคราะห์ประสทิธภิาพด้านความเที่ยงแบบสมัประสทิธิค์รอนบากแอลฟารวมทัง้ 2 มติ ิ มคี่า
เท่ากับ .84  ผ่านเกณฑ์ในระดบัสูง ทัง้นี้ใช้เวลาในการท าแบบวดั 60 นาที มคี่าดชันีความ
เหมอืน (similarity index) ทุกขอ้ผ่านเกณฑท์ี่ค่า .80 – 1.00  ความเทีย่งแบบ EAP/PV เท่ากบั 
.84  มคี่าผ่านเกณฑใ์นระดบัสงู  ระดบัความยากง่ายของค าตอบทุกขอ้มคี่า INFIT MNSQ  ของ
ขอ้ค าถามทัง้ 36 ขอ้ จากการวเิคราะหด์ว้ยโมเดลแบบเอกมติริวมมคี่า INFIT MNSQ มคี่าอยู่
ระหว่าง .75-1.33  ซึ่งมคี่าเข้าหา 1  ความสอดคล้องระหว่างโมเดลและชุดข้อมูล จากการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์Correlation coefficient ของขอ้สอบทัง้ชุดดว้ยค่าความเทีย่งแบบวธิแีบ่ง
ครึง่แบบวดั (Split Half Method) ขอ้คู่-คี ่มคีวามสมัพนัธท์ี ่.79 และแบบขอ้ครึง่ฉบบัแรก-หลงัมี
ค่าเท่ากบั .52  ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัดแีละปานกลางตามล าดบั  
 ข้อสอบที่พัฒนาจากเทคนิคนี้จึงสามารถน าไปใช้วัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  โดยผลการวเิคราะห์ระดบัความสามารถคดิวเิคราะห์ของ
ผู้เรียน พบว่ามีความสามารถอยู่ในระดับขัน้พื้นฐาน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 49 
รองลงมาอยู่ที่ระดบัขัน้เชี่ยวชาญ จ านวน 195 คน คดิเป็นร้อยละ 39 ระดบัขัน้สูง จ านวน 36 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 และขัน้เบือ้งตน้ จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8   
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 3.  เทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตรข์องผู้เรียนด้วยการ
สร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีและการวดัแบบราสช ์
    จากประสิทธิภาพที่เป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์ที่เป็นผลจากกระบวนการพัฒนา
เทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรยีนด้วยการสร้างโมเดลภาวะ
สนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดัแบบราสช์  โดยวธิกีารสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี
เพื่อสรา้งเครือ่งมอืวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน ซึง่เทคนิคการประเมนิการคดิ
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตร ์ ท าการแยกมติขิองความสามารถทีเ่ป็นองคป์ระกอบดว้ยแผนทีภ่าวะ
สนันิษฐาน  เพื่อสรา้งเครื่องมอืวดัความสามารถการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนใน
รปูแบบขอ้สอบโดยการพฒันาและตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของตวัแปรและแปลผลดว้ย
การวดัแบบราชส์  วเิคราะหค์่าพารามเิตอรต่์างๆ ไดเ้ป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์  เป็นเทคนิคการ
ประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยวธิกีารสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทาง
ทฤษฎ ี(ภาพ 46 หน้า153) 
 
อภิปรายผล 
 1.  โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะหท์ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ในครัง้แรกแบ่ง
ระดบัความสามารถจากจากการก าหนดคุณลกัษณะคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนโดยใช้เส้นสมมติ
แสดงปรมิาณการมคีวามสามารถในระดบัต่างกนั ประมาณค่าออกเป็น 5 ระดบั ในระดบัขัน้ต ่า
กว่าเบื้องต้น  ขัน้เบือ้งต้น  ขัน้พื้นฐาน  ขัน้เชี่ยวชาญ และขัน้สูง จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ด้วยแผนที่ Wright  ขอบเขตเกณฑ์ (criterion zone) จะม ีthreshold เกิดขึ้น 3 
threshold โดยม ีthreshold กัน้ทีค่่าระดบัความสามารถ (𝜃) -.52, .07, .50 ตามล าดบั ผูเ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถต ่ากว่า (𝜃) -.52 เป็นผู้มคีวามสามารถคดิวเิคราะห์อยู่ในระดบัที่ 1 เบื้องต้น  
ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถ (𝜃) = -.52 ถึง .069 อยู่ในระดบัที่ 2 ขัน้พื้นฐาน  ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถ (𝜃) = .069 ถงึ .50  อยู่ในระดบัที ่3  ขัน้เชีย่วชาญ  และผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถ
สงูกว่า (𝜃) .50  อยูใ่นระดบัที ่4  ขัน้สงู  จากผลการวเิคราะหร์ะดบัขัน้ที ่ 2 และระดบัขัน้ที ่ 3  มี
การกระจายของแผนภาพแสดงที่ใกล้เคยีงกนัมาก แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนใช้ความสามารถใน
การท าขอ้สอบไม่แตกต่างกนั  ขอ้สอบในส่วนของระดบัความสามารถทัง้สองขัน้นี้แยกผู้เรยีน
ออกจากกนัตามระดบัความสามารถได้ไม่ชดัเจนหรอืค าบรรยายความสามารถและค าบรรยาย
ค าตอบไมส่ามารถแบ่งความสามารถผูเ้รยีนได ้ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการพฒันาโมเดลภาวะสนันิษฐาน
ทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะหแ์ละพฒันาขอ้สอบใหใ้หส้ามารถเป็นเครือ่งมอืวดัทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 2.  งานวจิยัน้ีเป็นการประเมนิผลทีใ่ห้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการแปลความหมายจาก
การตอบสนองขอ้สอบของผูเ้รยีนทีส่มัพนัธก์บัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ค าบรรยายจงึ
ต้องสามารถสะท้อนความสามารถนักเรยีนที่แตกต่างกันให้ชดัเจนในแต่ละระดบั  จงึท าให้
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ขอ้สอบสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของสิง่ที่ต้องการวดัซึ่งเป็นคุณลกัษณะหรอืความสามารถที่มี
ความเฉพาะเจาะจง  สามารถเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการตรวจสอบความสามารถของผู้เรยีน
เป็นการเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนทีไ่ดจ้ากการวดัในระบบ
การประเมนิจะมคีวามตรงของและมคีวามถูกต้อง สามารถน าไปใชส้นับสนุนหรอืโต้แยง้ขอ้สรุป
อ้างองิเกี่ยวกบัความสามารถของผูเ้รยีนได้ ซึง่หลกัฐาน คอื ค าตอบทีม่าจากผลการตอบสนอง
ของนกัเรยีนต่อขอ้ค าถาม (Item Response)  
       การประเมนินี้มคีวามแกร่งมากเพราะจะต้องท าการศกึษาคน้ควา้เกี่ยวกบัเรื่องที่
ต้องการให้ผู้เรยีนพฒันาและคุณลกัษณะที่ผู้เรยีนสามารถแสดงออกมาหรอืระดบัคุณภาพที่มี
ความแตกต่างกันไปของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อผนวกเข้ ากับ
ประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญเพื่อการไดม้าซึง่เครื่องมอืวดัที่มปีระสทิธภิาพ  เพราะการก าหนด
หรอืการถงึระดบัคุณภาพหรอืความสามารถที่แตกต่างกนันัน้เป็นสิง่ที่ยากมากที่สุดและส าคญั
ที่สุดในกระบวนการพฒันาเทคนิคนี้  ความรู้ที่มากพอและประสบการณ์ที่ชดัเจนจะช่วยให้
โครงสรา้ง (Construct) ชดัเจนมากขึน้เพราะหากต้องการจะวดัสิง่ใดโดยไม่รูโ้ครงสรา้งภายใน
ของสิง่ทีว่ดั ไมส่ามารถอธบิายได ้ ผลของการวดันัน้กจ็ะบอกไดเ้พยีงแค่นิยามว่า “คอือะไร” แต่
ไมส่ามารถบอกหรอือธบิายว่า “เป็นอย่างไร” ได ้ซึง่ในการทีจ่ะแปลความหมายผลการวดั  ต้อง
เป็นไปตามลกัษณะและโครงสรา้งที่สนันิษฐานไว้ก่อนแล้ว ดงันัน้แผนที่ภาวะสนันิษฐานที่ถูก
สร้างจะต้องก าหนดสิง่ที่ต้องการวดัที่สามารถแปลความหมายได้ในการประเมนิผลที่ตรงกับ
เนื้อหาเฉพาะหรอืสิง่เฉพาะที่ต้องการวดั  เพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงไปสู่การแสดงถงึระดบั
ความสามารถของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ   
        นอกจากนี้ในขัน้ตอนการทดลองใช้เครื่องมอืและมกีารตรวจสอบความตรงเชงิ
โครงสรา้งระหว่างโมเดลภาวะสนันิษฐานการคดิวเิคราะห์กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ด้วยโปรแกรม 
ConstructMap ผลจากการวเิคราะหไ์ดแ้ผนที ่Wright ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งการกระจายค่า
ความยากของขอ้ค าถาม ซึง่สามารถน ามาพจิารณาถงึความเหมาะสมในการแบ่งช่วงของแต่ละ
ระดบัความสามารถคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนได้  โดยแต่ละระดบัจะต้องมชี่วง
ห่างอยา่งเหมาะสม  จดุแบ่งแต่ละระดบัต้องไม่ชดิกนัหรอืห่างกนัจนเกนิไป แต่เนื่องจากขอ้สอบ
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ยงัไม่สามารถแบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม (categorize)  ตามระดบัความสามารถได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะค่าความยากล าดบัขัน้ ( item threshold) ยงัซอ้นทบักนับา้ง ผูเ้รยีนทีอ่ยู่ใน
แต่ละระดบั จงึสามารถตคีวามได้ว่า มแีนวโน้มที่จะมคีวามสามารถคดิวเิคราะห์อยู่ในระดบัที่
ต่างกนัเพราะการวดัยงัมคีวามคลาดเคลื่อนอยู่  ดงันัน้ในการพฒันาโมเดลภาวะสนันิษฐานทาง
ทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์  ให้พจิารณาที่แผนที่ Wright  โดยขอ้ค าถามที่ด ีค่าพารามเิตอรค์วาม
ยากระดบัขัน้การตอบ (threshold) จะต้องกระจายแบบเกาะกลุ่มกนัและอยู่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่
ของพารามเิตอร์ความยากระดบัขัน้การตอบ  บนต าแหน่งที่ใกล้เคยีงกบัเส้นที่ลากผ่าน  หาก 
threshold ห่างออกไปจากเสน้แบ่งถอืว่ามแีนวโน้มว่าเป็นขอ้ค าถามทีย่ากหรอืง่ายเกนิไป  อาจ
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ไม่เหมาะสมกบัการวดัความสามารถของผูเ้รยีนกลุ่มนี้  ผู้วจิยัอาจพจิารณาปรบัปรุงขอ้ค าถาม
ใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนมากขึน้ 
  3. การพฒันาโมเดลภาวะสนันิษฐานการคดิวเิคราะหเ์ป็นการประยุกต์ใชก้รอบการ
สรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการวดัตวัแปรที่ถูกละเลยในการพฒันาโครงสรา้ง
ความสามารถคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน  โดยใชแ้นวคดิ 4 หน่วยโครงสรา้งและการออกแบบการ
ประเมนิที่เน้นหลกัฐานที่มุ่งตอบค าถามได้ว่าต้องการวดัสิง่ใดจรงิๆ ออกแบบข้อสอบที่ให้ผล
สารสนเทศเกี่ยวกบัผู้เรยีนได้มากขึ้น ข้อมูลบอกได้ว่าผู้เรยีนรูม้ากน้อยเพยีงใด  สามารถท า
อะไรไดบ้า้ง  มผีลสมัฤทธิบ์รรลุมาตรฐานหรอืไม่อย่างไร  ในขณะเดยีวกนักบ็อกไดว้่าทีน่ักเรยีน
ไม่บรรลุวตัถุประสงคน์ัน้เป็นเพราะอะไร  เพราะสารสนเทศนี้ไม่ไดมุ้่งไปสู่การสรุปว่านักเรยีนมี
คะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบัค่าเฉลี่ยหรอืมคีะแนนมากน้อยเท่าใด  แต่มุ่งหวงัให้นักเรยีนที่ไม่
บรรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรฐานการเรยีนรูส้ามารถพฒันาตนเองใหด้ขีึน้ไดด้ขี ึน้  
                4.  ขอ้สอบทีส่รา้งขึน้ตามแผนที่ภาวะสนันิษฐานนัน้มคีุณลกัษณะเด่นทีส่ าคญัสอง
ประการ ประการแรก คอื การตัง้โจทยค์ าถามทีอ่า้งองิจากแผนที่ภาวะสนันิษฐานจะช่วยใหโ้จทย์
ค าถามมคีวามตรงเชงิโครงสรา้งมากขึน้ กล่าวคอื โดยปกตแิล้วโจทยค์ าถามทัว่ไปมุ่งให้ความ
สนใจทีเ่นื้อหาและ/หรอืทกัษะ โดยไมส่ามารถอธบิายไดว้่า โจทยค์ าถามเหล่านัน้จะมรีะดบัความ
เข้มข้นของเนื้อหาและระดบัทกัษะการคิดที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างไร เมื่อครูใช้แผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ในการตัง้โจทย์ค าถาม ครูจะมกีรอบความคิดว่า ต้องการวดัความสามารถของ
นกัเรยีนในระดบัใดและความสามารถในระดบันัน้สมัพนัธก์บัเนื้อหาและทกัษะอะไรบา้ง  

      5.  ผู้วิจยัใช้การวดัของราสช์ในงานวิจยันี้  เนื่องจากวิเคราะห์ข้อทดสอบตาม
โมเดลราสช์นัน้โอกาสที่ผู้สอบจะท าข้อทดสอบ ได้หรอืไม่ขึ้นอยู่กับปัจจยั 2 อย่าง คอืระดบั
ความสามารถของตนเอง (ability parameter,) และระดบัความยากของขอ้ทดสอบ (dificulty 
โอกาสทีค่นผูเ้รยีนนัน้จะสามารถตอบขอ้ทดสอบนัน้ไดถู้กต้องม ี50% ถ้าหากความสามารถของ
บุคคล () น้อยกว่าความสามารถของขอ้ทดสอบแลว้ โอกาสทีจ่ะตอบขอ้ ทดสอบนัน้ไดถู้กต้อง
ยอ่มน้อยกว่า 50% และในท านองเดยีวกนั ถา้หากว่าค่า  มากกว่าค่า  แลว้ โอกาสทีค่นผู้นัน้
จะตอบขอ้ทดสอบได้ถูกกม็มีากกว่า 50%  ขอ้ทดสอบแต่ละขอ้จะต้องวดัคุณลกัษณะ(trait) 
เดยีวกนั หรอืวดัเพยีงมติเิดยีว (unidimensional latent space ) โมเดลราสชม์คี่าพารามเิตอรท์ี่
เกีย่วขอ้งมเีพยีง 2 ค่าเท่านัน้ ไม่มคี่าอ านาจจ าแนกหรอืโอกาสของการเดาเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย 
เพราะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นว่าขอ้ทดสอบที่น ามาใช้กบัโมเดลราสช์นัน้จะต้องมอี านาจจ าแนก
เท่าๆ กนั และมลีกัษณะทีจ่ะท าใหเ้กดิการเดาไดน้้อยทีสุ่ด  
     6. โมเดลภาวะสนันิษฐานการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน ในการวจิยั
นี้ทีป่ระกอบดว้ยความสามารถของผูเ้รยีน 4 ระดบั ไม่สามารถสรุปว่าเป็นโครงสรา้งทีด่ทีีสุ่ด แต่
เป็นโครงสรา้งทีเ่หมาะสมทีสุ่ดโครงสรา้งหนึ่งทีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้สอบวดัการคดิ
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เป็นหลกั วธิกีารทีผู่ว้จิยัใชอ้ยู่บนพืน้ฐาน
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ของหลักฐานเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงมัน่ใจโมเดลภาวะสันนิษฐานการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้ เ รียนที่ประกอบด้วยแผนที่ภาวะสันนิษฐานที่พัฒนาขึ้นนี้ สะท้อน
ความสามารถของผูเ้รยีน  สะทอ้นการตอบของผูเ้รยีน  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานจงึช่วยชีแ้นะผู้
ออกขอ้สอบว่าขอ้สอบและตวัเลอืกที่เหมาะสมกบันักเรยีนแต่ละขัน้ควรมลีกัษณะอย่างไร  ซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นการส่งเสรมิความเชี่ยวชาญของผู้สร้างข้อสอบให้สามารถระบุความสามารถ
นกัเรยีนทีต่อ้งการวดัไดแ้มน่ย ามากขึน้  
     7. หากพจิารณาผลการประเมนิเมื่อเทยีบเคยีงกบัขอบเขตเกณฑ ์(criterion zone) 
บน แผนที ่Wright ของโมเดลภาวะสนันิษฐานการคดิวเิคราะห ์ พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ
คดิวิเคราะห์อยู่ใน ระดบัขัน้พื้นฐาน (Basic)  แม้ว่าการพจิารณาความเหมาะสมของผลการ
วเิคราะห์ แผนที่ Wright  จะแยกชัน้กนัอย่างชดัเจน  และไม่มพีารามเิตอร์ระดบัขัน้การตอบ 
(threshold) ของแต่ละขอ้กระจายไปปนอยู่กบักลุ่ม threshold อื่น ๆ แต่สารสนเทศจากผลการ
ประเมนิ  พบว่า ผู้เรยีนส่วนใหญ่มกีารกระจุกตัวอยู่ใน ระดบัขัน้พื้นฐาน (Basic)  แสดงถึง
ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เมื่อผ่านการวเิคราะห์
ของผูเ้รยีนโดยทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ  จะพบว่ามขีอ้จ ากดัในการกระจายค่าความสามารถ
คดิวเิคราะหอ์ยูใ่นช่วงแคบ ๆ เพราะมขีอ้ค าถามจ านวนน้อย  จงึไม่สามารถแยกแยะกลุ่มผูเ้รยีน
ทีม่คีวามสามารถต่างกนักนัไดอ้ย่างชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 
 1. การสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานและแผนทีภ่าวะสนันิษฐานในการใชง้านจรงิในการ
วดัและประเมนิผลในสภาพจรงิ ต้องใชร้ะยะเวลาในการพฒันามากและมคีวามละเอยีดรอบคอบ
จงึจะไดแ้ผนที่ภาวะสนันิษฐานที่มคีุณภาพ ตวัแปรทีน่ ามาใชค้วรจะเป็นตวัแปรทีม่คีุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อการน าไปใชไ้ดก้วา้งในวงการศกึษา 

   2 .การก าหนดค าบรรยายความสามารถของผู้ เ รียนและการก าหนดระดับ
ความสามารถของผูเ้รยีน เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ทีผู่้วจิยัต้องมคีวามเชีย่วชาญและสามารถสรา้ง
การบรรยาย ให้ผู้เรยีนในแต่ละระดบัมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เพราะหากค าบรรยาย
ดงักล่าวไม่ด ี การแบ่งระดบัของเราอาจจะคลาดเคลื่อน ถงึแมร้ะดบัคะแนนทีไ่ดจ้ะแตกต่างกนั
แต่ความสามารถของผูเ้รยีนอาจถูกรวมเป็นระดบัเดยีวกนั การใหค้ะแนนจงึไมส่มเหตุสมผล    
 3. ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  เป็น
ตวัอยา่งของการวดัการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนวทิยาศาสตรโ์ดยใชร้ปูแบบของค าถามทีม่คี าตอบ
แบบหลายค่าลดหลัน่กนัตามระดบัความสามารถ  โดยตวัเลอืกจะไดม้าจากการตอบสนองต่อขอ้
ค าถามแบบปลายเปิดแล้วน ามาสงัเคราะห์เป็นค าตอบที่เป็นตวัเลอืกในขอ้ค าถามให้กบัผู้เรยีน  
หากผู้สนใจต้องการวดัตวัแปรเดยีวกนันี้ก็สามารถน าแผนที่ภาวะสนันิษฐานที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้นี้
สรา้งขอ้ค าถามในเนื้อหาวชิาส่วนอื่น ๆ ได้ 
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   4. ผูว้จิยัพฒันาขอบเขตเกณฑ ์ (criterion zone)  ระดบัความสามารถคดิวเิคราะห์
ของผู้เรยีนวทิยาศาสตรบ์นแผนที ่Wright  ซึง่เกณฑด์งักล่าววเิคราะหภ์ายใต้การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้  หากมกีาร
ออกแบบเครื่องมือใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ  โดยใช้โมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิด
วเิคราะหเ์ดยีวกนัน้ี เกณฑร์ะดบัความสามารถกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
   5.  การพฒันาโมเดลภาวะสนันิษฐานเปรยีบเสมอืนการออกแบบโครงสร้างแฝง
ภายในของตวัแปรทีมุ่่งศกึษาภายใต้บรบิททีผู่ว้จิยัสนใจ  และโมเดลภาวะสนันิษฐานและแผนที่
ภาวะสนันิษฐานทีพ่ฒันาขึน้ครัง้แรกไมไ่ดย้นืยนัว่าเป็นแผนทีท่ีถู่กต้อง ชดัเจน และตายตัวเสมอ
ไป  แต่ทัง้นี้สามารถออกแบบปรบัปรงุและพฒันาไดต้ลอดเวลาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัคุณลกัษณะที่
ต้องการวดั  ต้องมหีลกัฐานเพื่อยนืยนัผลการตรวจสอบกบัโครงสรา้งที่พฒันาขึน้ว่าโครงสรา้งที่
พฒันานัน้มคีุณภาพและสอดคลอ้งกบับรบิททีศ่กึษา 

   6.  การใช้เทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีน  เพื่อให้
ไดเ้ครือ่งมอืวดัทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  การสรา้งและพฒันาเครื่องมอืจนไดเ้ครื่องมอืวดัทีม่คีวาม
สมบรูณ์อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากและตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญของผูท้ีส่รา้งเครือ่งมอืดว้ย 

   7. ข้อสอบในงานวิจยันี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืในการวดัความสามารถคิด
วเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ถือว่าเป็นข้อสอบในรูปแบบของ 
Summative โดยเป็นการประเมนิเพื่อตดัสนิระดบัความสามารถ ที่ประเมนิจากความสามารถ
ผู้เรยีนที่แตกต่างกนั ท าให้มกีารออกแบบเฉพาะสิง่ที่ต้องการประเมนิ เพื่อให้สามารถวนิิจฉัย
ความสามารถผูเ้รยีนแต่ละคนได ้ 
 8. ผลที่ได้จากการท าขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1  ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 500 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูในช่วงของการสอบปลาย
ภาคเรยีนที ่2 /2559  ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจในการท าขอ้สอบน้อยและใชเ้วลาในการท าขอ้สอบทัง้
ฉบบัน้อยด้วย  เมื่อน าไปวเิคราะห์ผลที่ได้จะแสดงถงึประสทิธภิาพของผลการวดั ความตัง้ใจ
ของผูท้ าขอ้สอบ และการใชเ้วลาในการท าขอ้สอบเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ต่อประสทิธภิาพของ
ผลการวดั  หากผูเ้รยีนไมต่ัง้ใจท าขอ้สอบ  ใชเ้วลาน้อยในการท าขอ้สอบ หรอืการเดาขอ้สอบ จะ
ท าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของขอ้สอบมคี่าลดลง  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

  1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปการเก็บข้อมูลที่สามารถหาธรรมชาตขิองความสามารถได ้ 
เช่น  เพศ  คะแนนผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนแต่ละคนในวชิาวทิยาศาสตร์  ถือว่าเป็นหลกัฐานที่
สามารถน ามาใช้เป็นปัจจยัพจิารณา  เป็นหลกัฐานความตรงเชงิโครงสร้างภายใน (Validity 
evidence based on internal structure)  เพื่อหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์บัความสามารถ
จากตวัแปรอื่น ๆ ที่ไม่ไดท้ าการศกึษา  การแปลผลสามารถเหน็ถงึความสามารถของผู้เรยีนที่
ไมเ่ท่ากนัโดยใชค้่าความยาก 
  2. ระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วยโครงสรา้ง  (The Four Building Blocks ) เป็น
กรอบวธิกีารทีเ่ป็นระบบส าหรบัน าไปใช ้“พฒันาขอ้สอบและเครื่องมอืวดัไดทุ้กชนิด” รวมทัง้ยงั
สามารถน าไปใช้พฒันาระบบการทดสอบ ระบบการประเมนิในระดบัต่าง ๆ ได้  เช่น สามารถ
น าไปใชใ้นการพฒันาระบบการทดสอบ o-net หรอื pisa 
 3. โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี (construct map Model) สามารถใช้ได้ใน
หลากหลายบริบททัง้ในด้านการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้  การพัฒนาเครื่องมือวัด
ความสามารถหรอืคุณลกัษณะ ใชก้ าหนดเกณฑก์ารผ่านขัน้ต ่า (minimum passing score) ใน
การทดสอบขนาดใหญ่หรอืเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพสถานศกึษา สรา้งหรอืปรบัปรุงขอ้สอบ
จากขอ้สอบเดมิ  
 


