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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 ความสามารถด้านการคดิเป็นคุณสมบตัสิ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อผู ้เรยีนใน
ศตวรรษที่ 21  โดยมกีระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานหลกัของประเทศ ท าหน้าที่จดั
การศกึษาให้กบัเยาวชนของชาติ เพื่อเตรยีมความพรอ้มผู้เรยีนสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมคีุณธรรม รกัความเป็นไทย มทีกัษะการคดิวเิคราะห์  คดิสรา้งสรรค์  มทีกัษะด้าน
เทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมโลกได้อย่างสนัต ิ
ความสามารถด้านการคดิวเิคราะหเ์ป็นสมรรถนะของผูเ้รยีนทีท่ าให้ผูเ้รยีนสามารถบรรลุมาตรฐาน
การเรยีนรู ้ สะท้อนคุณภาพของผูเ้รยีนตามเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552) เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์ความรูห้รอืสารสนเทศ
เพื่อการตดัสนิใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 2,6) 
และพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา 
มาตรา 24 (2) ยงัก าหนดไวว้่าการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ด าเนินการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้า
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542 : 13)  
 การคิดวเิคราะห์เป็นทกัษะที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพฒันาทกัษะด้านอื่นๆ ให้สูงขึ้นไป มี
ความส าคญัทัง้ต่อตนเอง สงัคม องค์กรและประเทศชาติ น าไปสู่การแสวงหาความรู้เพื่อความ
เขา้ใจเรื่องนัน้ๆ มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติในสงัคม รวมถงึการแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้การ
รวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ต่างๆ แล้วน ามาจดัระบบเพื่อน าไปสู่วธิ ีการหรอืแนวทางในการ
แก้ปัญหา บุคคลที่สามารถด ารงชวีติอยู่ได้ดมีคีวามสุขในสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ต้องเป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์เพื่อที ่จะสามารถน าพาตนเองให้รอดพ้นจาก
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ (Sternberg,1997 : 18-20 ; อมรวชิช ์นาครทรรพ, 2559 : 11) การ
คดิวเิคราะหช์่วยส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์  ค านึงถงึความสมเหตุสมผล วนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิ
จากประสบการณ์ส่วนบุคคล  เป็นพื้นฐานการคิดในมิติอื่น ช่วยให้เข้าใจอย่างชัดเจน ช่วย
แก้ปัญหาและประเมนิเพื่อการตดัสนิใจ เกิดความคิดสรา้งสรรค์ เป็นทกัษะที่สามารถพฒันาได ้
เมือ่นกัเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะหจ์ะสามารถจ าแนกและจดัหมวดหมู่ จดัล าดบัหรอืจดัประเภท
สิง่ของต่างๆ ไดอ้ย่างมหีลกัเกณฑ ์เป็นการขยายความคดิ อย่างมเีหตุผลสามารถตดัสนิใจอย่าง
เหมาะสมและใช้ความรูไ้ปประยุกต์แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นๆ ตลอดจนสามารถท านายผลที่
ตามมาได้  เป็นการประยุกต์ความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาเดมิที่สะสมอยู่ในความจ าระยะสัน้  เพื่อ
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สรา้งขอ้มูลใหม่อย่างอสิระและสามารถสรุปลกัษณะเฉพาะทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็นของขอ้มลูได้ 
(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2546 : 12 ; Schiever,1991 : 13 ; Mazano, 2001 : 38) เป็น
ทกัษะทีน่ าไปสู่ความสามารถทางการคดิขัน้สงู ผูเ้รยีนจะเขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆ อย่างชดัเจนผ่าน
กระบวนการวเิคราะหห์น่วยยอ่ย  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละการวเิคราะหห์ลกัการ สามารถ
วเิคราะห์ประเดน็ต่างๆ จากส่วนย่อยสู่ส่วนใหญ่และเชื่อมความสมัพนัธ์เขา้ด้วยกนัจนสามารถ
สรปุเป็นหลกัการโดยมเีหตุผลรองรบั การที่บุคคลจะมทีกัษะในการแก้ปัญหาและการตัดสนิใจ
ต้องสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ใหม่หรือข้อความจริงใหม่ได้ ส่งผลให้น าไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหมใ่นเชงิสรา้งสรรค ์เป็นการเรยีนรูท้ีค่งทนใชท้กัษะการคดิระดบัสูงที่
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการคดิทัง้มวล (Bloom,1956 : 6-9, 207 ; ประพนัธ์ศริ ิสุ
เสารจั, 2552 : 48)  
 การคดิวเิคราะหเ์ป็นความสามารถของการคดิขัน้สูงทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่
ส าหรบัผู้เรยีนวทิยาศาสตร ์ผู้เรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ าเป็นต้องมคีวามสามารถคดิ
วิเคราะห์เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การคิดขัน้สูงในระดับที่สูงขึ้นตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2555) การคดิระดบัสูง เป็นการ
คดิที่ผู้เรยีนได้จดักระท าขอ้มูลและคดิในแนวทางที่จะเปลี่ยนสภาพขอ้มูลเหล่านัน้ให้เป็นสิง่ที่มี
ความหมายและมีนัยการเปลี่ยนสภาพข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้รวบรวมความจริงและ
ความคิดเพื่อไปสู่การสังเคราะห์อนุมาน อธิบายและตัง้สมมติฐานน าไปสู่การสรุปหรือแปล
ความหมายการจดักระท ากบัขอ้มลูและความคดิผ่านกระบวนการดงักล่าวท าใหน้ักเรยีนสามารถ
ที่จะแก้ปัญหาและค้นพบความหมายหรอืความเขา้ใจใหม่ได้ การคดิวเิคราะห์จงึก่อประโยชน์
อยา่งมากซึง่แทบทุกวชิาจ าเป็นตอ้งใชก้ารคดิวเิคราะหเ์ป็นเครื่องมอืในการศกึษาหาความรูค้วาม
เขา้ใจในเรือ่งนัน้ (สุวทิย ์มลูค า, 2550 ; ลกัขณา สรวิฒัน์, 2549 : 74) 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่ามผีูส้นใจศกึษาดา้นการคดิวเิคราะห์
ของผู้เรยีนเป็นจ านวนมากในรูปแบบของการพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน สร้าง
เทคนิค สร้างแบบประเมิน สร้างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  โดยวิชา
วทิยาศาสตรม์ผีูท้ าการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคดิวเิคราะหม์ากทีสุ่ดกบัผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษา
ปีที ่1 - 3 (รตันะ บวัสนธ ์และคณะ, 2553) จากขอ้มลูดงักล่าวกลบัพบว่าความสามารถดา้นการคดิ
วเิคราะห์ของผู้เรยีนในปัจจุบนัยงัต ่ากว่าเกณฑ์  สอดคล้องกบัรายงานผลการประชุมเร่งรดัการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment : PISA) ซึง่ผลประเมนิ PISA ประเทศไทยอยู่อนัดบัที ่50 
จาก 65 ประเทศ จ าต้องพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเน้นการประเมนิในวชิาวิทยาศาสตร์
จดัการเรยีนใหผู้้เรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์ (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2557) จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พบว่าผลการประเมินด้าน
มาตรฐานผู้เรยีนมาตรฐานที่ 4  ผู้เรยีนมคีวามสามารถคดิวเิคราะห์ อยู่ในระดบัควรปรบัปรุง มี
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ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75  ได้ผลการประเมนิต ่าที่สุด (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา, 
2551 :  72-73 ) จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (Ordinary 
National Educational Test : ONET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2558  รายวชิา
วทิยาศาสตรม์คีะแนนเฉลี่ยต ่าลงกว่าปีการศกึษา 2557 โดยมาตรฐาน ว 3.1 เป็นมาตรฐานที่ถูก
ระบุใหต้อ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน เนื่องจากมคีะแนนเฉลีย่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ทัง้ในระดบัประถมศกึษาปีที ่
6 มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 (ส านักทดสอบทางการศกึษา, 2559) ปัญหาในการจดัการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรมทีส่่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน รวมทัง้เครื่องมอืวดัความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหเ์ป็นสิง่ส าคญั  เครือ่งมอืทีม่คีุณภาพย่อมใหผ้ลการวดัทีม่คีุณภาพ (ปรญิญา  กา
ลายศ, 2556 : 4) เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการที่สถานศกึษาแต่ละแห่งใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลาย
แต่ยงัขาดการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ท าใหผ้ลการประเมนิคลาดเคลื่อน สอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของผูว้จิยัว่าจดุอ่อนทีส่ าคญั คอื ผลทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ถูกน าไปใชห้รอืแปลผลของ
การวดัไดไ้ม่ตรงกบัจุดมุ่งหมายของสิง่ทีต่้องการวดั  ไม่สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มลูในการปรบัปรุง
แก้ไขหรอืพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการจดัการเรยีนการสอนของครูหรอืน าไปใชพ้ฒันาการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีนทัง้รายบุคคลและในภาพรวม ไม่สะท้อนความสามารถของผู้เรยีนอย่างแท้จรงิ 
แลว้การประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้จะช่วยส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไร 
 การประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาการเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษ
ที ่ 21 ผูเ้รยีนต้องสามารถประเมนิผลความรูข้องตนภายหลงัจากการตรวจสอบความรู ้ สามารถ
สะท้อนความรูค้วามเข้าใจต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ส าหรบัน าไปสร้างองค์ความรู้อื่นๆ ต่อไป 
(สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ, 2556 ; Shute & Becker, 2010)  ดงักรณีการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ วชิา
เคมใีนโครงการ UC Berkeley Chem-Query project ไดพ้ฒันาระบบประเมนิการเรยีนรูท้ี่ชื่อว่า 
BEAR Assessment System ซึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสรบัความรูท้ีถู่กต้องมากขึน้ภายหลงัจากการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ (Wilson & Scalise, 2006) สอดคล้องกบัการวดัและการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีต่้องอยู่บนหลกัพืน้ฐานสองประการ คอื การประเมนิเพื่อพฒันาผู้เรยีนและเพื่อ
ตดัสนิผลการเรยีน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนโดยใช้
ผลการประเมนิเป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ ความก้าวหน้าและความส าเรจ็ทางการ
เรยีนของผูเ้รยีนตลอดจนขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาและเรยีนรู้
อย่างเตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 28) การประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กรปูแบบช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีน เป็นการเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนอยากจะเรยีนรูใ้นเนื้อหาวชิาที่
ได้รบัและลดความยุ่งยากในการเรยีนรูใ้นบางเรื่องได้ดว้ย (Helen, 2005) ในระบบการศกึษา
ปัจจุบนัจงึให้ความส าคญัอย่างยิง่กบักระบวนการแปลความหมายของผลการวดั โดยกระบวนการ
แปลความหมายผลการวดัเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมนิเพื่อบรรยายความสามารถแฝงของ
บุคคล ระบบการประเมนิที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือควรประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วนที่
เชื่อมโยงต่อเนื่ องกัน คือ โมเดลความคิด การสังเกตหรือการรวบรวมข้อมูลและการแปล
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ความหมายผลวเิคราะห์ขอ้มลูที่เชื่อมโยงกลบัไปยงัโมเดลความคดิในตอนต้น การสรา้งโมเดล
ความคดิหรอืการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี คอื การสร้างแผนที่ภาวะสนันิษฐาน 
(construct mapping) ดว้ยการบรรยายความสามารถแฝงของบุคคลภายใต้แนวคดิทฤษฎ ีสรา้ง
ค าถามตามโมเดลความคดิ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบชดัเจนไม่ซบัซ้อน ช่วยให้การแปล
ความหมายผลการวดัหรอืผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องบนพื้นฐานของทฤษฎีการ
ตอบสนองขอ้สอบ (item response theory) เกณฑก์ารใหค้ะแนนมคีวามเป็นปรนัย เป็นหลกัฐาน
ส าคญัในกระบวนการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของผลการประเมนิ วธิกีารสรา้งขอ้สอบที่
เชื่อมโยงกบัแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน สามารถใหผ้ลการวดัทีม่คีวามตรง (validity) เพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลักฐานเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ผลการวัดจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้าง
ความสามารถของผูเ้รยีน ผลการวดับอกระดบัคุณลกัษณะหรอืความสามารถของผูเ้รยีน และตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการประเมนิ (วรีภทัร ์สุขศริ,ิ 2559 : 13,25-27 ; Brown & Wilson, 2011 ; 
Wilson et al., 2012) การสรา้งขอ้สอบแบบเลอืกตอบตวัเลอืกแต่ละตวัต้องสามารถสะท้อน
ความสามารถที่แตกต่างกนัของผู้เรยีนโดยการก าหนดระดบัความถูกต้องให้กบัตวัเลอืก ขอ้มูล
และสารสนเทศของผลการวดัจงึสามารถยอ้นกลบัไปใชใ้นการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล  
 จากจุดเด่นของการสร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎจีะน าไปสู่การพฒันาเทคนิค
วธิกีารวดัความสามารถทีม่ตีวัแปรหลายมติขิองการคดิวเิคราะห ์ อกีทัง้ผลการประเมนิสามารถเป็น
ขอ้มลูสารสนเทศทีแ่สดงผลของพฒันาการและระดบัความสามารถของผูเ้รยีน สามารถน าขอ้มลูไป
ใช้เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการพฒันาและเรยีนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ โดยเฉพาะส าหรบัผู้เรยีน
วทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาจ าเป็นต้องมคีวามสามารถคดิวเิคราะหเ์พื่อเป็นพืน้ฐานไปสู่การคดิขัน้
สูง  ผู้วจิยัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการวดัความสามารถคดิวเิคราะหข์องผู้เรยีนวทิยาศาสตร์
เพื่อให้ได้คะแนนที่มคีวามตรงเชงิตคีวาม (interpretation validity) ถงึความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ
ผู้เรยีน จงึได้พฒันาเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะห์วทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนโดยแนวคดิการ
สร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีการคดิวเิคราะห์  ท าการแยกมติิของความสามารถที่เป็น
องค์ประกอบด้วยแผนที่ภาวะสนันิษฐาน (construct map) โดยการพฒันาและตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่มีประสิทธิภาพและใช้การวัดแบบราสช์ (Rasch measurement) 
วเิคราะหค์่าพารามเิตอรต่์างๆ ไดห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์เป็นสารสนเทศทีห่ลากหลายและมคีุณภาพ
เป็นประโยชน์ในการประเมนิความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของผู้เรยีน  ใช้เป็นข้อมูลในการ
พฒันาความสามารถด้านการคดิวเิคราะห ์ วเิคราะหผ์ู้เรยีนไดเ้ป็นรายบุคคลเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
สอดคลอ้งกบัยคุการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการวดัและประเมนิผลทกัษะ
ของผู้เรยีนที่มคีวามซบัซ้อนหลายมติิ ซึ่งสารสนเทศที่ได้รบัจะเป็นเทคนิคอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีน ผู้สอน สถานศึกษาและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรอืน าไปต่อยอดเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการดา้นต่างๆ ตรงตามความสามารถอย่างแทจ้รงิ  
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ค ำถำมของกำรวิจยั 
 

 1. เทคนิคการประเมนิการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรยีนด้วยการสร้าง
โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดัแบบราสชม์ลีกัษณะอย่างไร 

  2. เครื่องมอืประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนที่ได้สอดคล้องกบั
โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎมีลีกัษณะอย่างไร  

 3. ประสทิธภิาพของเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีน
เป็นอยา่งไร   

 

จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนดว้ยการ
สรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดัแบบราสช ์

 2. เพื่อสรา้งเครื่องมอืประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนที่ได้จาก
โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎ ี

 3. เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีน 

 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
 1. จากการสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดจ้ าแนก

และจดักลุ่มองคป์ระกอบความสามารถทีน่ าไปสู่การคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนสรุป
ได้ดงันี้ (1) สามารถแยกแยะหรอืแยกย่อยรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เรื่องราว สถานการณ์ที่
เหมอืนหรอืแตกต่างกนัออกเป็นส่วนๆ เปรยีบเทยีบ จดักลุ่ม จดัล าดบัอย่างมหีลกัเกณฑ ์ มเีหตุ
และผล  (2) สามารถให้เหตุผลระบุความสมัพนัธ์ย่อยๆ ของสิง่ต่างๆ เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ที่
สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน  จัดระบบโดยการให้เหตุผล ระบุข้อผิดพลาดหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผลและ (3) สามารถค้นหาหลักการส าคัญโดยการ
วเิคราะห์องค์ประกอบและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงกนัของสิง่เหล่านัน้จนค้นพบความ
จรงิ  เป็นการให้เหตุผลแสดงความคดิเหน็โดยการน าความรูเ้ดมิเป็นข้อมูลเพื่อไปสู่ความรูห้รอื
หลกัการใหม่หรอืเพื่อการท านายสถานการณ์ที่จะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต  ซึ่งจากผลการศกึษาดงัที่
กล่าวมาขา้งตน้  ความสามารถในการแยกแยะใหร้ายละเอยีดจดัเป็นความสามารถทีถู่กระบุอยู่ใน
ทกัษะขัน้พื้นฐานที่ผู้เรยีนวทิยาศาสตร์ต้องมอียู่เดมิและแฝงอยู่ในความสามารถพื้นฐานอื่น ๆ 
เพื่อน าไปสู่ทกัษะขัน้สูง  ผู้วจิยัจงึเลอืกใช้หลกัการเพยีง  2  ดา้น คอื  การใหเ้หตุผลและการน า
ความรู้หรือหลักการไปใช้  เพื่อน ามาสร้างมิติองค์ประกอบความสามารถคิดวิเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนและแผนที่ภาวะสนันิษฐาน โดยแบ่งเป็น 2 มติ ิไดแ้ก่  มติกิารใหเ้หตุผล 
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(justification) และมติิการน าไปประยุกต์ใช้ (application) เพื่อเป็นแนวทางในการสงัเคราะห์ตวั
บ่งชีข้องความสามารถในแต่ละมติ ิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
            1.1 มติกิารใหเ้หตุผล  (Justification dimension) 
        เป็นการให้เหตุผลในการจ าแนก ให้รายละเอยีดสิง่ต่างๆ อย่างมหีลกัเกณฑ์
สามารถเปรยีบเทยีบ การจดักลุ่ม จดัล าดบั จดัประเภทของสิง่ต่างๆ โดยใช้คุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัขิองสิง่นัน้อย่างมหีลกัการ ใหร้ายละเอยีดของสิง่ต่างๆ เรื่องราว สถานการณ์ทีเ่หมอืน
หรอืแตกต่างกนัออกเป็นส่วนๆ อย่างมหีลกัเกณฑม์เีหตุและผล สามารถระบุความเกี่ยวขอ้งและ
ความส าคญัไดอ้ยา่งมเีหตุผลเขา้ใจง่าย การระบุขอ้ผดิพลาดหรอืความสมัพนัธแ์ละไม่สมัพนัธก์นั
ของสิ่งต่างๆ โดยโยงความสมัพนัธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล ระบุสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่
เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่ไปสู่การสรุปและ
ยกตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่งมเีหตุผลจากความรูท้ีม่อียู่เดมิ มขีอ้มลูหรอืหลกัฐานในการสนับสนุน
จนพจิารณาไดว้่าเป็นจรงิ  
                  1.2  มติกิารน าไปประยกุตใ์ช ้ (Application dimension)) 
                        เป็นความเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของการสรุปหลกัการส าคญัของสิง่ต่าง ๆ 
เรือ่งราวหรอืสถานการณ์  จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยง
กนัของสิง่เหล่านัน้แลว้สรุปหลกัการเป็นค าตอบได้  เป็นการใหเ้หตุผลแสดงความคดิเหน็โดย
การน าความรูเ้ดมิเป็นขอ้มูลเพื่อไปสู่ความรูห้รอืหลกัการใหม่  มคีวามรู้ความเขา้ใจเหตุการณ์  
ระบุรายละเอียดในเหตุการณ์นัน้ๆ รู้ว่าอะไรจริงหรอืไม่จรงิ โดยสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้ง  บอกสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปได ้ ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรอืน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  สามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
สามารถน าความรู้หรอืหลกัการใช้เพื่อการท านายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เจาะจง เป็นการประยุกต์ความรูใ้หม่จากหลกัการเดมิทีม่อียู่  คาดเดา ท านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต  
 2.  ผู้วิจยัสร้างข้อสอบวดัความสามารถคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยเน้นเนื้อหา (content-based) ตามตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ่ง
จากการวเิคราะห์จ านวนข้อสอบและเนื้อหาขอ้สอบในการทดสอบระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ย้อนหลงัตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2554 – 2558 ในวชิา
วทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่2 (ป.4-ป.6) ช่วงชัน้ที่ 3 (ม.1-ม.3) พบว่าในสาระที ่3 สารและสมบตัขิอง
สาร มาตรฐาน ว 3.1 เป็นสาระและมาตรฐานทีม่จี านวนขอ้และค่าคะแนนรายขอ้รวมแลว้มากกว่า
สาระและมาตรฐานอื่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  พบว่าสาระและมาตรฐานดงักล่าวผู้เรยีน
ถูกระบุให้ผู้เรยีนในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานได้เรยีนในทุกระดบัชัน้  อีกทัง้ยงัเป็นเนื้อหาที่
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เกี่ยวขอ้งกบัประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ในการใชส้ารในชวีติประจ าวนัสามารถน าความรูไ้ป
ใชใ้นระดบัทีสู่งขึน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึเลอืกใชข้อ้สอบที่มเีนื้อหาจากสาระที ่3 มาตรฐาน 
3.1 ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั เพื่อความสะดวกในการวดัความสามารถคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์
ของผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รบัจากการจดัการเรียนรู้ในมาตรฐาน
เดยีวกนั 

 3. สร้างข้อสอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
จากโครงสร้างของแผนที่ภาวะสันนิษฐานการให้เหตุผลและแผนที่ภาวะสันนิษฐานการน าไป
ประยุกต์ใช้ สร้างข้อสอบ 1 ชุด จ านวน 40 ข้อ เพื่อให้เป็นตัวแทนของการวัดที่ครอบคลุม
เนื้อหาวชิาวทิยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 3  มาตรฐาน 3.1 จ านวน 4 ตวัชี้วดั โดย
ก าหนดให้ข้อสอบขอ้ที่ 1 - 20 วดัมติกิารให้เหตุผล และข้อสอบขอ้ที่ 21- 40 วดัมติกิารน าไป
ประยกุตใ์ช ้  
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาเทคนิคการประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์อง
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ดว้ยการสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎแีละการวดัแบบราสช ์ 
โดยมขีอบเขตของการวจิยัดงันี้ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1  วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนกำรสร้ำงโมเดลภำวะสนันิษฐำนทำง
ทฤษฎีกำรคิดวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตรข์องผู้เรียน ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
       1.1  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคดิวเิคราะห์ ระดบัการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน 

ลกัษณะและการบรรยายความสามารถของผู้เรยีน ค าบรรยายค าตอบของนักเรียนที่สามารถ
แสดงออกถึงการมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์พุทธศกัราช 2551 

     1.2 ข้อมูลด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การใช้
เครือ่งมอื นวตักรรมหรอืวธิกีารในการวดัและประเมนิผลการคดิวเิคราะหผ์ูเ้รยีนวชิาวทิยาศาสตร ์

  2. ขอบเขตดา้นเเหล่งขอ้มลู 
     2.1 เอกสาร ต ารา บทความวจิยัและรายงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคดิวเิคราะห ์

และการเรยีนรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนวทิยาศาสตร ์ 
      2.2 นักวชิาการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) จ านวน 

2 คน ครูผู้สอนวทิยาศาสตร ์จ านวน 7 คน ผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 2 คน ศกึษานิเทศก ์
จ านวน 3 คน  

  3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
       องคป์ระกอบความสามารถคดิวเิคราะห ์
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  4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   4.1 แบบวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
       4.2 แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง  
 
 

 ขัน้ตอนท่ี 2   กำรสร้ำงโมเดลภำวะสนันิษฐำนทำงทฤษฎีกำรคิดวิเครำะห์และกำร
สร้ำงข้อสอบวดักำรคิดวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตรข์องผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1  แบบ
ปลำยเปิด แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะที่ 1  การสรา้งโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
               โมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วยแผนที่ภาวะ
สนันิษฐานที่ถูกสรา้งขึน้จากองค์ประกอบของความสามารถคดิวเิคราะห์ จ านวน 2 มติ ิได้แก่ 
แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการใหเ้หตุผล และแผนทีภ่าวะสนันิษฐานการน าไปประยกุตใ์ช ้

  2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
      ข้อมูลการสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการคิดวิเคราะห์ ระดบัการคิด

วเิคราะห์ของผู้เรยีน ลกัษณะและการบรรยายความสามารถของผู้เรยีน ค าบรรยายค าตอบของ
นักเรยีนทีส่ามารถแสดงออกถงึการมคีวามสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ การวเิคราะหห์ลกัสูตร
แกนกลางสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์พุทธศกัราช 2551 

  3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
      ความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีการคิด

วเิคราะห ์แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการใหเ้หตุผล  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการน าไปประยกุตใ์ช ้
 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
      4.1  โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์
  4.2  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการใหเ้หตุผล 
  4.3  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการน าไปประยกุตใ์ช ้        
 

 ระยะที ่2 การสรา้งขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเขยีนตอบปลายเปิด  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     ข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ลกัษณะรูปแบบข้อสอบแบบเขยีนตอบปลายเปิด เนื้อหาตามการวเิคราะห์หลกัสูตรสาระการ
เรยีนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 3 สารและสมบตัิของสาร มาตรฐาน ว 3.1 
จ านวน 4 ตวัชีว้ดั   
 

เอกสำรหมำยเลข  2 
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  2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
     2.1  ผูท้รงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการสอนวทิยาศาสตร ์การวดัและประเมนิผล  

จ านวน 10 คน เพื่อประเมนิคุณภาพขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเขยีนตอบปลายเปิด      

     2.2  นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรยีน
ก าแพงเพชรพทิยาคม  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 จ านวน 100 คน  ที่
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อท าข้อสอบวดัการคดิวเิคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่มีค าถามปลายเปิดชนิดสร้างค าตอบด้วยตนเอง (constructed – 
response question) เป็นการส ารวจค าตอบของนักเรยีนทีเ่ป็นไปไดแ้ลว้น ามาใชใ้นการสรา้งและ
พฒันาขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกต่อไป 

  3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
     3.1  ความเหมาะสมของข้อสอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเขยีนตอบปลายเปิด 
     3.2  ค าตอบจากการตอบขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเขยีนตอบปลายเปิด 
 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
     ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  แบบ
เขยีนตอบปลายเปิด จ านวน 40 ขอ้ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 3  กำรตรวจสอบคุณลกัษณะข้อสอบวดักำรคิดวิเครำะห์ทำง
วิทยำศำสตร์และพัฒนำเป็นข้อสอบแบบตัวเลือก และกำรตรวจสอบโมเดลภำวะ
สนันิษฐำนทำงทฤษฎีกำรคิดวิเครำะห ์แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะที ่1 การสรา้งและตรวจคุณลกัษณะขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์อง
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  

  1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
    1.1  ขอ้ค าถามของขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่1  แบบเขยีนตอบปลายเปิด 
  1.2  ค าตอบทีไ่ดจ้ากการเขยีนตอบของผูเ้รยีนโดยใชก้ารจดักลุ่มระดบัค าตอบใหต้รง
ตามระดบัของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ 
     1.3  การก าหนดตวัเลอืกและค่าคะแนนของตวัเลอืกใหก้บัขอ้ค าถามเพื่อสรา้งขอ้สอบ
วดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  
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 2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
     กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา 2559   
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 41 จ านวน 300 คน  ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
เพื่อเป็นตวัแทนของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ เป็นกลุ่มทดลอง
เพื่อตรวจสอบคุณลกัษณะที่เหมาะสมของขอ้สอบและการวเิคราะห์ตามทฤษฎกีารทดสอบแนว
ใหมด่ว้ยทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ (IRT)  ดงันี้ 

      2.1  โรงเรยีนก าแพงเพชรพทิยาคม   จ านวน 100 คน 
     2.2  โรงเรยีนไทรงามพทิยา     จ านวน 100 คน 
     2.3  โรงเรยีนราษฎป์รชีาวทิยาคม   จ านวน 100 คน 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
     คุณลกัษณะทีเ่หมาะสมของขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  
 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

          4.1 ข้อสอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของผู้เรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ 
    4.2 โปรแกรม ConstructMap และโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อวเิคราะหผ์ลการสอบ 
 

 ระยะที ่2  การตรวจสอบโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการให้

เหตุผล และแผนทีภ่าวะสนันิษฐานการน าไปใช ้
  2. ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
     ผลการตอบขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จากกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
     คุณลกัษณะของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ประกอบดว้ย

แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการใหเ้หตุผลและแผนทีภ่าวะสนันิษฐานการน าไปใช ้ ไดแ้ก่ 
     3.1  คุณลกัษณะของขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  ไดแ้ก่ 
            3.1.1 หลกัฐานความเทีย่งดว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Reliability evidence 

based on reliability coefficient)  ไดแ้ก่  
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            3.1.1.1  ค่าความเทีย่งแบบ Cronbach's alpha   
       3.1.1.2  ค่าความเทีย่งแบบ Person separation  
       3.1.1.3  ค่าความเทีย่งแบบ EAP/PV  
         3.1.1.3  ค่าความเทีย่งแบบวธิแีบ่งครึง่แบบวดั (Split Half Method)   
             3.2  หลกัฐานความตรงเชงิโครงสรา้งภายใน (Validity evidence based 

on internal structure) ได้แก่ ค่าสถติ ิinfit  
     3.2  คุณลกัษณะของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ ไดแ้ก่ 

หลกัฐานของความเทีย่ง  criterion zone  (Wilson, 2005)  
 4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   โปรแกรม ConstructMap และโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อวเิคราะหผ์ลการสอบ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิภำพของข้อสอบวดักำรคิดวิเครำะห์ทำง
วิทยำศำสตร์ของผู้เรียนและโมเดลภำวะสนันิษฐำนทำงทฤษฎีกำรคิดวิเครำะห์ทำง
วิทยำศำสตรข์องผูเ้รียน  ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1   

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                 1.1 ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ทีผ่่านการตรวจคุณลกัษณะทีเ่หมาะสม  
   1.2  โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ทีผ่่านการตรวจคุณลกัษณะ
ทีเ่หมาะสม 

 2.  ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มลู 
                 2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ปีการศกึษา 2559  โรงเรยีน
มธัยมศกึษาในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 41  
จ านวน 5 ,317  คน (ข้อมู ล  http://data.bopp-obec.info/emis/student.php?Edu_year=2559 
&Area_CODE=101741 เขา้ถงึเมือ่ 11 กรกฎาคม 2559) 
      2.2  แหล่งข้อมูล คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 
2559  โรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวัดก าแพงเพชร สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 41 โดย Reeve & Fayers (2005) ไดก้ล่าวว่ากลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
คุณภาพของขอ้ค าถามควรมจี านวนไม่ต ่ากว่า 500 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มกีารแจกแจงของ
คุณลกัษณะแฝงที่ต้องการศกึษาอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกค่าของคุณลกัษณะแฝงนัน้ 
ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูลของงานวจิยั จ านวน 500 คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเป็นตวัแทนของโรงเรยีนมธัยมขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเลก็ ดงันี้ 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/student.php?Edu_year=2559
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      2.2.1  โรงเรยีนวชัรวทิยา             จ านวน 100 คน 
                 2.2.2  โรงเรยีนวชริปราการวทิยาคม         จ านวน 100 คน 
     2.2.3  โรงเรยีนทุ่งโพธิท์ะเลพทิยา         จ านวน 100 คน 
                 2.2.4  โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรฯ์   จ านวน 100 คน 

      2.2.5  โรงเรยีนนครไตรตรงึษ์            จ านวน 100 คน 
 3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
      3.1  ประสทิธภิาพของขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  ไดแ้ก่ 
            3.1.1 หลกัฐานความตรงเชงิโครงสรา้งภายใน (Validity evidence based 

on internal structure) ได้แก่ ค่าสถติ ิinfit       
             3.1.2 หลกัฐานความเทีย่งดว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Reliability evidence 

based on reliability coefficient)  ไดแ้ก่  
            3.1.2.1  ค่าความเทีย่งแบบ Cronbach's alpha   
       3.1.2.2  ค่าความเทีย่งแบบ Person separation  
       3.1.2.3  ค่าความเทีย่งแบบ EAP/PV  
         3.1.2.4  ค่าความเทีย่งแบบวธิแีบ่งครึง่แบบวดั (Split Half Method)   

  3.2  ประสทิธภิาพของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ ไดแ้ก่ 
หลกัฐานของความเทีย่ง  criterion zone  (Wilson, 2005) 
           4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
          4.1  ขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  จ านวน  36  ขอ้ 
    4.2  โปรแกรม ConstructMap และโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อวเิคราะหผ์ลการสอบ 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 เทคนิคกำรประเมินกำรคิดวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร ์ หมายถึง การพฒันาการ
ประเมนิการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  โดยแนวคดิการสรา้ง
โมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  ท าการแยกมิติของความสามารถที่เป็น
องคป์ระกอบดว้ยแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  เพื่อสรา้งเครื่องมอืวดัความสามารถการคดิวเิคราะหท์าง
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนในรปูแบบขอ้สอบโดยการพฒันาและตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของ
ตวัแปรและแปลผลด้วยการวดัแบบราสช์  วิเคราะห์ค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ได้เป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 
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 โมเดลภำวะสันนิษฐำนทำงทฤษฎีกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking 
construct map Model)  คอื โครงสร้างภายในของตวัแปรที่ระบุขอบเขตและค าบรรยาย
คุณลกัษณะของตวัแปรภายใต้กรอบแนวคดิและทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ของผู้เรยีนวทิยาศาสตร ์ 
เพื่อให้ได้นิยามเชิงปฏิบัติการและค าอธิบายการตอบสนองของผู้ เรียนที่เกี่ยวข้อ งกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามตัวแปรเชิงทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ที่ผู้ประเมนิต้องการ
ประเมนิ  มกีารก าหนดจ านวนระดบัปรมิาณคุณลกัษณะให้เหมาะสมสอดคล้องกบัทฤษฎีและ
สามารถมโีอกาสเกดิขึน้ได้จรงิ  มหีลกัการทีส่มเหตุสมผลมาสนับสนุนการแบ่งระดบัคุณลกัษณะ  
และมคีวามเป็นไปได้ที่ผู้เรยีนจะตอบสนองได้ตรงตามระดบัคุณลกัษณะการสร้างโมเดลภาวะ
สนันิษฐานทางทฤษฎกีารคดิวเิคราะห ์ 
 แผนท่ีภำวะสนันิษฐำน (Construct Map) หมายถงึ โครงสรา้งย่อยทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีการคดิวิเคราะห์ได้จากการศึกษาค้นคว้าแนวคดิ ทฤษฎ ี
เอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบและความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์  เพื่อก าหนด
โครงสรา้งภายใน ขอบเขต และค าบรรยายคุณลกัษณะคดิวเิคราะห์ ให้นิยามเชงิปฏบิตักิารและใช้
อธิบายการตอบสนองของนักเรยีน  เป็นการสร้างแผนที่ภาวะสนันิษฐานที่สามารถบอกระดับ
คุณภาพหรอืระดบัความเขม้ของคุณลกัษณะหรอืความสามารถทีจ่ะท าการวดั  
 กำรคิดวิเครำะห์ (Analysis Thinking)  หมายถงึ การคดิทีม่คีวามซบัซอ้นอย่างลกึซึง้
ละเอยีดถี่ถ้วนในการพจิารณาสิง่ต่างๆ ซึง่อาจเป็นขอ้มูล เรื่องราวหรอืสถานการณ์  ประกอบดว้ย
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบออกเป็นส่วนย่อย  โดยสามารถให้รายละเอยีด
ดว้ยการใหเ้หตุผลที่ถูกต้องจากพื้นฐานความรูห้รอืหลกัการ  ระบุไดว้่าองคป์ระกอบหรอืส่วนย่อย
นัน้ๆ มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัอย่างไร  ระบุได้ว่าสิง่ใดเป็นเหตุสิง่ใดเป็นผล สามารถน าไปสู่
ขอ้สรุปหรอืการตดัสนิใจทีถู่กต้องเพื่อแก้ปัญหาหรอืสถานการณ์  สู่การคาดการณ์ท านายค าตอบ
ล่วงหน้า  น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือเกิดเป็นความรู้ใหม่   องค์ประกอบ
ความสามารถคดิวเิคราะห ์แบ่งเป็น 2 มติ ิ ไดแ้ก่  มติกิารใหเ้หตุผลและมติกิารน าไปประยกุตใ์ช ้

เคร่ืองมือประเมินกำรคิดวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตรข์องผู้เรียน  หมายถงึ  ขอ้สอบ
ที่ใช้วดัการคดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผู้เรยีนที่มคีุณภาพ สามารถน าผลของการวดัจาก
การท าขอ้สอบของผูเ้รยีน เป็นหลกัฐานดา้นความตรงในการบอกระดบัความสามารถคดิวเิคราะห์
ของผู้เรยีน สามารถตีความจากคะแนนที่มคีวามตรงในการแปลความหมาย เพื่อบรรยาย
คุณลักษณะได้ว่านักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับใด  ได้ข้อสรุป
ความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์ของผู้เรยีน โดยมคีวามสมัพนัธ์กับระดบัความสามารถใน
โครงสร้างของโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ ผลของการวัดตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการประเมนิ  ข้อมูลและสารสนเทศจากผลการวดัสามารถย้อนกลบัน าไปใช้ใน
การพฒันาความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนไดเ้ป็นรายบุคคล  
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 1. ไดแ้ผนทีภ่าวะสนันิษฐานการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนวทิยาศาสตร ์ ซึง่ประกอบดว้ย  
แผนที่ภาวะสันนิษฐานการให้เหตุผลและแผนที่ภาวะสันนิษฐานการน าไปประยุกต์ใช้  ที่มี
ค าอธบิายรายละเอียดพฤติกรรมแสดงถึงความสามารถในแต่ละระดบั  เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนวทิยาศาสตรเ์พื่อใหไ้ปสู่การคดิในระดบัทีสู่งขึน้  ซึง่แผนทีภ่าวะ
สันนิษฐานจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของความสามารถผู้เรียนจากระดับน้อยไปมาก  
งานวิจยันี้ถือเป็นตัวอย่างของการสร้างแผนที่ภาวะสันนิษฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็น
แนวทางในการพฒันาแผนที่ภาวะสนันิษฐานของตวัแปรอื่นๆ ที่สนใจและให้ความส าคญักบัการ
วดัประเมนิตวัแปรที่วดัได้ยากหรอืสงัเกตได้ยาก  เช่น ความสามารถ พฤติกรรม ตัวแปรทาง
จติวทิยา เป็นตน้ 

 2. ได้ข้อสอบวัดความสามารถคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เ รยีน ที่มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นศตรรษที่ 21 ที่ระบุว่าผลการใช้
เครื่องมอืวดัต้องสามารถประเมนิผลการเรยีนรูภ้ายหลงัจากการตรวจสอบความรู ้ สามารถสะทอ้น
ความรูค้วามเขา้ใจต่างๆ เพื่อสรา้งความรูส้ าหรบัน าไปสรา้งองคค์วามรูอ้ื่นๆ ต่อไป  ซึง่ขอ้สอบที่
สรา้งขึน้มคีวามตรงของผลการวดั  บอกความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์อง
ผูเ้รยีนจากกระบวนการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งและความตรงเชงิแปลความหมาย  ผล
การวดัและการวเิคราะหข์อ้มลูถูกต้องและน่าเชื่อถอื  ผลการตอบขอ้ค าถามสามารถเป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัน าไปใช้สนับสนุน โต้แยง้ หรอืสรุปอ้างองิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผู้เรยีน  ผู้เรยีนที่มี
คุณลกัษณะแฝงที่แตกต่างกนัจะตอบสนองต่อขอ้ค าถามแตกต่างกนั เมื่อนักเรยีนตอบสนองต่อ
ขอ้ค าถามแตกต่างกนักจ็ะน าไปสู่การแปลความหมายผลการวดัที่แตกต่างกนัและขอ้สรุปอ้างองิ
เกีย่วกบัคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนัตามแผนที่ภาวะสนันิษฐาน จงึบอกความสามารถ
ของผูเ้รยีนไดเ้ป็นรายบุคคล    
 3.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตดัสนิและก าหนดความสามารถคดิวิเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตรใ์หก้บัผู้เรยีน  เพราะสารสนเทศที่ได้รบัมคีวามชดัเจนมากขึน้ตคีวามผลของการวดั
ของผู้เรยีนได้ว่ามคีวามสามารถคดิวเิคราะห์อยู่ในระดบัใดตีความคะแนนสอบด้วยคะแนนที่ได้
จากทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ  ซึ่งเป็นค่าประมาณความสามารถแฝงของผู้เรยีนจากทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบโดยใช้โมเดลการวดัของราสช์  ได้คะแนนความสามารถของผู้เรียนที่
ถูกตอ้งมากยิง่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคะแนนรวมดบิ 

 4.   ผลการวเิคราะหใ์หส้ารสนเทศต่างๆ  ทีห่ลากหลายทัง้การประมาณค่าพารามเิตอร์
รายขอ้และรายฉบบั  ไดส้ารสนเทศเกี่ยวกบัผลการประเมนิการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์อง
ผู้เรยีน  อันจะเป็นประโยชน์ให้เป็นผู้มสี่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผน เพื่อพฒันาการ
เรยีนรูต่้อไป  
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 5.  การวิจยันี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคดิการวดัแนวใหม่ ด้วยการสร้างแผนที่ภาวะ
สนันิษฐานการคดิวเิคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ  ช่วยลดโอกาสใน
การเกดิความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าพารามเิตอร ์ รวมถงึการเดาขอ้สอบ  ท าใหก้ารวดั
มคีวามตรงสงู  โดยเฉพาะความตรงเชงิโครงสรา้งของตวัแปรแฝงทีว่ดัและสงัเกตยาก  งานวจิยัน้ี
สามารถเป็นตวัอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึประมาณค่าความสามารถของผูเ้รยีนไดใ้กลเ้คยีงกบัความ
จรงิมากทีสุ่ด  


