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บทคดัยอ่ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์อง
ผูเ้รยีนดว้ยการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดัแบบราสช ์ 2) เพื่อสรา้งเครื่องมอืประเมนิการ
คดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนทีไ่ด้ตามการสร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี 3) เพื่อประเมนิ
ประสทิธภิาพของเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน แหล่งขอ้มูล คอื นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 41 จ านวน 500 คน  ด าเนินการวจิยัโดยสรา้งและตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลการวดัการคดิ
วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์  เครื่องมอืเป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  4 ตวัเลอืก โดยแต่ละ
ตวัเลอืกใหค้ะแนนแต่งต่างกนัตามแผนทีภ่าวะสนันิษฐานทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  ซึง่ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
 1. โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ระดบั 
ตัง้แต่ขัน้เบือ้งตน้  ขัน้พืน้ฐาน  ขัน้เชีย่วชาญและขัน้สงู ประกอบดว้ยแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน 2 มติ ิไดแ้ก่ มติิ
การใหเ้หตุผล ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ ขัน้การรบัรู ้ ข ัน้การเขา้ใจเหตุผล ขัน้การมเีหตุผล  และขัน้การ
สรุปเหตุผลสมัพนัธ ์ และมติกิารน าไปประยุกต์ใช้ ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ ขัน้การจดจ า ขัน้การปฏบิตัิ
ตาม  ขัน้การน าไปใช ้ และขัน้การประยุกตใ์ช ้   
 2. ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์  มคีุณภาพและสอดคลอ้งกบัแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน
ทัง้ 2 มติ ิ มจี านวน 36 ขอ้ ผลวเิคราะหค์วามตรงมคี่าดชันีความเหมอืนทุกขอ้ผ่านเกณฑ ์.80 ความเทีย่งแบบ
สมัประสทิธิค์รอนบาคแอลฟา มคี่า .84 ผ่านเกณฑใ์นระดบัสงู ความเทีย่งแบบ EAP/PV เท่ากบั .84 ผ่าน
เกณฑ์ในระดบัสูง  ทุกขอ้มคี่า INFIT MNSQ  อยู่ระหว่าง .75-1.33  ค่าความสมัพนัธ์ของขอ้สอบจากความ
เทีย่งแบบวธิแีบ่งครึง่ขอ้คู่ขอ้คี ่เท่ากบั .79 และแบบครึง่ฉบบัแรกครึง่ฉบบัหลงัมคี่าเท่ากบั .52 มคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัดแีละปานกลางตามล าดบั ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถอยู่ในระดบัขัน้พืน้ฐาน จ านวน 245 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 49.00   
 3.  ประสิทธิภาพโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีค่า 
criterion zone ระดบัความสามารถแฝง (𝜃) ต ่ากว่า -.75, -.75 - .18, .19 – 1.00 และมากว่า 1.00  
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Abstract 
 
 The purposes of this study aimed to 1) develop techniques for assessing student's analytic 
thinking in science using construct mapping  and  Rasch measurement 2) create test items for assessing 
student's analytic thinking in science, and 3) evaluate effectiveness of the techniques for assessing 
student's analytic thinking in science. Sample was five-hundreds Grade7 students in Kamphaengphet 
province, under the Office of the 41st Educational Service Area. The study began with creating and 
validating the construct maps of student's analytic thinking in science with student responses, then creating 
4-option items for measuring the grade 7 student’s analytic thinking in science. Each option was scored 
differently. The results are shown as follows. 
         1. The construct map of student's analytic thinking in science consisted of 4 ability levels , 
beginning, Basic, Proficient  and Advanced, and two dimensions, Justification dimension, which consisted of 
Perception, Reasoning, Explaining and Summarizing levels, and Application dimension, which consisted  of 
Remembering, Complying, Applying and Advanced applying levels. 
        2. The test consisted of 36 items. The test passed criteria  of expert  judgment index, similarity 
index, at .80.  Cronbach alpha coefficient was .84. The EAP / PV reliability was 0.84. Infit MNSQ statistics 
falled within .75-1.33 the acceptable range. Split-half reliabilities computed from odd and even items was .78, 
and first and second half  items was .52. The  results  showed that most students analytical abilities located 
Basic level (245 student or 49%). 
          3. The performance of construct map showed its criterion zones of the estimated abilities (θ) 
as below   -.75, -.75 - .18 , .19 – 1.00, above 1.00.  
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