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1.  หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มกีารก าหนดเป้าหมายของ
หลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน และกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบตัิ  มกีาร
ก าหนดวสิยัทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  มาตรฐาน
การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพ
ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง แสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ  โดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มคีวามรู้ความสามารถในการ
สื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมทีกัษะชวีติ โดยมุ่งใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด เ ป็น  
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิ อย่างสร้างสรรค์ การคดิอย่างมี
วจิารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรอืสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี(กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2551) 
      1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทัง้ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจน
เทคโนโลย ีเครื่องมอืเครื่องใช้และผลผลติต่างๆ ที่มนุษยไ์ด้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชวีติ
และการท างาน  วทิยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พฒันาวิธีคดิ ทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สรา้งสรรค ์ คดิวเิคราะห์  วจิารณ์   มทีกัษะส าคญัในการค้นควา้หาความรู ้ มคีวามสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใชข้้อมลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยาน
ทีต่รวจสอบได ้ วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ดงันัน้ทุก
คนจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละ



เทคโนโลยทีี่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมเีหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใ ช้
กระบวนการในการสบืเสาะหาความรู ้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มกีารท ากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ โดยไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูส้ าคญั  8  สาระ  ไดแ้ก่ 
  สาระที ่1  สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 
     มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง 
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติที่ท างานสมัพนัธ์กนั มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและดูแลสิง่มชีวีติ 
                มาตรฐาน ว 1.2  เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ 
ทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ 
ทีม่ผีลต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ที ่
เรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
             สาระที ่2   ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
                มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้ม 
กับสิ่งมชีีวิต ความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิการใช้ทรพัยากร 
ธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศและโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่
อยา่งยัง่ยนื 

   สาระที ่3  สารและสมบตัขิองสาร 
                มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบั 
โครงสรา้งและแรง ยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี่ยนสถานะของสาร 
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏกิริยิาเคม ีมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  
 
 
 



             สาระที ่4  แรงและการเคลื่อนที ่
                มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและแรง 
นิวเคลยีร ์มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สื่อสาร สิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์อย่าง
ถูกตอ้งและมคีุณธรรม 
                มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาต ิ 
มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช ้
ประโยชน์ 
              สาระที ่5  พลงังาน 
                มาตรฐาน ว 5.1  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชวีติ การ 
เปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและ 
สิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์          
              สาระที ่6  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
                มาตรฐาน ว 6.1  เขา้ใจกระบวนการต่างๆที่เกดิขึน้บนผวิโลกและภายในโลก 
ความสมัพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ภูมปิระเทศ และ 
สณัฐานของโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสาร สิง่ทีเ่รยีนรู ้และน า 
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
              สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
                มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจววิฒันาการของระบบสุรยิะและกาแล็กซ ีปฏสิมัพนัธ ์
ภายในระบบสุรยิะ และผลต่อสิ่งมชีีวิตบนโลก มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจติวิทยา 
ศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรแูละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่น ามาใช้ในการ
ส ารวจ อวกาศและทรพัยากรธรรมชาต ิด้านการเกษตรและการสื่อสาร มกีระบวนการสบืเสาะหา
ความรู ้และจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์อย่างมคีุณธรรมต่อ
ชวีติและ สิง่แวดลอ้ม 
              สาระที ่8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                 มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์ในการ 
สบืเสาะหาความรู ้แกปั้ญหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน 
สามารถอธบิายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมอืที่มอียู่ในช่วงเวลานัน้ๆ เข้าใจว่า 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมและสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
 

      1.2  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน  (O-NET)  
   จากการสรุปรายงานผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัชาติ ปีการศกึษา 2558  
(ส านักทดสอบทางการศกึษา, 2559 : 10,11,87,91) ในการด าเนินการทดสอบทางการศกึษา



ระดบัชาติขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ยดึหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เป็นกรอบในการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน โดยไดท้ าการสรุปผลการประเมนิ
คุณภาพผูเ้รยีนจากการทดสอบไวอ้ยา่งละเอยีดในหลายๆ ประเดน็  ซึง่ผูว้จิยัขอสรุปรายละเอยีด
จากรายงานผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัชาต ิปีการศกึษา 2558 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ระหว่างปีการศกึษา 2558 กบัปีการศกึษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พบว่าผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์มคีะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าปี
การศกึษา 2557 และสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ถูกระบุใหเ้ป็นสาระการเรยีนรูท้ีค่วรปรบัปรุง
เร่งด่วนอีกด้วย  ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละสาระการเรียนรู้  สรุปว่าสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ในสาระที่ 3  สารและสมบตัขิองสาร  คอืสาระการเรยีนรูท้ี่ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
เนื่องจากมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละต ่ากว่า 50 โดยมผีลคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศดงันี้  ชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 41.54  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  
38.24  และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 29.81  คะแนนเฉลีย่ในแต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ สรุปว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์คอื มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบั
โครงสรา้งและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
สื่อสารสิง่ที่เรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ โดยมผีลคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศดงันี้  ชัน้
ประถมศกึษาปีที่  6  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.54  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
40.21  และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 25.59   
   ผู้วิจ ัยท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลโครงสร้าง รูปแบบและจ านวนข้อของการ
ออกแบบทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2554 - 2558  พบว่า 
ในการทดสอบสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดบัชัน้ สาระที่ 3 สารและสมบตัิของสาร  
มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัขิองสารกบั โครงสรา้งและ
แรง ยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่
เรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  เป็นส่วนของเนื้อหาที่ถูกน ามาใชใ้นการออกแบบทดสอบ
มากที่สุดและมจี านวนข้อและคะแนนรวมมากกว่าสาระอื่นๆ สรุปผลการวเิคราะห์ ดงัตาราง 1



 
ตาราง  1  สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูการออกขอ้สอบ ONET ตามสาระ/มาตรฐานการเรยีนรูย้อ้นหลงั 5 ปี     
                  
                  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  จากความส าคญัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ประกอบกบัจุดเน้นการพฒันาผู้เรยีนใหเ้ป็นผู้มี
ความสามารถในการคดิและการคดิขัน้สูง  โดยก าหนดให้นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ต้องมี
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ซึ่ ง เ ป็นพื้นฐานส าหรับการคิดขั ้นสู งอื่ นๆ  ต่อไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  ผู้วิจ ัยจึงเลือกใช้เนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 สาระที่ 3 สารและสมบตัิของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัิของสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   มาใช้เป็นขอบเขตเนื้อหาในส่วนของการสรา้งขอ้สอบวดัการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน
วทิยาศาสตร ์ และผูว้จิยัไดศ้กึษาการวเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่าในสาระที ่3  สาร
และสมบตัขิองสาร มาตรฐาน ว 3.1  เป็นสาระที่ผู้เรยีนทุกระดบัของการศึกษาขัน้พื้นฐานต้อง
ได้รบัการจดัการเรยีนรู้  ซึ่งท าให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ในสาระที่ 3  สารและสมบตัิของสาร อย่าง
ต่อเนื่องตามล าดบั (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551 : 40-46) ดว้ยหลกัการและ
แนวคดิ เนื้อหาสาระสารและสมบตัขิองสาร  ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะน าความรูไ้ปใชใ้นระดบัการศกึษา
ที่สูงขึ้นและผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ในการใช้สารน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได ้
 

 1.3  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัวิชาวิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 1  
   ผู้วิจยัได้ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จากตารางวเิคราะห์มาตรฐานการ
เรยีนรู้และตัวชี้วดัรายวิชาวิทยาศาสตร์  สาระที่ 3  สารและสมบตัิของสาร  มาตรฐาน ว 3.1 
ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดั 4 ตวัชีว้ดั โดยระบุหลกัการ แนวคดิ เนื้อหาสาระทีผู่เ้รยีนต้องไดร้บัจากการ
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร  ดงัตาราง  2 
 



ตาราง  2   ตารางวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัรายวชิาวทิยาศาสตร ์ 
               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1   สาระที ่3  สารและสมบตัขิองสาร  มาตรฐาน ว 3. 1 
 

 

ตวัชีว้ดั 
 

 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 
 

ผูเ้รยีนท าอะไรได้ 

1 . ท ด ล อ ง แ ล ะ
จ าแนกสารเป็นกลุ่ม
โดยใช้เนื้อสารหรือ
ขนาดอนุภาคเป็น
เกณฑ์ และอธิบาย
สมบตัขิองสารในแต่
ละกลุ่ม 

เมื่ อ ใช้ เนื้ อส าร เ ป็น เกณฑ์
จ าแนกได้เป็นสารเนื้อเดียว
และสารเนื้อผสม ซึง่สารแต่ละ
กลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน
เมื่อใช้อนุภาคของสารเป็น
เกณฑ์ จ าแนกสารเป็นสาร
แขวนลอย คอลลอยด์ และ
สารละลาย ซึ่งสารแต่ละกลุ่ม
จะมสีมบตัแิตกต่างกนั 

ตัง้ค าถาม สงัเกต ตัง้สมมตฐิาน 
วางแผนและออกแบบการทดลอง 
ทดลอง รวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
วเิคราะห์ บนัทกึ สรุปผลการทดลอง
จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสาร
หรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และ
อธิบายสมบัติของสารแต่ละกลุ่ม 
น าเสนอผลงาน 

2 . อ ธิบ า ยสมบัติ
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น
สถานะของสารโดย
ใช้แบบจ าลองการ
จดัเรยีงอนุภาคของ
สาร 

1. ส ีรปูร่าง ความแขง็ ความ
หนาแน่น จุดเดอืด จุดหลอม 
เหลวเป็นสมบตัิทางกายภาพ 
ของสาร  ความเป็นกรด–เบส 
ความสามารถในการรวมตัว
กบัสารอื่น ๆ  การแยกสลาย
ของและการเผาไหม้ เป็น
สมบตัทิางเคม ี
2. สารในสถานะต่างๆ มี
ลักษณะการจัดเรียงอนุภาค 
ระยะห่างระหว่างอนุภาค และ
แรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
แตกต่างกนั ซึ่งสามารถใช้
แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร จัด เ รี ย ง
อนุภาคของสาร อธบิายสมบตัิ
บางประการได ้

ตัง้ค าถาม สังเกตวางแผนและ
ออกแบบศึกษาข้อมูล รวบรวม 
บนัทกึ วเิคราะห ์ สรุป น าเสนอและ
อธิบาย เกี่ ย วกับสมบัติแล ะการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยใช้
แบบจ าลองการจดัเรยีงอนุภาคของ
สารและน าเสนอผลงาน 

 
 
 



ตาราง 2 (ต่อ)   
             

 

ตวัชีว้ดั 
 

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร 
 

 

ผูเ้รยีนท าอะไรได้ 

3 .ท ด ล อ ง แ ล ะ
อธบิายสมบตัิความ
เป็นกรด-เบส ของ
สารละลาย  
 

สารละลายที่มีน ้ าเป็นตัวท า
ละลายอาจมีสมบัติเป็นกรด 
กลางหรอืเบส ซึ่งสามารถ
ทดสอบได้ด้วยกระดาษลสิมตั 
หรอือนิดเิคเตอร ์

ตัง้ค าถาม ตัง้สมมตฐิาน ออกแบบ
การทดลอง เลือกวิธีและท าการ
ทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด – 
เบสของสารละลาย โดยใช้วสัดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม บันทึกผล 
วิเ ค ราะห์ข้อมูลพิจารณาความ
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้และ
น าเสนอวธิกีารและผลทีพ่บ 

4. ตรวจสอบค่า pH 
ของสารละลายและ
น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 

1. ความเป็นกรด – เบส ของ
สารละลาย ระบุค่าเป็น pH ซึง่
ตรวจสอบด้วยเครื่องมอืวดัค่า 
pH หรือยูนิ เวอร์ซัลอินดิเค
เตอร ์ 
2 . ผ ลิตภัณฑ์ที่ ใ ช้ ใ นชีวิต 
ประจ าวนัมคีวามเป็นกรด – 
เบสแตกต่างกนัจงึควรเลอืกใช้
อย่ า งถู กต้อ งปลอดภัย ต่ อ
ตนเองและสิง่แวดลอ้ม 

ตัง้ค าถาม ตัง้สมมตฐิาน วางแผน
และออกแบบการทดลอง  ท าการ
ทดลอง เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด 
– เบส ของสารในชวีติประจ าวนั โดย
ใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม บนัทกึผล 
วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้ง ไว้ 
น าเสนอวธิกีารและผลการตรวจสอบ
ความเป็นกรด – เบส ของสารและ
น าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 
2.  มโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห ์
 

      2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
     มนีกัการศกึษาและนกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายหรอืนิยามของการคดิ

วเิคราะหไ์วอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี้ 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พุทธศกัราช 2542 (ราชบณัฑติยสถาน 
2546: 251,1071) ไดร้ะบุความหมายของค าว่า “คดิ” หมายถงึ ท าใหป้รากฏเป็นรปูหรอื
ประกอบใหเ้ป็นรปูหรอืเป็นเรื่องขึน้ ในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน ค านวณ มุ่ง จงใจ 
ตัง้ใจ นึก และใหค้วามหมายของค าว่า “วเิคราะห์” หมายถงึ ใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ศกึษาใหถ่้องแท ้ดงันัน้ ค าว่า คดิวเิคราะห ์จงึมคีวามหมายโดยรวมว่า  การใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
คาดคะเน  ค านวณดว้ยความตัง้ใจพจิารณาแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศกึษาใหถ่้องแท ้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


  บลูม (Bloom,1956 : 6 – 9) กล่าวว่า การคดิวเิคราะหเ์ป็นความสามารถ ในการ
แยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรอืเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความส าคญัอยา่งไร มอีะไรเป็นสาเหตุ มอีะไรเป็นผลและทีเ่ป็นอย่างนัน้ดว้ยหลกัการอะไร  
   รสัเซล (Russel,1956 : 181-182) ใหค้วามหมายว่า  การคดิวเิคราะหน์ัน้เป็นการ
คดิเพื่อแกปั้ญหาชนิดหนึ่ง  โดยผูค้ดิจะตอ้งพจิารณาตดัสนิเรือ่งราวต่าง ๆ ว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็
ดว้ย  การคดิวเิคราะหจ์งึเป็นกระบวนการประเมนิหรอืหรอืการจดัหมวดหมู่โดยอาศยัเกณฑท์ีเ่คย
ยอมรบักนัมาก่อน  แลว้สรปุหรอืพจิารณาตดัสนิ 
   วตัสนั และเกรเซอร ์(Watson & Glaser,1964 : 11) ไดใ้หค้วามหมายของการคดิ
วเิคราะห์ว่าเป็นสิง่ที่เกดิจากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะ โดยทศันคตเิป็นการ
แสดงออกทางจติใจต้องการสืบค้นจากปัญหาที่มอียู่  ความรู้จะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการ
ประเมนิสถานการณ์  การสรุปความเทีย่งตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม  ส่วนทกัษะจะ
ประยกุตร์วมอยูใ่นทศันคตแิละความรู ้
   กู๊ด (Good, 1973 : 680) ระบุว่าการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ การคดิอย่างรอบคอบ
ตามหลกัของการประเมนิและมหีลกัฐานอ้างองิเพื่อหาขอ้สรุปทีน่่าจะเป็นไปได ้ตลอดจนพจิารณา
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง สมเหตุสมผล 
   ดวิอี้ (Dewey, 1993)  กล่าวว่า  การคดิวเิคราะห์  หมายถงึการคดิพจิารณาอย่าง
รอบคอบและจริงจงัเกี่ยวกับความเชื่อใดๆ หรือความรู้ในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานของสิ่ง
สนับสนุนการคดิพจิารณานัน้และหมายถงึการพนิิจพจิารณาขอ้สรุปที่เป็นเป้าหมายของการคดิ
นัน้ซึง่กวา้งไกลกว่าสภาวะทีค่วามคดินัน้ปรากฏอยู ่
   ไซเนอร ์(Zeichner, 1991)  ระบุว่าการคดิวเิคราะหเ์ป็นความคดิทีจ่ะต้องใชเ้หตุผล
ในการวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ หรอืวเิคราะหค์วามคดิของตนเองดว้ย แลว้พยายามตอบโต้ความคดิ
นัน้ดว้ยการสะทอ้นแง่มมุต่างๆ ของความคดินัน้ๆ ออกมา  
   อลัฟาโร่และลเีฟบเร่ (Alfaro & LeFevre, 1995 : 177) อธบิายความหมายของการ
วเิคราะห์ว่า การคดิวเิคราะห์เป็นกระบวนการทางปัญญาที่บุคคลจะใช้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ธรรมชาติของบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้น โดยการแยกส่วนรวมหรอืภาพรวมของสิ่งนัน้อย่าง
ระมดัระวงัใหไ้ดเ้ป็นส่วนยอ่ย 
   สเตริน์เบริก์ (Sternberg, 1999 : 507) ได้อธบิายว่า การคดิวเิคราะห์เป็น
กระบวนการที่ท าให้องค์ประกอบที่เป็นภาพรวมที่ซบัซ้อน แตกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ได้ 
  มารซ์าโน (Marzano, 2001 : 58)  กล่าวว่าการคดิวเิคราะห ์ต้องใชเ้หตุผล คดิ
อย่างลึกซึ้งและหลากหลาย  มีการคิดโดยพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีเหตุผล 
สามารถระบุความเหมอืนหรอืความแตกต่าง  สามารถจดัล าดบั  จดัหมวดหมู่ หรอืจดัประเภท
ของความรูข้องสิง่ต่าง ๆ ได้  ระบุเหตุผลของการเกดิขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล  สามารถตคีวาม



หรอืบอกหลกัเกณฑพ์ื้นฐานของความรู ้ระบุ เจาะจง หรอืสรุปอย่างมเีหตุผล  จนสามารถเกดิ
เป็นความรูใ้หมไ่ด ้
             ทศินา แขมมณี (2545 : 401) ระบุว่า การคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ การคดิทีต่้องใช้
ค าตอบแยกแยะขอ้มลูและหาความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่แยกแยะนัน้หรอือกีนัยหนึ่งคอืการเรยีนรู้
ในระดับที่ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ที่อยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 
   ชาต ิแจ่มนุช (2545 : 54) ไดใ้หค้วามหมายของการคดิวเิคราะห ์ ว่าเป็นการคดิที่
สามารถแยกสิง่ส าเรจ็รูป  ได้แก่  วตัถุสิง่ของต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวั หรอืบรรดาเรื่องราว เนื้อเรื่อง
หรอืสิง่ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามหลกัเกณฑห์รอืหลกัการที่ก าหนดให้  เพื่อค้นหาความ
จรงิหรอืความส าคญัทีแ่ฝงอยู่ภายใน 
             สุวทิย ์ มลูค า (2549 : 9) สรุปว่า การคดิวเิคราะห ์คอื ความสามารถในการจ าแนก  
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่อาจจะเป็นวตัถุ สิง่ของ เรื่องราวหรอืเหตุการณ์
และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้เพื่อคน้หาสภาพ ความเป็นจรงิหรอื
สิง่ส าคญัของสิง่ทีก่ าหนดให ้  
   เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2553 : 2) ไดใ้หค้วามหมายการคดิวเิคราะห ์หมายถงึ 
การจ าแนก แยกแยะ องคป์ระกอบของสิง่ใดสิง่หนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่าท ามาจากอะไร 
ประกอบขึน้มาไดอ้ย่างไร เชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
    สุวฒัน์  ววิฒันานนท ์(2550 : 45) ระบุว่าการคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ การคดิโดย
พจิารณา  จ าแนก  แยกแยะ ไตร่ตรอง  ใคร่ครวญ  แจกแจงส่วนประกอบของการจดัหมวดหมู่ใน
เรื่องราวหรอืสถานการณ์โดยใช้ความรู้  ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล เพื่อน าไปสู่
ขอ้สรปุทีเ่ป็นไปได ้
             ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2548) กล่าวว่า กระบวนการคดิวเิคราะหเ์ป็น 
กระบวนการทีใ่ชใ้นการจ าแนกแยกแยะสิง่ทีเ่หน็ สิง่ทีพ่บ สิง่ทีไ่ดย้นิ สิง่ทีส่มัผสั สิง่ทีช่มิรส หรอื 
สิง่ทีด่มกลิน่ แลว้แยกออกดว้ยความคดิทีม่าของสิง่ต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูว้่าคอือะไร มอีงคป์ระกอบ
อยา่งไร เชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
             ส านักงานวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2549) ไดส้รุปความหมายของการคดิ
วเิคราะห ์คอื การระบุเรื่องหรอืปัญหา การจ าแนกแยกแยะ เปรยีบเทยีบขอ้มูลหรอืเพื่อจดักลุ่ม
อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรอืเชื่อม โยงความสมัพนัธข์องขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลู หรอืหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อใหเ้พยีงพอในการตดัสนิใจ แกปั้ญหา คดิสรา้งสรรค ์
   ปรดีาวรรณ  อ่อนนางใย (2555 : 4)  ความสามารถทางการคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ  
การพิจารณา  แยกแยะส่วนย่อยๆ ของเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลบนพื้น
ฐานความรูเ้ดมิ  และพจิารณาไดว้่าส่วนย่อย ๆ ทีส่ าคญันัน้แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพนัธก์นัอย่างไร
บ้าง  อะไรที่เป็นสาเหตุ  อะไรที่เป็นผล และเกี่ยวพนัโดยอาศยัหลกัการใด  ซึ่งจะท าให้เราได้



ขอ้เทจ็จรงิที่เป็นพื้นฐานในการตดัสนิใจแก้ปัญหา  ประเมนิและตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
   สุนทร ีวฒันพนัธุ์ (2555 : 11)  การคดิวเิคราะห์  หมายถงึ  ความสามารถในการ
จ าแนก  การให้รายละเอยีด  ใหเ้หตุผลและจบัประเดน็เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ตุการณ์ระหว่างเรยีน
กบัหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  โดยใชก้ระบวนการคดิ  น าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
   วรรณา  โรจนะบุรานนท ์(2557 : 5)  การคดิวเิคราะห ์ หมายถงึ การคดิระดบัสูงที่
เกิด ขึ้นด้วยกระบวนการที่ซบัซ้อน  เป็นความสามารถในการคดิที่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
สามารถจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรอืเป็นหมวดหมู่ได้  โดย
พจิารณาอยา่รอบคอบถงึสภาพการณ์หรอืขอ้มลูต่าง ๆ ว่ามขีอ้เทจ็จรงิเพยีงใดในการตดัสนิใจ 
   จากความหมายของการคดิวเิคราะห์ ที่นักการศึกษาข้างต้นกล่าวไว้ขา้งต้นส่วน
ใหญ่จะเป็นไปในแนวเดยีวกนั  ผูว้จิยัจงึสรปุความหมายว่า  “การคดิวเิคราะห”์  หมายถงึ  การคดิ
ทีม่คีวามซบัซอ้นอย่างลกึซึ้งละเอยีดถี่ถ้วนในการพจิารณาสิง่ต่างๆ ซึง่อาจเป็นขอ้มูล  เรื่องราว
หรือสถานการณ์  ประกอบด้วยความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบออกเป็น
ส่วนย่อย   โดยสามารถให้รายละเอียดด้วยการให้เหตุผลที่ถูกต้องจากพื้นฐานความรู้หรือ
หลกัการ  ระบุไดว้่าองคป์ระกอบหรอืส่วนย่อยนัน้ๆ มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัอย่างไร  ระบุได้
ว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผล  น าไปสู่ข้อสรุปหรือการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์  การคาดการณ์ท านายค าตอบล่วงหน้า น าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ หรอื
เกดิเป็นความรูใ้หม ่

 2.2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห ์
          แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการคดิวเิคราะห์  ผู้วจิยัท าการศกึษาคน้ควา้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบังานวจิยั  ดงันี้ 
              2.2.1  ทฤษฎีการคิดของบลมู (Bloom's taxonomy) 
             ในปี ค.ศ.1956 บลูมและคณะ (Bloom & other,1956) ไดพ้ฒันากรอบ
ทฤษฎทีี่ใช้เป็นเครื่องมอืการจดัประเภทพฤตกิรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงออกทางปัญญาและ
การคดิอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การศกึษา เรยีกว่า Bloom’s taxonomy ซึง่ก าหนดไว ้ 3 
ดา้น คอื ดา้นพุทธพิสิยั (cognitive domain) ดา้นจติพสิยั (affective domain) และดา้นทกัษะทาง
กาย (psychomotor domain) ในการออกแบบหลกัสูตร จดัการเรยีนรู ้และการวดัประเมนิผลการ
เรยีนรูก้ไ็ดอ้าศยักรอบทฤษฎดีงักล่าวนี้  ซึง่พฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยัถูกน าไปใชม้ากทีสุ่ด 
            พุทธพิสิยั (cognitive domain) เป็นพฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกบั
สตปัิญญา ความคดิ ความสามารถในการคดิเรื่องราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพซึง่พฤตกิรรม
ทางพุทธพิสิยั 6 ระดบั (ส านักทดสอบทางการศกึษา, 2552 : 11-12) ไดแ้ก่  



    1.ความรู ้(knowledge) ความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆ 
และระลกึเรือ่งราวนัน้ๆ ออกมาไดถู้กตอ้งแมน่ย า 
    2.ความเขา้ใจ (comprehension) ความสามารถบ่งบอกใจความส าคญัของ
เรือ่งราวโดยการแปลความหลกั ตคีวามได ้สรปุใจความส าคญัได ้
    3.การน าความรูไ้ปประยุกต์ (application) ความสามารถในการน าหลกัการ 
กฎเกณฑแ์ละวธิดี าเนินการต่างๆของเรือ่งทีไ่ดรู้ม้า น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหมไ่ด ้
    4.การวเิคราะห ์(analysis) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวทีส่มบูรณ์
ใหก้ระจายออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
    5.การสงัเคราะห ์(synthesis) ความสามารถในการผสมผสานส่วนยอ่ยเขา้
เป็นเรือ่งราวเดยีวกนัโดยปรบัปรงุของเก่าใหด้ขีึน้และมคีุณภาพสงูขึน้ 
    6.การประเมินค่า (evaluation) ความสามารถในการวินิจฉัยหรอืตัดสิน
กระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดลงไปการประเมนิเกี่ยวขอ้งกบัการใช้เกณฑค์อืมาตรฐานในการวดัที่ก าหนด
ไว ้ 
    โดยบลูมและคณะได้เสนอกรอบการคิดออกเป็น 2 ระดับ คือ พัฒนา
ความคดิระดบัต ่า (lower order thinking skills) และการพฒันาความคดิระดบัสูง (higher order 
thinking skills) มรีายละเอยีดดงันี้  
    1.  พฒันาความคดิระดบัต ่า (lower order thinking skills)  ประกอบดว้ย 
          ระดบั 1 : ความรู ้(knowledge) 
          ระดบั 2 : ความเขา้ใจ (comprehension) 
          ระดบั 3 : น าไปใช ้/การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นสถานการณ์ใหม่ 
(application) 
    2.  การพฒันาความคดิระดบัสงู (higher order thinking skills) 
ประกอบดว้ย 
          ระดบั 4 : การวเิคราะห ์(analysis) ระบุความสมัพนัธแ์ละเหตุจงูใจ  
          ระดบั 5 : การสงัเคราะห ์(synthesis) การเชื่อมโยงขอ้เทจ็จรงิโดย
เหตุผลหรอืรปูแบบใหม่ 
          ระดบั 6 : การประเมนิ (evaluation) ใชเ้กณฑแ์ละสถานการณ์เพื่อ
วนิิจฉยัและการตดัสนิผล 

       การที่บุคคลจะมทีกัษะในการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ จะต้องสามารถ
วเิคราะหเ์ขา้ใจในสถานการณ์ใหมห่รอืขอ้ความจรงิใหม่ได ้ดงันัน้การจะใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้
ในระดบัใดหรอืหลายระดบันัน้ ขึน้อยูก่บัเนื้อหาสาระทีเ่ป็นองคค์วามรู ้อาจต้องผสานขอ้มลูความรู้
ในลกัษณะรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัจ าพวก การแปล การตีความ การประยุกต์ การวเิคราะห์



ส่วนย่อย และความสมัพนัธ์เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้สู่การวเิคราะห์ การ
สังเคราะห์และการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการวเิคราะห์จะส่งผลใหน้ักเรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ใหม่
ในเชงิสรา้งสรรค์ เพราะเป็นการพฒันาความสามารถในระดบัการมเีหตุผลและเป็น การเรยีนรูท้ี่
คงทนของแต่ละบุคคลแมจ้ะจ ารายละเอยีดของความรูไ้มไ่ด ้นกัเรยีนจงึต้องเรยีนรู้วธิกีารวเิคราะห์
และภายใต้สภาวะใดทีต่้องน าความสามารถดา้นการวเิคราะหม์าใช ้(Bloom ; et al.,1971) กล่าว
ว่าทกัษะการคดิวเิคราะหม์ ี3 ลกัษณะ คอื 
                     1. การคดิวเิคราะห์ความส าคญั (analysis of element) หมายถึง การ
แยกแยะสิง่ทีก่ าหนดไดว้่าอะไรส าคญัหรอืจ าเป็นหรอืมบีทบาทมากทีสุ่ด สิง่ใดเป็นเหตุ สิง่ใดเป็น
ผล ซึ่งการคดิวเิคราะห์ความส าคญันี้จะประกอบไปดว้ย “การวเิคราะห์ชนิด” เป็นการวนิิจฉัยว่า 
สิง่นัน้หรอืเหตุการณ์นัน้ จดัเป็นชนิดหรอืลกัษณะใด เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้  “วเิคราะห์สิง่
ส าคญั” เป็นการวนิิจฉยัว่าสิง่ใดส าคญัหรอืไมส่ าคญั  การคน้หาสาระส าคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป 
จุดเด่นหรอืจุดด้อย ของสิง่ต่างๆ และ “วเิคราะห์เลศนัย” เป็นการมุ่งค้นหาสิง่แอบแฝงหรอือยู่
เบือ้งหลงัของสิง่ทีเ่หน็ อาจไมไ่ดบ้่งบอกตรงๆ แต่มรีอ่งรอยของความเป็นจรงิซอ้นอยู่  
                     2. การคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์(analysis  of  relationship) หมายถงึ การ
ค้นหาความสมัพนัธ์ย่อยๆ ของเรื่องราวหรอืเหตุการณ์นัน้ ๆ มคีวามเกี่ยวพนั สอดคล้องหรอื
ขดัแยง้กนัอย่างไร  ได้แก่  วเิคราะห์ชนิดของความสมัพนัธ์  วเิคราะห์ขนาดของความสมัพนัธ ์
วเิคราะห์ขัน้ตอนความสมัพนัธ์  วเิคราะห์จุดประสงค์ของความสมัพนัธ์  วเิคราะห์สาเหตุของ
ความสมัพนัธ ์และวเิคราะหแ์บบความสมัพนัธใ์นรปูอุปมาอุปไมย  
                     3. การคดิวเิคราะห์เชงิหลกัการ (analysis of organizational principles) 
หมายถึง  การค้นหาโครงสรา้งระบบ และสิง่ของเรื่องราวและการท างานต่างๆ ว่า สิง่เหล่านัน้
รวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนัน้ได้เนื่องด้วยอะไร โดยยดึอะไรเป็นหลกั เป็นแกนกลางมหีลกัการ
อย่างไร มเีทคนิคหรือยึดถือคติใด มสีิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยง ยดึถือหลักการใด การวิเคราะห์
หลักการเป็นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุด การจะวิเคราะห์ได้ดี จะต้องมีความรู้
ความสามารถในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธไ์ดด้เีสยีก่อน เพราะผลจาก
ความสามารถในการวเิคราะห์องคป์ระกอบและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จะท าให้สามารถสรุปเป็น
หลกัการได้ ประกอบด้วย  “วิเคราะห์โครงสร้าง” เป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่ง “วิเคราะห์
หลกัการ” เป็นการแยกแยะเพื่อคน้หาความจรงิของสิง่ต่างๆ แลว้สรปุหลกัการเป็นค าตอบได ้  
 

  2.2.2  แนวคิดของแอนเดอรส์นั และแครทโฮล  (Anderson & Krathwohl) 
โดยปรบัปรงุทฤษฎีการเรียนรู้ของบลมู  (Bloom’s Taxonomy 2001) 
 

            ในปี ค.ศ.2001 แอนเดอร์สนัและแครทโฮล (Anderson & Krathwohl, 
2001) ได้น าเสนอแนวคิดปรบัปรุง Bloom’s Taxonomy ในการจ าแนกพฤติกรรมย่อยเพื่อ 



ให้มเีหมาะสมกับบรบิทในการศึกษายุคใหม่เพื่อเป็นเครื่องมอืให้ครูออกแบบการสอนให้มี
ประสทิธิภาพและทนัสมยั โดยความสามารถที่ซบัซ้อนน้อยไปหามาก ดงัการเปรยีบเทียบ
รายละเอียด  ตาราง 3 
 

ตาราง  3  เปรยีบเทยีบ Bloom’s Taxonomy 1956 และ Bloom’s Taxonomy 2001 
 

Old Version 
(Bloom’s Taxonomy 1956) 

New Version 
(Bloom’s Taxonomy 2001) 

         Evaluation  (การประเมนิค่า)             Creating    (สรา้งสรรค)์ 
         Synthesis   (การสงัเคราะห)์             Evaluating (ประเมนิ) 
         Analysis     (การวเิคราะห)์             Analyze (วเิคราะห)์ 
         Application (การน าไปใช)้             Applying  (ประยุกต)์ 
         Comprehension  (ความเขา้ใจ)             Understanding  (เขา้ใจ) 
         Knowledge (ความรู)้             Remembering (จ าได)้ 

 

       จากตาราง 3  สรุปความแตกต่างของแนวคดิของแอนเดอรส์นั และแครท
โฮล (Anderson & Krathwohl)  ซึง่ไดจ้ากการปรบัปรุงแนวคดิการแบ่งประเภทการเรยีนรูแ้บบ
ดัง้เดมิ ซึง่ไดป้รบัปรุงวตัถุประสงคใ์หพ้จิารณาเป็น  2 มติ ิคอื พจิารณาลกัษณะของความรู ้และ
พจิารณาการเรยีนรูท้างปัญญา 6 ขัน้ สิง่ทีแ่ตกต่าง คอื การเพิม่มติดิา้นลกัษณะความรูเ้พื่อช่วย
ให้การก าหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรูม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ การปรบัรปูแบบค าที่ใช้จากค านาม
เป็นค ากริยิา และในขัน้ที ่1 เปลีย่นจากค าว่า “ความรู”้ เป็น “การจ าได”้  ขัน้ที ่5 เปลีย่นจาก “การ
สงัเคราะห์” เป็น “ประเมนิ” และ ขัน้ที ่6 เปลี่ยนจาก “ประเมนิค่า” เป็น “สรา้งสรรค์”  มี
รายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 
       1. การจ า (remembering) เป็นระดับพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการน าเอาหรอืดงึเอาความรู ้การสบืคน้ การเตอืนความจ า ไดจ้ากความจ าระยะยาวของ
คนออกมาเพื่อก าหนดการเรยีนรู้ ให้พฒันาต่อไปในระดบัที่สูงขึ้น ที่ได้จากความรู้เดมิของคน
จ า เรยีกความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากหน่วยความจ าระยะยาว  เช่น  การจ าได ้ การระลกึได ้
       2. การเข้าใจ (understanding) เป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมี
ความหมาย จากสื่อ จากการอธบิาย การพูด การเขยีน การแยกแยะ การเปรยีบเทยีบ การจดั
หมวดหมู่ หรอืการอธบิาย ทีจ่ะน าไปสู่ความเขา้ใจในสิง่ที่ก าลงัเรยีนรูเ้ขา้ใจ ก าหนดความหมาย
ของสิง่ที่เรยีนจากการเขยีนหรอืจากสื่อ เช่น การตีความหรอืแปลความหมาย  การให้ตวัอย่าง  
การจ าแนกจดักลุ่ม  การสรปุอา้งองิ  การเปรยีบเทยีบ  การอธบิาย 



       3. การประยุกต์ใช ้(applying) กระบวนการในขัน้ต่อมา เป็นการน าความรู้
ความเขา้ใจไปประยุกต์ใช้ หรอืน าไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ ดว้ยกระบวนการหรอืวธิกีารด าเนินการ
อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน เช่น  การด าเนินการ การกระท า การใชป้ระโยชน์ 
       4. การวิเคราะห์ (analyzing) ระดบัต่อมาเป็นกระบวนการน าส่วนต่างๆ 
ของการเรยีนรู ้มาประกอบเป็นโครงสรา้งใหม่ ด้วยการการพจิารณาว่ามสี่วนใด สมัพนัธก์บัส่วน
อื่นอย่างไร พจิารณาโครงสรา้งโดยรวมของสิง่ทีเ่รยีนรู ้แยกแยะวตัถุประสงค์ทีแ่ตกต่างผ่านการ
กระบวนการอย่างเป็นระบบ การคดิวเิคราะห์เป็นความสามารถแจกแจง แยกส่วนองคป์ระกอบ
ออกเป็นส่วนยอ่ย สามารถตรวจสอบไดว้่าแต่ละส่วนเกี่ยวขอ้งกนัอย่างไร แต่ละส่วนเกี่ยวขอ้งกบั
โครงสรา้งใหญ่อย่างไร เป้าหมายในการศกึษา คอื ผูเ้รยีนจะสามารถแยกแยะขอ้เทจ็จรงิออกจาก
ความคดิเหน็ สนับสนุนขอ้สรุปดว้ยขอ้ความขยาย แยกสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งออกจากสิง่ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง  
เชื่อมโยงความคดิเขา้ด้วยกนั สามารถแยกความคดิหลกัและรองในงานเขยีนต่างๆ ได้ หา
หลกัฐานทีช่่วยสนับสนุนจุดประสงคข์องผูเ้ขยีนได้ (Anderson & Krathwohl, 2001 ; Reilly & 
Oermann,1999) สามารถแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
              4.1 การจ าแนกแยกแยะหรอืแยกย่อยได้ (differentiating) สามารถ
แยกแยะความเกี่ยวขอ้งและความส าคญัได้ เมื่อต้องการเลอืกเอาเฉพาะขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งหรอื
ส าคญั แตกต่างกบัความเขา้ใจตรงที่ต้องสามารถบอกได้ว่าขอ้มูลส่วนน้อยนี้สมัพนัธ์กบัขอ้มูล
ส่วนทีเ่หลอือยา่งไร  
            4.2 การจดัระบบได้ (organizing) สามารถที่จะรวมทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อสารสถานการณ์ หรอืการระลกึไดม้าไวอ้ยู่ในโครงสรา้งเดยีวกนั โดยเมื่อต้องเผชญิกบั
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง สามารถทีจ่ะระบุความสมัพนัธก์นัระหว่างส่วนต่างๆ ได ้
                     4.3 การให้เหตุผลได้ (attributing) สามารถแสดงให้เหน็ถงึความ
คดิเหน็ หรอืจุดประสงคท์ีม่ากบัการสื่อสารต่างๆ ได ้ ต่างกบัการแปลทีใ่นการแปลเป็นเพยีงการ
ท าความเขา้ใจเท่านัน้ แต่การใหเ้หตุผลนัน้มองไปทีจุ่ดประสงคห์ลกัทีต่อ้งการสื่อออกมา  
       5. การประเมนิผล (evaluating) ตัดสิน เลอืก การตรวจสอบสิ่งที่ได้จาก
การเรยีน สู่บรบิทของตนเอง ที่สามารถวดัได้ และตดัสนิได้ว่าอะไรถูกหรอืผดิบนเงื่อนไขและ
มาตรฐานทีส่ามารถตรวจสอบได ้บนพืน้ฐานของเหตุผลและเกณฑท์ีแ่น่ชดั 
       6. การสร้างสรรค์ (Creating) ใน ระดบัสูงสุดของการเรยีนรู้ เพื่อให้ได้
องค์ประกอบของสิง่ที่เรยีนรู้ร่วมกนั ด้วยการสงัเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยง ให้รูปแบบใหม่ของสิง่ที่
เรยีนรูห้รอืโครงสรา้งของความรูท้ีผ่่านการวางแผน และการสรา้งหรอืการผลติอย่างเหมาะสม เช่น 
การสรา้ง  การวางแผน  การผลติ 
 
 
 



  2.2.3  แนวคิดของไซน์เนอรแ์ละลิสตนั (Zeichner & Liston)       
  

            ไซน์เนอรแ์ละลสิตนั (Zeichner & Liston,1987) อธบิายว่า การคดิวเิคราะห์
ในศาสตร์ของการสอน  สามารถเกิดขึ้นจากระดบัง่ายไประดบัยาก โดยผลลพัธ์ของการคิด
วเิคราะห ์แบ่งได ้ 3 ระดบั ดงันี้ 

            ระดบัที ่1  ความสามารถในการใหร้ายละเอยีด  เมื่อเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎกีาร
สอน (technical rationality) จงึเป็นการประยุกต์ความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพซึง่เป็นความรูใ้นเรื่องนัน้ 
ๆ ท าให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์  ผลเป็นที่ยอมรบัอย่างมปีระสิทธภิาพและเกิด
ประสทิธผิล  ทัง้เป้าหมายในบรบิทของชัน้เรยีน โรงเรยีน ชุมชนและสงัคม จะถูกน ามาจดักระท า
ในฐานะของสิง่ทีเ่ป็นปัญหา ซึง่ในระดบัน้ีเป็นเรื่องของความสามารถในการอธบิายโดยใช้เหตุผล
ในศาสตรท์างการสอนมาประกอบค าอธบิายได ้
                       ระดบัที ่2   ความสามารถในการให้เหตุผล  เพื่อใช้ในการพสิูจน์สมมตฐิาน
ตามหลกัทฤษฎี (Reflectivity) เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าที่น าไปสู่การปฏบิตัเิพื่อหามุมมองอื่นๆ 
โดย สามารถน ามาอธบิายขอ้สนันิษฐานไดอ้ย่างชดัเจน และแสดงถงึการน ามุมมองทีห่ลากหลาย
และใหม่ไปปฏิบัติ และสามารถประเมินผลลพัธ์ของการกระท าเพื่อการบรรลุตามเป้าหมาย
ทางการศกึษา 
                       ระดบัที ่3  ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผลในแนวทางปฏบิตั ิ จะเกดิ
ระหว่างวิธีสอนที่เกิดขึ้นใหม่หรอืวิธสีอนเดมิในมุมมองใหม่ที่สอดคล้องกับหลกัคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ (critical reflection) เป็นความสามารถในการอธบิายถงึการกระท าที่น าไปสู่การ
ปฏบิตัิโดยมุมมองของความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณ เน้นที่เป้าหมาย
การศกึษา ดว้ยประสบการณ์และกจิกรรมทีน่ าไปเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนัจะต้องพจิารณาในแง่
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค การประสบความส าเร็จอย่างสูง เพื่อสนองต่อความต้องการ
จ าเป็นของมนุษย ์และความพงึพอใจของมนุษย ์ซึ่งในระดบันี้ทัง้การสอนและบรบิท โดยรอบจะ
ถูกน ามาพจิารณาคล้ายกบัสิง่ที่เป็นปัญหา โดยพจิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปได้จาก แนวทาง
ทัง้หลายทีม่อียู่ 

         การคิดวิเคราะห์ในความหมายนี้จงึเป็นความคดิที่จะต้องใช้เหตุผลเพื่อ
น ามาวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ความคดิของตนเอง แล้วสะท้อนแง่มุมต่างๆ ของความคดินัน้ๆ 
ออกมา จะต้องสามารถน าความคิดที่ได้จากการวิเคราะห์นัน้ไปใช้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 
(Zeichner,1991) 

 
  2.2.3  ทฤษฎีการคิดของมารซ์าโน (Marzano's Taxonomy)  
 

                       โรเบริต์ มารซ์าโน (Robert Marzano) นักวจิยัทางการศกึษา ได้พฒันา
ขอ้จ ากดัของวตัถุประสงคข์องบลูมทีไ่ดร้บัการยอมรบัและใชก้นัอย่างแพร่หลาย  รปูแบบทกัษะ



การคดิจะผนวกกบัปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ากขึน้ทีส่่งผลกบัการคดิของผูเ้รยีนซึง่ทัง้หมดส าคญัส าหรบั
การคดิและการเรยีนรู้ (Marzano, 2001) อธิบายว่า รูปแบบพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 
ประกอบดว้ย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตนหรอืระบบตนเอง (self – system) เป็นความเชื่อ
เกีย่วกบัความส าคญัของความรู ้ ประสทิธภิาพ และความรูส้กึทีเ่กีย่วพนักบัความรู้  ระบบบูรณา
การหรอืระบบอภปัิญญา (metacognitive system) เป็นการมเีป้าหมายการเรยีนรู้ มกีารน า
ความรูไ้ปใชด้ว้ยความชดัเจนและถูกตอ้ง  ระบบสตปัิญญาหรอืระบบความรู ้(cognitive system) 
ประกอบด้วยการเรยีกใช้ความรู้โดยการทบทวน ทวนซ ้า การน าไปปฏิบตัิ  ความเข้าใจใน
ความรู้การสังเคราะห์หรือเลือกใช้ความรู้  การวิเคราะห์โดยสามารถจับคู่ความสัมพันธ์   
แยกแยะเป็นหมวดหมู ่หรอืวเิคราะหข์อ้ผดิพลาด การก าหนดกฎเกณฑท์ัว่ไปและเฉพาะเจาะจง
ได้  และการน าความรู้ไปใช้ในการตดัสินใน  การแก้ปัญหาและท าการส ารวจสืบค้นจากการ
ทดลอง  พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามทฤษฎกีารคดิของมารซ์าโนนัน้  เมื่อพบเจอกบั
สถานการณ์หรอืภาระงานใหม่ระบบแห่งตนจะตดัสนิใจว่าจะยอมรบัหรอืเรยีนรูเ้รื่องใหม่  เมื่อ
ระบบแห่งตนรบัการเรยีนรูเ้ร ือ่งใหม ่ระบบบรูณาการจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมาย
ของการเรยีนรูน้ัน้ โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเรยีนรู้และ
ระบบสติปัญญาจะท าหน้าที่จ ัดกระท ากบัข้อมูลที่จ าเป็นในลกัษณะของการวเิคราะห์ ดงันัน้ 
ปรมิาณความรูข้องนักเรยีนแต่ละคนจงึมผีลต่อความส าเรจ็อย่างสูงในการเรยีนรูเ้รื่องใหม่ ซึ่ง
ความรู้ใหม่สามารถต่อยอดจากความรูเ้ดมิได้อย่างกว้างขวาง พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทาง
การศกึษารปูแบบใหม ่(The New Taxonomy of Educational Objectives) 

ประกอบดว้ยความรู ้3 ประเภท และกระบวนการจดักระท ากบัขอ้มลู 6 ระดบั (Marzano, 
2001 : 30 – 58) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
    1. ขอ้มูล เน้นการจดัระบบความคดิเหน็จากขอ้มูลง่ายสู่ขอ้มูลยาก เป็น
ระดบัความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิ ล าดบัของเหตุการณ์ สมเหตุสมผล เฉพาะเรือ่ง และหลกัการ 
    2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพื่อการเรยีนรู ้จากทกัษะสู่กระบวนการ
อตัโนมตั ิอนัเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถทีส่ ัง่สมไว ้
    3. ทกัษะเน้นการเรยีนรูท้ี่ใช้ระบบโครงสรา้งกล้ามเนื้อ จากทกัษะง่าย สู่
กระบวนการทีซ่บัซอ้นขึน้ โดยมกีระบวนการจดักระท ากบัขอ้มลู 6 ระดบั ดงันี้ 

         ระดบัที่ 1 ขัน้รวบรวม เป็นการคดิทบทวนความรู้เดมิ รบัข้อมูลใหม ่
และเก็บเป็นคลงัข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรูจ้ากความจ าถาวรสู่ความจ า  น าไปใช้ในการ
ปฏบิตักิารโดยไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งความรูน้ัน้ 

         ระดบัที่ 2 ขัน้เขา้ใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรยีนรู้ สู่การเรยีนรู้ใหม่ใน
รปูแบบการใช้สญัลกัษณ์ เป็นการสงัเคราะห์โครงสรา้งพื้นฐานของความรูน้ัน้โดยเขา้ใจประเดน็ 
ความส าคญั 



          ระดบัที่ 3 ขัน้วิเคราะห์ เป็นการจ าแนกความเหมอืนและความต่าง
อย่างม ีหลกัการการจดัหมวดหมู่ ที่สมัพนัธ์กบัความรู ้การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถ
บ่งชี ้ขอ้ผดิพลาดได ้การประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่โดยใชฐ้านความรู ้และการคาดการณ์ผลที ่
ตามมาบนพืน้ฐานของขอ้มลู 

          ระดับที่  4  ขัน้ใช้ความรู้ให้ เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่ไม่มคีาตอบชดัเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธบิายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง 
และการพจิารณาหลกัฐานสู่การสรุปการณ์ทีม่คีวามซบัซอ้น การตัง้ขอ้สมมตฐิานและการทดสอบ
สมมตฐิานนัน้ บนพืน้ฐานของความรู ้

           ระดบัที่ 5 ขัน้บูรณาการความรู้ เป็นการจดัระบบความคดิเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย การเรยีนรูท้ีก่ าหนด การก ากบัตดิตามการเรยีนรู ้และการจดัขอบเขตการเรยีนรู ้

           ระดับที่ 6 ขัน้จัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อ
สภาวการณ์เรียนรู้ และภาระงานที่ได้รบัมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทัง้ความตระหนักใน
ความสามารถของการเรยีนรูท้ีต่นม ี  

            ตามแนวคดิของมารซ์าโน (Marzano, 2001 : 38-45,58)  การคดิวเิคราะห ์
ซบัซอ้นมากกว่าความเขา้ใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใชเ้หตุผล  คดิอย่างลกึซึง้และหลากหลาย  มี
การคดิโดยพจิารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมเีหตุผล  สามารถระบุความเหมอืนหรอืความ
แตกต่างอย่างมหีลกัการ สามารถจดัล าดบั จดัหมวดหมู่ หรอืจดัประเภทของความรูข้องสิง่ต่างๆ 
ระบุเหตุผลของการเกดิขอ้ผดิพลาดของขอ้มลู  สามารถตคีวามหรอืบอกหลกัเกณฑพ์ื้นฐานของ
ความรู ้ระบุ เจาะจง หรอืสรุปอย่างมเีหตุผล  จนสามารถเกดิเป็นความรูใ้หม่ได้และน าหลกัการ
เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้พื้นฐานของความรู้  การคดิวเิคราะห์จะประกอบด้วย
ความสามารถ  5  ดา้น  คอื  
             ดา้นที ่1 การจดัจ าแนกเปรยีบเทยีบ (matching)  คอื ความสามารถ
ในการสงัเกตและจ าแนกแยกแยะรายละเอยีดของสิง่ต่างๆ หรอืเหตุการณ์ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่าง
กนัออกเป็นส่วน ๆ อย่างมหีลกัเกณฑแ์ละเขา้ใจง่าย  แล้วเปรยีบเทยีบ ระบุ ยกตวัอย่าง ระบุ
ลกัษณะความเหมอืนความต่าง และจดักลุ่มของสิง่ต่างๆ หรอืเหตุการณ์ได้  โดยเริม่จากระดบั
งา่ยแบบนามธรรมไปสู่ข ัน้ซบัซอ้นทีเ่ป็นนามธรรม ดงันี้ 
         1) การบอกสิง่ทีต่อ้งการจะวเิคราะห์ 
         2) ระบุลกัษณะหรอืคุณสมบตัเิพื่อจ าแนกหรอืแยกแยะสิง่ที่
ตอ้งการวเิคราะห ์ 
         3) ระบุว่าไดว้่าสิง่นัน้ๆ เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร 
         4) สรปุไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมว่าสิง่ต่างๆ มคีวามเหมอืนและ
แตกต่างกนั 



     ดา้นที ่2  การจดักลุ่ม (classification)  คอื  ความสามารถในการใช้
ความรูเ้พื่อการจดักลุ่ม จดัล าดบั จดัประเภทของสิง่ต่างๆ  โดยใช้คุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัิ
ของสิง่นัน้ๆ อยา่งมหีลกัการหรอืหลกัเกณฑ ์
     ดา้นที ่3  การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด  (error analysis) คอื  ความ 
สามารถในการระบุขอ้ผดิพลาดหรอืความสมัพนัธแ์ละไม่สมัพนัธก์นัของสิง่ต่าง ๆ โดยโยง
ความสมัพนัธส์ู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  ระบุสิง่ทีไ่ม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ การใชค้วามรูเ้ดมิผสมผสานกบัความรูใ้หม่ไปสู่การสรุปและยกตวัอย่างประกอบได้
อย่างมเีหตุผลจากความรูท้ีม่อียู่เดมิ  มขีอ้มลูหรอืหลกัฐานในการสนับสนุนจนพจิารณาไดว้่า
เป็นจรงิ  โดยมอีงคป์ระกอบส าคญั ดงันี้ 
         1) ความรูเ้ดมิเป็นความรูท้ีถู่กตอ้งและเป็นจรงิมกีารยอมรบักนั
ทัว่ไป 
         2) ความรูจ้ากผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ 
         3) ความรูจ้ากหลกัฐานทีม่อียู ่เป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอื สามารถ
หาขอ้มลูมาสนบัสนุนความคดิ 
         4) ขอ้มลูไดร้บัการพสิูจน์หรอืทดลองใชแ้ลว้เป็นจรงิ 
         5) ขอ้มลูอื่น ๆ ทีพ่จิารณาว่าเป็นจรงิน ามาสนบัสนุนใหค้วามคดิ
ไดร้บัการยอมรบั 
           ดา้นที ่4  การสรปุหลกัการ (generalizing) คอื  ความสามารถในการ
น าความรูเ้ดมิเป็นขอ้มูลเพื่อไปสู่ความรูห้รอืหลกัการใหม่  ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอื
น าไปใชใ้นการแก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั  โดยสามารถน าไปใชไ้ด้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  
โดยใชก้ารใหเ้หตุผลสรปุเป็นหลกัการดงันี้ 
         1) การใหเ้หตุผลเชงิอุปนัย (inductive) เป็นการใหเ้หตุผลหรอื
การคดิจากขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอย่างหรอืรายละเอยีดแลว้สามารถสรุปเป็นหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ี
หรอืเกดิเป็นความรูใ้หม่ 
         2) การให้เหตุผลเชงินิรนัย (deductive) เป็นการให้เหตุผลหรอื
การคดิทีเ่ริม่จากขอ้สรปุแลว้น าไปสู่รายละเอยีดหรอืการยกตวัอยา่ง 
                     ด้านที่ 5  การน าไปใช้ (specifying) คอื  ความสามารถน าความรู้
หรอืหลกัการไปใช้เพื่อการท านายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างเจาะจง  มี
ความรู ้ เขา้ใจเหตุการณ์  ระบุรายละเอยีดในเหตุการณ์นัน้ๆ และบอกสิง่ที่จะเกดิขึน้ต่อไปได ้ 
เป็นการประยกุตค์วามรูใ้หมจ่ากหลกัการเดมิทีม่อียู ่ คาดเดา ท านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รู้
ว่าอะไรจรงิหรอืไมจ่รงิ สามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม     
 



             จากการศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการคดิวเิคราะห์ ทีก่ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยั
น าทฤษฎกีารคดิของบลูม แนวคดิของแอนเดอรส์นัและแครทโฮล   แนวคดิของไซน์เนอรแ์ละ 
ลสิตนั  ทฤษฎกีารคดิของมารซ์าโน  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ไดอ้งคป์ระกอบ
ความสามารถของการคดิวเิคราะหน์ัน้จะต้องประกอบดว้ยความสามารถ  3 ดา้นประกอบกนั 
ผูว้จิยัจงึจดักลุ่มและจ าแนกระดบัความสามารถคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน ดงันี้  
              1.  หลกัการคดิวเิคราะห์ความส าคญัของบลูม หลกัการจ าแนกแยกแยะแยก
ย่อยของแอนเดอรส์นัและแครทโฮล  ความสามารถในการใหร้ายละเอยีดของไซน์เนอรแ์ละลิ
สตนัและการจ าแนกเปรยีบเทยีบ การจดักลุ่มของมาร์ซาโน โดยรวมสรุปความหมายว่า การ
แยกแยะหรอืแยกย่อยให้รายละเอยีดของสิง่ต่างๆ เรื่องราว สถานการณ์ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่าง
กันออกเป็นส่วน ๆ ระบุความเกี่ยวข้องและความส าคัญได้อย่างมีเหตุและผลเข้าใจง่าย  
สามารถเปรยีบเทยีบ การจดักลุ่ม จดัล าดบั จดัประเภทของสิง่ต่าง ๆ  โดยใชคุ้ณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัขิองสิง่นัน้ ๆ อยา่งมหีลกัการ หลกัเกณฑ ์มเีหตุและผล 
            2.  หลกัการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องบลมู หลกัการจดัระบบไดข้องแอน
เดอรส์นัและแครทโฮล  ความสามารถในการใหเ้หตุผลของไซน์เนอรแ์ละลสิตนัและการวเิคราะห์
ขอ้ผดิพลาดการจดักลุ่มของมารซ์าโน โดยรวมสรุปความหมายว่า  เป็นความสามารถในการให้
เหตุผล  ระบุความสมัพันธ์ย่อยๆ ของสิ่งต่าง ๆเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวพัน 
สอดคล้องหรอืขดัแย้งกนัอย่างไร  การจดัระบบโดยการให้เหตุผล การระบุข้อผดิพลาดหรอื
ความสมัพนัธแ์ละไมส่มัพนัธก์นัของสิง่ต่างๆ โดยโยงความสมัพนัธส์ู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  
ระบุสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งหรอืไมเ่หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การใชค้วามรูเ้ดมิผสมผสานกบัความรู้
ใหม่ไปสู่การสรุปและยกตวัอย่างประกอบได้อย่างมเีหตุผลจากความรูท้ีม่อียู่เดมิ  มขีอ้มลูหรอื
หลกัฐานในการสนบัสนุนจนพจิารณาไดว้่าเป็นจรงิ   
    3. หลกัการคดิวเิคราะห์หลกัการของบลูม หลกัการใหเ้หตุผลของแอนเดอร์
สนัและแครทโฮล ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุผลไปสู่การปฏบิตัขิองไซน์เนอรแ์ละลสิตนั
และ การสรุปหลกัการ การน าไปใช้ของมารซ์าโน  โดยรวมสรุปความหมายว่า เป็นการคน้หา
หลกัการส าคญัของสิง่ต่างๆ เรื่องราว สถานการณ์ โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ทีเ่ชื่อมโยงกนัของสิง่เหล่านัน้จนคน้พบความจรงิของสิง่ต่างๆ แลว้สรุปหลกัการ
เป็นค าตอบได้  เป็นการใหเ้หตุผลแสดงความคดิเหน็โดยการน าความรูเ้ดมิเป็นขอ้มลูเพื่อไปสู่
ความรูห้รอืหลกัการใหม่  มคีวามรู ้ เขา้ใจเหตุการณ์  ระบุรายละเอยีดในเหตุการณ์นัน้ๆ และ
บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้  ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอืน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชวีิตประจ าวนั  โดยสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  สามารถน าความรู้หรอื
หลกัการไปใช้เพื่อการท านายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างเจาะจง  เป็นการ
ประยุกต์ความรูใ้หม่จากหลกัการเดมิทีม่อียู่  คาดเดา ท านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รูว้่าอะไร
จรงิหรอืไมจ่รงิ สามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม     



  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น  พบว่าจะมี
ลกัษณะขององค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดงักล่าว 
ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหอ์งคป์ระกอบตวัแปรความสามารถของการคดิวเิคราะห ์โดยแบ่งเป็น  2 มติ ิ
ได้แก่  มติคิวามสามารถการใหเ้หตุผล  และมติคิวามสามารถการน าไปประยุกต์ใช้  เพื่อเป็น
แนวทางในการสงัเคราะหต์วับ่งชีข้องการคดิวเิคราะหใ์นแต่ละมติ ิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
                   1. มติคิวามสามารถการให้เหตุผล  เป็นการให้เหตุผลในการจ าแนก การให้
รายละเอียดสิ่งต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์  สามารถเปรียบเทียบ การจดักลุ่ม จดัล าดับ จดั
ประเภทของสิ่งต่างๆ  โดยใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งนัน้ๆ อย่างมีหลักการ ให้
รายละเอยีดของสิง่ต่างๆ เรือ่งราว สถานการณ์ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัออกเป็นส่วนๆ  อย่างมี
หลกัเกณฑ ์ มเีหตุและผล  สามารถระบุความเกี่ยวขอ้งและความส าคญัได้อย่างมเีหตุและผล
เข้าใจง่าย  การระบุข้อผิดพลาดหรอืความสมัพันธ์และไม่สมัพนัธ์กันของสิ่งต่างๆ โดยโยง
ความสมัพนัธส์ู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  ระบุสิง่ที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ การใชค้วามรู้เดมิผสมผสานกบัความรูใ้หม่ไปสู่การสรุปและยกตวัอย่างประกอบไดอ้ย่าง
มเีหตุผลจากความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ  มขีอ้มลูหรอืหลกัฐานในการสนบัสนุนจนพจิารณาไดว้่าเป็นจรงิ   
                   2. มติคิวามสามารถการน าไปประยุกต์ใช้  เป็นความเชื่อมโยงความสมัพนัธ์
ของการสรุปหลักการส าคญัของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราว สถานการณ์  ที่เกิดจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงกนัของสิง่เหล่านัน้ แล้วสรุปหลกัการเป็น
ค าตอบได้  เป็นการให้เหตุผลแสดงความคดิเห็นโดยการน าความรูเ้ดมิเป็นข้อมูลเพื่อไปสู่
ความรูห้รอืหลกัการใหม่  มคีวามรู ้ เขา้ใจเหตุการณ์  ระบุรายละเอยีดในเหตุการณ์นัน้ ๆ และ
บอกสิง่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้  ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอืน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชวีติประจ าวนั  โดยสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  สามารถน าความรู้หรอื
หลกัการไปใช้เพื่อการท านายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างเจาะจง  เป็นการ
ประยกุตค์วามรูใ้หมจ่ากหลกัการเดมิทีม่อียู่  คาดเดา ท านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รูว้่าอะไร
จรงิหรอืไมจ่รงิ สามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  

     2.3  ความส าคญัของการคิดวิเคราะห ์
      กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) ไดร้ะบุแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ทกัษะการคดิ  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาโดยในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ทกัษะการคิดตาม
จดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีน  ทกัษะแรกคอื ทกัษะการคดิวเิคราะห ์ ซึง่เป็นทกัษะการคดิขัน้สูงล าดบั
แรกที่เป็นจุดเน้นของการพฒันาผู้เรยีนซึ่งผู้เรยีนต้องได้รบัการพฒันา  โดยมกีารก าหนดแนว
ทางการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์  มวีธิกีารวดัและประเมนิผล  และเกณฑก์าร
ประเมนิและยงัเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิผลการเรยีนในแต่ละระดบัชัน้อกีดว้ย 



      เชน (Chen, 1993 : 46-62) กล่าวว่า การคดิวเิคราะห์เป็นกระบวนการอนัซบัซอ้น 
เป็นกระบวนการบูรณาการความคิด เป็นความสัมพนัธ์ของการคิดอย่างมวีิจารณญาณและ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจกระท าโดยเชื่อมต่อความคดิกบับรบิทสงัคม 
    ลกัขณา  สรวิฒัน์ (2549 : 74)  ใหร้ายละเอยีดว่า การคดิวเิคราะหม์ปีระโยชน์ต่อ
บุคคลในการน าไปใช้เพื่อด ารงชวีติร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความสุข  ช่วยส่งเสรมิความฉลาดทาง
สตปัิญญา  เป็นความสามารถในการคดิน ามาใชแ้ก้ปัญหา  ช่วยใหค้ านึงถงึความสมเหตุสมผลใน
การสรปุเรือ่งราวต่าง ๆ ช่วยลดการอา้งประสบการณ์ส่วนตวัจากขอ้สรุปทัว่ๆ ไป  ซึง่มคีนจ านวน
ไม่น้อยที่ใช้ประสบการณ์ของตนเองมาสรุปเรื่องทัว่ๆ ไป  ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบน
ฐานความรูเ้ดมิ  สามารถสรุปความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคต
ดว้ยความสมเหตุสมผล  ช่วยวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิของประสบการณ์ส่วนบุคคลการคดิวเิคราะห์จะ
ช่วยใหเ้ราหาเหตุผลใหก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้ เป็นพืน้ฐานการคดิในมติอิื่นๆ เช่น  การคดิเชงิวพิากษ์  
การคดิเชงิสรา้งสรรค ์การคดิวเิคราะหช์่วยใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน  ช่วยใหป้ระเมนิและสรุปสิง่ต่างๆ 
บนขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ  ท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ 
    เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2547 : 1) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการคดิเชงิ
วเิคราะหว์่าการคดิเชงิวเิคราะห์เป็นตวัหลกัในการคดิมติอิื่นไม่ว่าจะเป็นการคดิเชงิวพิากย ์การ
คดิเชงิสรา้งสรรค ์การคดิเชงิกลยทุธ ์การคดิเชงิบรูณาการ การคดิเชงิอนาคต  ช่วยเสรมิสรา้งให้
เกดิมมุมองเชงิลกึและครบถ้วนในเรื่องนัน้  อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจและการแก้ปัญหาไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค์การคดิ  ช่วยในการแก้ปัญหา การคดิเชงิวเิคราะห์เกี่ยวกบัการจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ และการท าความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ เมื่อพบปัญหาใดๆ จะสามารถวเิคราะห์
ปัญหานัน้ไดว้่า มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ ซึง่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้ตรงกบัประเดน็ของปัญหานัน้  ช่วยในการประเมนิและการตดัสนิใจ ช่วยให้มองเหน็โอกาส
ความเป็นไปได้ของสิ่งที่ย ังไม่เกิดขึ้น ช่วยให้เกิดการคาดการณ์ในอนาคต และหากปฏิบัติ
ตามนัน้โอกาสความส าเร็จย่อมมคีวามเป็นไปได้  ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล   
ช่วยให้การคดิต่างๆ อยู่บนรากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้ อย่างมเีหตุมผีล มี
หลักเกณฑ์ ส่งผลให้เมื่อคิดจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะได้รบัการตรวจสอบว่า 
ความคดิใหม่นัน้ใช้ไดจ้รงิหรอืไม่  ช่วยใหเ้ราประเมนิและสรุปผลสิง่ต่างๆ ไปตามขอ้เทจ็จรงิที่
ปรากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรูส้กึ ท าให้เรารบัรูข้อ้มูลที่เป็นจรงิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสนิใจ ทีส่ าคญัยงัช่วยให้เราเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ได้อย่างเขา้ใจถ่องแทม้ากขึน้ เพราะการคดิ
เชงิวเิคราะหท์ าใหส้ิง่ทีค่ลุมเครอืเกดิความกระจา่งมากขึน้ 
   สุวทิย ์มลูค า (2550 : 39) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการคดิวเิคราะห์  ช่วยใหเ้รา
รู้ข้อเท็จจรงิ รู้เหตุผลของสิง่ที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่าเรื่องนัน้มี
องค์ประกอบอะไรบ้างท าให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา การประเมนิและการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องของขอ้มูลที่ปรากฏและไม่



ด่วนสรปุตามอารมณ์ ความรูส้กึหรอือคต ิแต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ไม่ด่วน
สรปุสิง่ใดง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็นจรงิ ขณะเดยีวกนัจะช่วยใหเ้ราไม่หลงเชื่อขอ้อ้างทีเ่กดิ
จากตวัอย่างเพยีงอย่างเดยีว แต่พจิารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได้   ช่วยพฒันา
ความเป็นคนช่างสงัเกต การหาความแตกต่างของสิง่ที่ปรากฏตามความสมเหตุสมผลของสิง่ที่
เกดิขึน้ก่อนที่จะตดัสนิใจสรุปสิง่ใดลงไป  ใหเ้ราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลใหก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ณ เวลานัน้ โดยไมพ่ึง่พงิอคต ิ ทีก่่อตวัอยู่ในความทรงจ า ท าใหเ้ราสามารถประเมนิสิง่ต่างๆ ได้
อย่างสมจรงิสมจงั  ประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใชข้อ้มูลพื้นฐานที่เรามวีเิคราะห์
รว่มกบัปัจจยัอื่นๆ ของสถานการณ์นัน้  ช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นไดส้มเหตุสมผลมากกว่า 
   มนตร ี วงษ์สะพาน (2556 : 125)  กระบวนการคดิวเิคราะห์เป็นทกัษะพื้นฐาน
ส าคญัที่ส่งผลให้ผู้เรยีนพฒันาทกัษะการคิดด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้น  การคดิวิเคราะห์จะช่วยให้รู้
ขอ้เทจ็จรงิ  รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิง่ที่เกิดขึน้  เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์  รูว้่า
เรื่องนัน้มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง  รู้รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ท าให้ได้ข้อเท็จจรงิที่เป็นพื้น
ฐานความรู ้ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              ไรยว์นิท ์บุญสวสัดิ ์(2556) กล่าวว่า การคดิวเิคราะห ์(analytical thinking) เป็น
วธิกีารคดิทีค่นไทยยงัมทีกัษะดา้นนี้น้อย และคนไทยยงัไม่มทีกัษะการคดิประเภทนี้ทีด่เีพยีงพอ 
เหน็ได้จากการคดินึกเอาเองจากมโนทศัน์ส่วนตวัทีส่รา้งขึน้เอง แลว้น าไปสู่การบดิเบอืนขอ้มูล
ขอ้เทจ็จรงิให้สอดคล้องกบัมโนทศัน์ของตน หรอืการด่วนสรุปจากขอ้มูลเท่าทีม่หีรอืสงัเกตเหน็
ได ้โดยการผูกโยงขอ้มูลในเชงิเหตุและผลอย่างผดิๆ หรอือาจกล่าวได้ว่ามกีารละเลยขอ้มูลที่มี
นัยส าคญัไป   เนื่องจากการคดิเชงิวเิคราะห์เป็นรากฐานของการคดิอื่นๆ อาท ิการคดิเชงิกล
ยทุธ ์การคดิเชงิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การแก้ปัญหาและตดัสนิใจต้องพึง่พาการ
คดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่งมาก ผลในเชงิลบทีเ่กดิจากการดอ้ยทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ คอื การไม่
สามารถแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จรงิ  ซึ่งกจ็ะน าไปสู่ปัญหาทีเ่พิม่ขึน้ หรอืเกดิปัญหาใหม่ๆ 
ตามมา  ทกัษะการคดิแก้ปัญหาทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งความสามารถในการคดิต้อง
สามารถคดิในเชงิสงัเคราะห ์(synthesis Thinking) ทีเ่ป็นรากฐานทีส่ าคญัของการคดิเชงิระบบ 
(systems Thinking) โดยเป็นการคดิแบบมองเหน็องคป์ระกอบและน าองค์ประกอบต่างๆ มา
บูรณาการกนั  ซึ่งจะท าให้เราสามารถเหน็และเขา้ใจภาพใหญ่ของปัญหาได้ตามจรงิ เพื่อจะได้
ออกแบบวธิกีารแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื  การคดิดงักล่าวล้วนอยู่บนพื้นฐานของการ
คดิเชงิวเิคราะห ์(analytical Thinking) ทัง้สิน้  
   จากแนวคดิของนักการศึกษาขา้งต้น  สรุปได้ว่า การคดิวเิคราะห์มคีวามส าคญั
และมปีระโยชน์เป็นอย่างยิง่ต่อการจดัการเรยีนรู้  ผู้เรยีนจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องใช้
การคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์สิง่ต่างๆ รอบตวั และเลอืกทีจ่ะน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและสงัคม  การคดิวเิคราะห์เป็นรากของการคดิในมติอิื่นๆ  จะช่วยให้เราเขา้ใจสิง่ต่างๆ
ไดต้ามความเป็นจรงิและลุ่มลกึ รูข้อ้เทจ็จรงิ รูเ้หตุผลของสิง่ทีเ่กดิขึน้ เขา้ใจความเป็นมาเป็นไป
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ของสิง่ต่างๆ รูว้่าเรือ่งนัน้ ๆ มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง แต่ละองคป์ระกอบสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัจน
สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 2.4  องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห ์
    ฮดักนิส ์(Hudgin, 1977 : 173-180) กล่าวว่าผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถคดิวเิคราะห์
ต้องประกอบด้วยทกัษะ 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เรยีนต้องมคีวามเข้าใจองค์ประกอบที่
ส าคญัของการอา้งเหตุผล  โดยเริม่จากผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานและขอ้มลูทีพ่ยีงพอส าหรบัการ
พจิารณาความจรงิที่อาจเป็นไปได้ ของการอ้างเหตุผลหรอืคาดการณ์ผลลพัธ์ที่เป็นไปได้  และ
ผู้เรียนต้องมีลักษณะที่จ าเป็นของการประเมินการอ้างเหตุผลด้วย  ผู้เรียนต้องสามารถหา
หลกัฐานที่จะน ามาใช้ในการอ้างเหตุผลหรอืลงขอ้สรุป  โดยพจิารณาว่าขอ้สรุปที่น ามาอ้างนัน้มี
ข้อมูลสนับสนุนหรือไม่  พิจารณาว่าหลักฐานที่น ามาอ้างอิงเชื่อถือได้หรือไม่  ผู้เรียนต้อง
พจิารณาใหร้อบคอบ และประเมนิทัง้หลกัฐานทีน่ ามาใชแ้ละลกัษณะของการใชเ้หตุผลทีน่ ามาอ้าง
ก่อนจะตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏิเสธข้อสรุปนัน้ ๆ  และผู้เรยีนต้องสามารถระบุข้อสนันิษฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัการอา้งองิเหตุผลนัน้ ๆ ได ้
   มารซ์าโน (Marzano, 2001) อธบิายว่าการคดิวเิคราะห์ ประกอบด้วยทกัษะ 5 
ประการ ไดแ้ก่ ทกัษะการจ าแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์
หรือเรื่องราวออกเป็นส่วน ๆ ให้เข้าใจง่ายโดยมีหลกัการในการแบ่งแยก และสามารถบอก
รายละเอียดได้  ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถจดัประเภท  ล าดบั กลุ่มของสิง่ที่มี
ความคล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกนัโดยลกัษณะหรอืคุณสมบตัิที่เป็นประเภทเดียวกัน  ทกัษะการ
เชื่อมโยง เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ด้วยกนัโดยบอก
ไดว้่าสมัพนัธก์นัอย่างไร  ทกัษะการสรุปความ  เป็น  ความสามารถในการจบัประเดน็ส าคญัและ
สามารถสรปุผลจากสิง่ทีก่ าหนดได ้ และสุดทา้ยคอืทกัษะการประยุกต์  เป็นความสามารถในการ
น าความรู ้ หลกัการ ทฤษฎต่ีางๆ มาใช้ในสถานการณ์ สามารถคาดเดา พยากรณ์ ขยายความ 
สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้
   เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2547 : 26) ไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดขององคป์ระกอบ
การเป็นผู้มคีวามคดิวเิคราะห์  ต้องมคีวามสามารถในด้านการตคีวาม ด้วยความเขา้ใจขอ้มูลที่
ปรากฏ พจิารณาขอ้มลูทีไ่ด้รบัดว้ยการตคีวาม คอื การพยายามท าความเขา้ใจและใหเ้หตุผลแก่
สิง่ทีเ่ราจะวเิคราะหเ์พื่อแปลความหมายทีไ่มป่รากฏโดยตรงสิง่นัน้ เป็นการสรา้งความเขา้ใจต่อสิง่
ทีต่อ้งการจะวเิคราะห ์โดยสิง่นัน้ไม่ไดป้รากฏโดยตรงคอื ตวัขอ้มลูไม่ไดบ้อกโดยตรง แต่เป็นการ
สรา้งความเขา้ใจทีเ่กนิกว่าสิง่ที่ปรากฏ  อนัเป็นการสรา้งความเขา้ใจบนพื้นฐานของสิง่ที่ปรากฏ
ในขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห ์ ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่จะวเิคราะห์ เพราะความรูจ้ะ
ช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวเิคราะห ์แจกแจง และจ าแนกไดว้่าเรื่องนัน้เกี่ยวขอ้งกบัอะไร 
มอีงคป์ระกอบยอ่ยๆ อะไรบา้ง จดัล าดบัความส าคญัอย่างไร และรูว้่าอะไรเป็นสาเหตุใหเ้กดิอะไร  



ตอ้งเป็นผูม้คีวามช่างสงัเกต กลา้ซกัถาม นกัคดิวเิคราะหส์ามารถคน้พบความผดิปกตทิ่ามกลาง
สิ่งที่ดูอย่างผิวเผินเหมือนไม่มอีะไรเกิดขึ้น ต้องเป็นคนช่างสงสยั เมื่อเห็นความผิดปกติจะ
พจิารณาคดิไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถามชอบตัง้ค าถามกับตวัเองและรอบข้างกบัสิง่ที่
เกดิขึน้  ต้องมคีวามสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล จ าแนกแยกแยะไดว้่าสิง่ใดเป็น
ความจรงิ สิง่ใดเป็นความเทจ็ สิง่ใดมอีงคป์ระกอบรายละเอยีดเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอย่างไร 
   สุวทิย ์มลูค า (2549 : 53) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการคดิไวด้งันี้  ต้องมสีื่อซึง่
เป็นสิง่เรา้ ที่เป็นตวักระตุ้นใหบุ้คคลเกดิการรบัรู ้ ท าใหเ้กดิปัญหา ความสงสยัหรอืความขดัแยง้
จะก่อให้เกดิการคดิ จากนัน้จะเกดิการรบัรู ้ บุคคลสามารถรบัรูไ้ด้โดยโดยประสาททัง้  5 คอื ห ู
ตา จมกู ลิน้และผวิหนงั  ระดบัการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัคุณภาพของสิง่เรา้ และ
ความสามารถในการรบัรูข้องแต่ละบุคคลเมื่อรบัรูแ้ล้วเกดิปัญหา หรอืเกดิขอ้สงสยัทีจ่ะกระตุ้นให้
เกดิการคดิ  ผูค้ดิจะต้องมจีุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนในการคดิแต่ละครัง้ว่า  ต้องการเหตุผลเพื่ออะไร 
เช่น เพื่อแก้ปัญหา ตดัสนิใจ หรอืสร้างสิง่ใหม่ๆ เป็นต้น จะช่วยให้เลอืกใช้วธิคีดิได้ถูกต้องและ
ไดผ้ลตรงกบัความต้องการ  เกดิเป็นวธิคีดิ การคดิแต่ละครัง้จะต้องเลอืกวธิทีีต่รงกบัจุดมุ่งหมาย
ในการคดินัน้ๆ เช่น คดิเพื่อตดัสนิใจ ควรใชว้ธิคีดิอย่างมวีจิารณญาณ คดิแก้ปัญหา ควรใชว้ธิคีดิ
แบบแก้ปัญหา  ไดข้อ้มูลหรอืเนื้อหา ใช้ประกอบความคดิใดอาจจะเป็นความรูห้รอืประสบการณ์
เดมิ หรอืขอ้มูลการรูใ้หม่ทีศ่กึษาค้นควา้เพิม่เตมิ ส่งผลไปสู่ความส าเรจ็ของการคดิ เป็นผลที่ได้
จากการปฏบิตังิานทางสมองหรอืกระบวนการคดิของสมอง 
   จากแนวคดิขา้งต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการคดิวเิคราะห์ประกอบไปด้วย  
ทกัษะการจ าแนกเพื่อจดัหมวดหมู่และการเชื่อมโยงไปสู่การสรุปความและการน าไปประยุกต์ใช ้
โดยจะเหน็ว่าทุกองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวเนื่องกนั  เป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ผู้เรยีน
สามารถวเิคราะหส์ิง่ต่างๆ ได ้หากผูเ้รยีนมคีวามรูท้ีช่ดัเจนและแม่นย าในเรื่องนัน้ๆ ย่อมสามารถ
น าความรูท้ีม่ไีปประกอบการวเิคราะห ์แยกแยะเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

          2.5  การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ 
      บลูม (Bloom,1956 : 64) กล่าวว่าการวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์นัน้
จะตอ้งพจิารณาใหค้รบทัง้ 3 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย  
                1. การวิเคราะห์ความส าคัญ โดยการให้ค้นหาข้อมูลเหตุ ผลลัพธ์และ
ความส าคญัของเรื่องราวนัน้ๆ โดยใชท้กัษะวเิคราะหว์่าตอนใดเป็นจรงิหรอืเป็นสมมตฐิานส่วน
ใดเป็นขอ้สรปุหรอือา้งองิ  มวีตัถุประสงคห์รอืความมุง่หมายส าคญัใด วเิคราะหข์อ้สรุปนัน้มอีะไร
สนบัสนุน หรอืวเิคราะหห์าขอ้ผดิพลาด 
       2. การวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์เป็นการถามใหค้น้ควา้ว่าความส าคญัย่อยๆ 
ของเรือ่งราวนัน้สมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัอยา่งไร ใชห้ลกัการหรอืทฤษฎใีดเป็นหลกั โดยพจิารณาว่า
อะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลของการกระท านัน้ มขีอ้สนับสนุนหรอืคดัคา้นใด ขอ้สรุปทีม่เีหตุและ



ผลอย่างไร ส่วนใดที่มมีคีวามสมัพนัธก์นัมากน้อย ถ้าเกดิสิง่นัน้สิง่ใดจะเกดิตามมายกเรื่องราว
ขอ้เทจ็จรงิมาวเิคราะหว์่าสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนั 
       3. การวเิคราะห์หลกัการ เป็นการถามใหค้้นว่าเรื่องราวนัน้ๆ อาศยัหลกัการ
ใด มโีครงสรา้ง องคป์ระกอบ ใจความส าคญัอยา่งไร 
       วตัสนัและเกลเซอร ์(Watson & Glaser,1964 : 11) อธบิายว่าการวดัความ 
สามารถ ในการคดิวเิคราะหน์ัน้เป็นการวดัความสามารถในการวเิคราะหว์จิารณ์ ใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรม์าเป็นเหตุผลในการพจิารณาตดัสนิเรื่องราว เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยมคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นเหตุและเป็นผลในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์นัน้ๆ การคดิวเิคราะห์
จะตอ้งมกีารหาเหตุผลเพื่อน ามาพจิารณาเสมอ 
        ศรนิธร  วทิยะสรินิันท ์(2544 : 16) กล่าวว่า การวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหจ์ะพจิารณา 3 ดา้น ซึง่สามารถจดัหมวดหมูไ่ดด้งันี้ 
        1. การวเิคราะหเ์นื้อหาหรอืขอ้ความ  เป็นการรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดมาจดั
ระดบั  เรยีบเรยีง จดัหมวดหมู ่ จดัระบบ แจกแจงเพื่อใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจ 
           2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความหรือประเด็นต่างๆ เป็นความ 
สามารถในการเปรยีบเทยีบขอ้มลูระหว่างในแต่ละหมวดหมูใ่น 
    3. การวิเคราะห์หลักการ ความสามารถในการก าหนดหมวดหมู่ในมิติ
ความสามารถในการแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในหมวดหมู่โดยค านึงถึงเหตุการณ์ หรือ
ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
        อญัญารตัน์  เจรญิพฤตนิาถ (2546 : 59) ไดร้ะบุการวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ตอ้งระบุคุณลกัษณะและส่วนประกอบจากพจิารณาลกัษณะหรอืส่วนต่างๆ ของขอ้มลู 
ระบุความสมัพนัธ์และรูปแบบที่บ่งบอกถงึความเกี่ยวขอ้ในแต่ละส่วนประกอบต่างๆ ระบุหลกั
ส าคญัขององคป์ระกอบ  ระบุขอ้ผดิพลาดตามตรรกะหรอืขอ้ผดิพลาดอื่นๆ 
                  ทศินา แขมณี และคณะ (2549 : 48) กล่าวว่าการวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหน์ัน้จะตอ้งท าการวดัใหค้รบทัง้ 3 ดา้น ดงันี้ 
       1. การวเิคราะหห์ลกัการ ในการก าหนดเกณฑใ์นการจ าแนกขอ้มลู 
           2. การวเิคราะหเ์นื้อหา ในการแยกขอ้มลูเนื้อเรือ่งไดต้ามเกณฑ ์
           3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มลูในแต่ละองคป์ระกอบ 
     เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2549 : 68) กล่าวว่า การวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะหต์อ้งประกอบดว้ยทกัษะการคดิวเิคราะห ์ดงันี้ 
     1.  ทกัษะการระบุองคป์ระกอบส าคญัหรอืลกัษณะเฉพาะ 
     2.  ทักษะการระบุความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและแบบแผนของ
องคป์ระกอบเหล่านัน้ 



     3. ทกัษะการจบัใจความส าคญั 
     4.  ทกัษะการคน้หาและระบุความผดิพลาด 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น  การวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักวชิาการ
ศกึษาผูว้จิยัสรปุไดว้่าไมว่่าจะมกีารแบ่งระดบัในการวดัการคดิวเิคราะหท์ีแ่ตกต่างกนับา้งในบาง
ขอ้ทีส่่วนใหญ่จะมลีกัษณะของการวดัทีค่ลา้ยกนั  หากแต่ต้องท าการวดัใหค้รบทุกดา้นหรอืทุก
ทกัษะทีเ่ป็นองคป์ระกอบของการคดิวเิคราะหซ์ึง่จะมกีารแบ่งทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
 
3.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอนุกรมวิธานแบบโซโล  (SOLO Taxonomy)   
 อนุกรมวธิานแบบโซโล (SOLO Taxonomy)  คอื โครงสรา้งผลการเรยีนรูท้ีส่งัเกตได ้  
โดยจดัเรยีงล าดบัขัน้ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากผลการเรยีนรูท้ีม่คีวามซบัซอ้นน้อยไปยงัผลการ
เรยีนรูท้ี่มคีวามซบัซ้อนมากขึ้น  เพื่อสะท้อนศกัยภาพด้านการรู้คดิของผู้เรยีน (มารุต พฒัผล, 
2557 : 68)  เป็นชุดของเกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่เป็นผลงานของ Briggs & Collis 
(1982) “SOLO” มาจากค าว่า Structure of Observed Learning Outcome ซึง่เรยีกว่ า SOLO 
model หรอืเรยีกว่ า SOLO Taxonomy  (รุ่งทวิา  นาบ ารุง, 2550 : 14 ; Biggs; & Collis, 
1982 : 62-63)  กล่าวคอื เป็นการก าหนดระดบัคุณภาพของผูเ้รยีนจากระบบทีน่ ามาช่วยอธบิาย
ว่าผูเ้รยีนมพีฒันาการการปฏบิตัทิีซ่บัซอ้นอยา่งไร ในการเรยีนเพื่อรอบรูท้ีม่คีวามหลากหลายของ
ภาระงานทางวชิาการ โดยทีน่ิยามจุดประสงคข์องหลกัสูตร ในสภาพทีพ่งึประสงคข์องการปฏบิตั ิ
เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนแต่ละคนทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ  (พจิติรา  ทสีุกะ, 2556 : 95-97) 
ช่วยใหท้ัง้ครแูละผูเ้รยีนตระหนักถงึองคป์ระกอบทีห่ลากหลายจากหลกัสูตรไดช้ดัเจนขึน้ แนวคดิ
ดงักล่าวถูกน าไปก าหนดเป็นนโยบายใช้ในการประเมนิในมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษา
หลายแห่งสามารถน าไปใชไ้ดใ้นหลายสาขาวชิา หลายสาขาวชิา การประเมนิความสามารถในการ
ปฏบิตัขิองผู้เรยีนอยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาผู้เรยีนในแง่ของความเขา้ใจที่ซบัซอ้น ซึง่ความ
เขา้ใจดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั (1) ระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน (2) ระดบัโครงสรา้งเดีย่ว (3) 
ระดบัหลากหลายโครงสรา้ง (4) ระดบัทีแ่สดงความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และ(5) ระดบัแสดง
ความต่อเนื่องในโครงสรา้งภาคขยาย มรีายละเอยีดสรปุ ตามตาราง 4  ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  4  การจดัระดบัอนุกรมวธิานแบบโซโล ค าถามและการตอบสนองทีค่าดหวงัจากผูเ้รยีน  
 

การจดัระดบั ค าถามและการตอบสนองทีค่าดหวงัจากผูเ้รยีน 
ระดบัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน  
(Pre-structure Level) 

ผูเ้รยีนไดร้บัขอ้มูลเป็นส่วนๆ ไม่ปะตดิปะต่อกนั ไม่มกีารจดัการ
ขอ้มลู  ความหมายโดยรวมของขอ้มลูไม่ปรากฏ 

ระดบัโครงสรา้งเดีย่ว  
(Uni-structure Level)  

ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่ง่ายต่อการเข้าใจ แต่ไม่แสดง
ความหมายของความเกีย่วโยงของขอ้มลู 

ระดบัโครงสรา้งหลากหลาย  
(Multi-structure Level) 

ผูเ้รยีนเชื่อมโยงขอ้มูลหลาย ๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั  แต่ความหมาย
ของความสมัพนัธร์ะหว่างความเกีย่วโยงขอ้มลูไม่ปรากฏ 

ระดบัความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง  
(Relational Level) 

ผูเ้รยีนแสดงความสมัพนัธ์ของความเกี่ยวโยงของขอ้มูลได้ และ
แสดงความสมัพนัธข์องภาพรวมทัง้หมดได ้

ระดบัแสดงความต่อเนื่องในโครงสร้าง
ภาคขยาย (Extended Abstract Level) 

ผูเ้รยีนเชื่อมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัขอ้ทีไ่ดร้บั  สามารถสรุป
และสง่ผ่านความส าคญัและแนวคดิทีซ่่อนอยู่ภายใตก้รณีตวัอย่าง 

 

ทีม่า  พจิติรา  ทสีุกะ, 2556 : 95-97 
 

 อนุกรมวธิานโซโลพฒันามาจากโครงสรา้งทัว่ไปของการพฒันาสตปัิญญาของเพยีเจต์ 
โดยไดน้ าเสนอวธิกีารวเิคราะหแ์ละจดัระดบัของการปฏบิตั ิ โดยพจิารณาลกัษณะในการสงัเกต
ผลการเรยีนรู้จากการตอบสนองของผู้เรยีนต่อระดบัความซบัซ้อนของค าถามที่ตัง้ขึ้นอย่าง
หลากหลายตามหวัขอ้หรอืรายวชิา  ดงัภาพ 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ  1  SOLO taxonomy model   
ทีม่า  Biggs, J. B. & Collis, K.,1982 



 จากภาพ 1  SOLO taxonomy model (Biggs, J. B. & Collis, K.,1982)  มกีารใชค้ า
กริยิาเพื่อประยกุตใ์ชแ้นวคดิในการก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคดิ SOLO taxonomy สรปุ
ไดด้งันี้ 
  1. Pre-structural (ระดบัขัน้พืน้ฐาน) 
           ในระดบัน้ีผูเ้รยีนจะยงัคงไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายทีแ่ทจ้รงิ และยงัคงใชว้ธิกีารง่ายๆใน
การท าความเขา้ใจสาระเนื้อหา ตวัอย่างค ากรยิา ไดแ้ก่ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ส าเรจ็ พลาด  
ลม้เหลว  เช่น ผูเ้รยีนรบัทราบแต่ยงัคงพลาดประเดน็ทีส่ าคญั   
 2. Uni-structural (ระดบัมมุมองเดยีว) 
           การตอบสนองของผูเ้รยีนจะมุ่งไปทีมุ่มมองทีเ่กี่ยวขอ้งเพยีงมุมมองเดยีว ตวัอย่าง
ค ากรยิา  ไดแ้ก่ ระบุ  บอกชื่อ  ปฏบิตัติามขัน้ตอนง่าย ๆ เช่น สามารถระบุชื่อได ้จ าได ้และท า
ตามค าสัง่งา่ยๆ ได ้
 3. Multi-structural (ระดบัหลายมมุมอง) 
                 การตอบสนองของผูเ้รยีนจะมุง่เน้นไปทีห่ลายๆมมุมองโดยการปฏบิตัต่ิอผูเ้รยีนจะ
เป็นไปอยา่งอสิระ ตวัอยา่งค ากรยิา ไดแ้ก่ รวมกนั บรรยาย  แจงนบั ปฏบิตัติามเป็นขัน้ ๆ เขยีน
เป็นขอ้ ๆ เช่น สามารถอธบิายได ้ยกตวัอยา่งได ้หรอือาจเชื่อมโยงได้ 
 4. Relational (ระดบัเหน็ความสมัพนัธ)์ 
                การบูรณาการความสมัพนัธต่์างๆ เชื่อมโยงเขา้ด้วยกนั ตวัอย่างค ากรยิา ไดแ้ก่  
วเิคราะห ์ประยุกต์  ถกเถยีง โต้แยง้ เปรยีบเทยีบ/เปรยีบต่าง วพิากษ์วจิารณ์ อธบิายเหตุผล  
โยงความสมัพนัธ์ ให้เหตุผลอธบิาย  เช่น ผู้เรยีนสามารถวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบ ระบุความ
แตกต่าง แสดงความสมัพนัธ ์อธบิายเชงิเหตุผล และ/หรอืน าไปใชไ้ด้ 
 5. Extended abstract (ระดบัขยายนามธรรม) 
                จากขัน้บูรณาการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์เขา้ด้วยกนัน ามาสู่การสรา้งเป็นแนวคดิ
นามธรรมขัน้สูงหรอืการสรา้งทฤษฎใีหม่ ตวัอย่างค ากรยิาได้แก่ สรา้งสรรค์ คดิค้นสูตร ท าให้
เกดิขึน้ ตัง้สมมตฐิาน สะทอ้นทฤษฎ ีเช่น การสรา้งสรรค ์สะทอ้นแนวคดิ สรา้งทฤษฏใีหม่ 
 

 สอดคลอ้งกบัรุง่ทวิา นาบ ารุง (2550 : 14-15) ระบุว่าในแต่ละล าดบัขัน้ของพฒันาการ
จ าแนกออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัก่อนมมีุมมอง (pre-structural) ผู้เรยีนจะแสดงความ
วอกแวกบ่อยครัง้หรอืเขา้ใจสถานการณ์ผดิ 2) ระดบัมุมมองเดยีว (uni-structural) ผูเ้รยีนสนใจ
ทีต่วัแปรหรอืปัญหาแต่จะใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงขอ้มลูเดยีว การสรปุจะไมเ่ทีย่งตรง (invalid) 
3) ระดบัหลายมุมมอง (multi-structural) ผู้เรยีนจะใชข้อ้มลูสองขอ้มูลหรอืมากกว่า แต่ไม่มกีาร
สงัเคราะห์ข้อมูลหรอืไม่เข้าใจความสมัพนัธ์ใดๆ ระหว่างขอ้มูลนัน้ๆ ไม่มกีารบูรณาการแต่ใช้
ขอ้มลูทีห่ลากหลายจากความจ าในการไดล้งมอืปฏบิตั ิ 4) ระดบัเหน็ความสมัพนัธ ์(relational) 
ผูเ้รยีนสามารถใหข้อ้มลูทัง้หมดทีห่ามาได ้และผสานขอ้มลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัตามความสมัพนัธ ์



ขอ้มลูทัง้หมดจะเป็นโครงสรา้งทีเ่ชื่อมโยงกนัและมคีวามสอดคลอ้งกนัในระบบโดยตดัสนิใจอย่าง
ถูกต้องกบัขอ้มูลที่มคีวามสมัพนัธ์กนั 5) ระดบัขยายนามธรรม (extended abstract) ผู้เรยีน
สามารถขยายแนวคดินอกเหนือจากขอ้มูลที่มอียู่  มกีารให้เหตุผลในระดบัสูงขึน้ และสามารถ
สรา้งกรณีทัว่ไปใหม่ ๆ รวมทัง้ที่เป็นนามธรรม  ใช้ความเขา้ใจขอ้มูลทีก่ าหนดสรา้งสมมตฐิาน
หรอืสรา้งหลกัการเชงินามธรรม 
 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ใชล้ าดบัขัน้และค ากรยิาในการใชบ้รรยายความสามารถ
ของผูเ้รยีนใน SOLO Model มาเป็นแนวทางในการก าหนดความสามารถและค าบรรยายค าตอบ
ของผู้เรยีน สามารถน ามาช่วยอธิบายว่าผู้เรยีนมสีมรรถนะ ความสามารถ พฒันาการเป็น
อย่างไร  ซึง่การประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนอยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาผูเ้รยีนในแง่ของ
ความเขา้ใจทีซ่บัซอ้น ซึง่ความเขา้ใจดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็นระดบัความสามารถของผูเ้รยีนดว้ยการ
จดัระดบัค าถามและการตอบสนองของผูเ้รยีน โดยมคี ากรยิาในแต่ละระดบัเป็นการบ่งบอกถงึ
ความสามารถไดอ้กีดว้ย 
 
4.  หลกัการสร้างโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี  
 

 ในงานวจิยันี้  ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  ซึ่งเป็นแนวคดิในระบบการประเมนิแนวใหม่ที ่
Professor Mark Wilson แห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(University of California, Berkeley) พฒันาขึ้น “แผนที่ภาวะสนันิษฐาน” มาจากค าศพัท์
ภาษาองักฤษทีเ่ป็นค าเฉพาะว่า “construct map” เพื่อใชเ้ชื่อมโยงโมเดลตวัแปรเชงิทฤษฎเีขา้กบั
ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบ หรอืคะแนนที่เกิดจากทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
(Wilson, 2005) ถูกพฒันาขึน้ภายใต้กรอบการพฒันาการประเมนิทีเ่รยีกว่ากรอบการสรา้งโมเดล
ภาวะสนันิษฐาน (Construct Modeling framework : Wilson, 2005) ภายในกรอบแนวคดินี้จะมี
แผนที่ภาวะสนันิษฐาน ท าหน้าที่เป็นแกนเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ภายในกระบวนการ
ประเมนิ  งานวจิยันี้ผูว้จิยัจงึใชค้ าว่า “แผนทีภ่าวะสนันิษฐาน” เพื่อความเหมาะสมส าหรบังานวจิยั 
ดงันัน้ข้อตกลงในงานวจิยันี้  ค าว่า “แผนที่ภาวะสนันิษฐาน”  ที่อยู่งานวจิยันี้ในการอ้างองิจาก
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และผูว้จิยัใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษทีเ่ป็นค าเฉพาะว่า “construct 
map”  
 4.1  ความส าคญัของแผนท่ีภาวะสนันิษฐาน (Construct map) 
       แผนทีภ่าวะสนันิษฐาน เกดิมาจากการสรา้งแผนทีต่วัแปรเชงิทฤษฎี (construct 
mapping) ซึ่งเป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่ในระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วย
โครงสรา้ง (Wilson, 2005)  ซึง่ วรีภทัร ์สุขศริ ิ(2559) ใหข้อ้สรุปในส่วนของการสรา้งโครงสรา้ง 
(construct) ไวว้่า สภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎทีีน่ักวจิยัเชื่อว่า  สิง่ทีม่องไม่เหน็หรอืไม่สามารถ



สงัเกตได้โดยตรงนัน้จะมลีกัษณะและโครงสรา้งอย่างไร  หากนักวจิยั เชื่อว่ามอียู่จรงิปรากฏได้
จรงิแต่ไม่รูว้่ามลีกัษณะอย่างไร  จงึต้องใชท้ฤษฎหีรอืความรูท้ีม่อียู่ก่อนหรอืประสบการณ์สรา้ง
ขึ้นมา  ในมุมมองของนักวดัผลเชื่อว่าถ้าสิ่งนัน้มีอยู่จริงก็ต้องสามารถที่จะวัดได้อาจได้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมประกอบกบัการใช้ทฤษฎทีีน่่าเชื่อถอื ความรูท้ีม่ากพอและประสบการณ์ที่
ชดัเจนจะช่วยใหโ้ครงสรา้งชดัเจนมากขึน้เพราะหากตอ้งการจะวดัสิง่ใดทีน่ักวดัผลไม่รูโ้ครงสรา้ง
ภายในของสิง่ที่วดั ไม่สามารถอธบิายได้  ผลของการวดันัน้ก็จะบอกได้เพยีงแค่นิยามว่า “คอื
อะไร” แต่ไมส่ามารถบอกหรอือธบิายว่า “เป็นอยา่งไร”  ซึง่ในการทีจ่ะแปลความหมายผลการวดั  
ต้องเป็นไปตามลกัษณะและโครงสร้างที่สนันิษฐานไว้ก่อนแล้ว เพราะเป้าหมายของการสรา้ง
เครือ่งมอืเพื่อน าไปใชต้อ้งมกีารก าหนดเป้าหมายก่อน  

    ทฤษฏีแผนที่ภาวะสนันิษฐาน เป็นแนวคิดที่แม่นย า สมมุติว่าโครงสร้างที่เรา
ต้องการนัน้จะมรีูปแบบเฉพาะที่เรยีบง่าย เช่น จากสูงไปต ่า จากขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ 
จากแง่บวกไปแง่ลบ จากแข็งแกร่งไปอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิง่อาจจะมรีะดับคุณภาพที่
แตกต่างกนัออกไป ระหว่างระดบัมากที่สุดหลายๆ กลุ่ม ซึ่งสิง่เหล่านี้ล้วนมคีวามส าคญัและมี
ประโยชน์ในการตคีวาม ซึ่งเป็นความคดิหรอืคุณลกัษณะเชงิแฝงที่ซ่อนเรน้  มากกว่าจะเป็น
ความคดิเชงิประจกัษ์ แมว้่าระดบัผลคุณภาพจะเป็นสิง่ที่อธบิายได้ แต่ก็สนันิษฐานว่าผู้ท า
แบบทดสอบจะมคีวามสามารถอยู่ทีจุ่ดใดก็ได ้ที่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่รีะดบัความอย่างสรุป
คือ แผนที่ภาวะสันนิษฐานนัน้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นตัวแปรแฝงที่เป็นมาตรวัดมติิเดียว 
(unidimensional)  ซึง่โครงสรา้งโดยทัว่ไปแลว้ส่วนมากจะมคีวามซบัซอ้นมากมากกว่านี้ เช่น มี
หลายมติ ิแต่นี้ไมไ่ดเ้ป็นอุปสรรคต่อการใชว้ธิกีารสรา้งดว้ยแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  นอกจากนี้ยงั
มโีครงสร้างที่มคีวามแตกต่างกนัมากที่สามารถอธบิายได้อย่างดจีากแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  
เช่น เป็นโครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยสองกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างกนั (Wilson, 2005 : 6-7) 

   ดงัตวัอย่างจากการประเมนิผลการศึกษา เป็นระบบการประเมนิผลที่สร้างขึ้น
ส าหรบัหลกัสูตรวิชาเคมใีนระดบัมธัยมปลาย การด ารงอยู่โดยเคมี : โมดูลแบบสืบเสาะหา
ความรูท้ีใ่ชส้ าหรบัโรงเรยีนมธัยมปลาย (Living by Chemistry: Inquiry-Based Modules for 
High school หรอื LBC )  โครงการ LBC จากหอวทิยาศาสตรอ์เรนซ์ ไดร้บัรางวลัทุนจากมลูนิธิ
วทิยาศาสตรแ์ห่งชาตใินปี 1999 เพื่อสรา้งหลกัสูตรระยะยาวทัง้ปีกบับรบิทโลกแห่งความจรงิทีม่ ี
ความคล้ายคลงึกนัหรอืเป็นที่น่าสนใจส าหรบันักเรยีน โดยมเีป้าหมายเพื่อท าใหก้ลุ่มนักเรยีน
ขนาดใหญ่เขา้ถงึวชิาเคมไีด้อย่างหลากหลายเพื่อปรบัปรุงการเตรยีมความพรอ้มของนักเรยีนที่
ลงเรยีนวชิาเคมตีามแบบแผนการเรยีนระดบัมธัยมปลาย ซึง่เป็นวชิาทีจ่ าเป็นส าหรบัการศกึษา
วทิยาศาสตร ์ความส าคญัอยู่ที่ความรูท้ี่พวกเขาได้รบัในระหว่างการมปีฏสิมัพนัธ์กบัการเรยีน
การสอนในรูปวธิกีารที่นักเรยีนสามารถที่จะคดิและให้เหตุผลแนวคดิที่มอียู่ในทางเคมไีด้  ชุด
โครงสรา้งทีถู่กสรา้งขึน้ประกอบดว้ยทัง้ตวัหลกัสูตร LBC ระบบการวดัและการประเมนิผล (an 
application of the Bear assessment system ; Wilson & Sloane, 2000)  ซึง่ถูกเรยีกว่า 



“มุมมองของนักเคม”ี (persepectives of chemists) ตวัแปรทัง้สามในหลกัสูตร LBC ไดร้บัการ
ออกแบบมาเพื่อทีจ่ะอธบิายมมุมองเกีย่วกบัเคมทีีเ่กีย่วกบั"หลกัแนวคดิสามหลกัใหญ่" คอื สสาร  
การเคลื่อนที ่(จลน์ศาสตร)์ และความมัน่คง สสารนัน้เกีย่วขอ้งกบัการอธบิายอะตอมและโมเลกุล
ของสสาร การเปลีย่นแปลงเกีย่วขอ้งกบัมมุมองการเปลีย่นแปลงในจลน์ศาสตรข์องสสารและการ
ประคับประคองช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และความมัน่คงนั ้นพิจารณาถึงเครือข่าย
ความสมัพนัธใ์นการอนุรกัษ์พลงังาน  กระบวนการของสสารไดแ้สดงไวใ้นภาพ 2   โดยอธบิาย
ว่ามมุมองของนกัเรยีนในเรือ่งสสารด าเนินไปอยา่งต่อเนื่องอย่างไร จากมุมมองทีแ่ทจ้รงิของโลก 
และเพื่อทีจ่ะมสี่วนรว่มในดา้นการค านวณการด ารงอยู่ของอะตอมและโมเลกุลและจากนัน้กด็า้น
การสรา้งการเปลี่ยนลกัษณะธรรมชาต ิความก้าวหน้าเป็นแนวความคดิที่ถูกสะท้อนออกมาใน
สองระดบัคอื  การแสดงผลและการวดั   
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ภาพ 2   A construct map for Matter strand from LBC.  

ทีม่า  Wilson, 2005 
 

 

  LBC เป็นตวัอย่างของแผนที่ภาวะสนันิษฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ หลกัสูตรและ
ระบบประเมนิผลเหล่านี้ไดน้ าไปใชค้รอบคลุมถงึระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา เมื่อมี
การสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  นัน่ก็คอืการตัง้สมมตฐิานอนัแรก ซึ่งมกัจะเกดิขึน้น้อยกว่านี้ 
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แผนที่ภาวะสนันิษฐาน คอื การกลัน่กรองผ่านกระบวนการหลากหลายในการพฒันาเครื่องมอื  
กระบวนการเหล่านี้รวมถงึการอธบิายโครงสรา้งใหก้บัผูอ้ื่นดว้ยความช่วยเหลอืของการใช้แผนที่
ภาวะสนันิษฐาน สร้างรายการแบบสอบถามที่คุณเชื่อว่าจะน าไปสู่ผู้ตอบแบบสอบถาม  การ
ทดลองใช้รายการเหล่านัน้กลบัผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  การวเิคราะหผ์ลขอ้มูล
เพื่อตรวจสอบว่าผลลพัธ์ที่ได้มานัน้มคีวามสอดคล้องกบัความตัง้ใจของเราที่แสดงผ่านแผนที่
ภาวะสนันิษฐานหรอืไม ่(Wilson, 2005) 

  วรีภทัร ์สุขศริ ิ(2557) ได้กล่าวถงึความส าคญัของแผนทีภ่าวะสนันิษฐานว่า  เป็น
แผนที่ตัวแปรที่สามารถบอกได้ถึงระดับคุณภาพหรือระดับความเข้มของคุณลักษณะหรือ
ความสามารถที่จะท าการวัด  โดยจะวัดได้จากการตอบข้อค าถามของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมี
ความสามารถที่แตกต่างกนั ก็จะมรีะดบัความสามารถที่แตกต่างกนัตามการระบุความสามารถ
ของผูเ้รยีนไวใ้นแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ค าตอบของผูเ้รยีนเมื่อน ามาจดักลุ่มใหต้รงกบัแผนทีภ่าวะ
สันนิษฐาน เพื่อแสดงระดับความสามารถแฝงของนักเรียนท าให้สมเหตุสมผลและมีความ
น่าเชื่อถอื  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานถอืได้ว่าสามารถเป็นตวัแทนของโมเดลความคดิทีช่่วยใหค้รูรู้
วธิกีารทีช่ดัเจนในการออกแบบการวดัตวัแปรให้สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของของตวัแปรที่ควรจะ
เป็นตามทฤษฎหีรอืหลกัการทีเ่กี่ยวขอ้ง (Brown & Wilson, 2011) ซึง่ในปัจจุบนัผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เนื้อหา (content expert) นัน้ถูกใหค้วามส าคญัในการขอค าชีแ้นะตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา
ของค าถาม (content validation) ในกระบวนการสรา้งเครื่องมอืวดั แต่ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนื้อหาก็
มกัจะไม่ใช่ผูท้ีเ่ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งภายในของตวัแปร (construct expert) บทบาทส่วนใหญ่
ของผูเ้ชีย่วชาญจงึเป็นการตรวจสอบลกัษณะของขอบเขตและองคป์ระกอบโครงสรา้งของตวัแปร
ทีค่รตู้องการวดัเพยีงคร่าวๆ ซึ่งไม่เพยีงพอต่อการยนืยนัความถูกต้องของโครงสรา้งหรอืโมเดล
ตัวแปรเชิงทฤษฎี  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคข์องการประเมนิหรอืสิง่ทีต่้องการประเมนิแต่กลบัไม่ทราบว่าครหูรอืผูว้จิยัมคีวามคดิ
รวบยอดเกี่ยวกบัตวัแปรอย่างไร ขอ้ค าถามถูกสร้างขึน้มานัน้ตรงตามโครงสร้างภายในของตวั
แปรและมคีวามเหมาะสมหรอืไม่  การสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐาน หรอืแผนทีต่วัแปรเชงิทฤษฎี
สามารถประยุกต์ใชใ้นบรบิทต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัการประเมนิผลทาง
การศกึษาเนื่องจากธรรมชาตขิองศกัยภาพ (performance) หรอืความสามารถ (ability) ทีน่ักเรยีน
ได้รบัการพฒันาทัง้ความรู ้กระบวนการคดิและทกัษะปฏบิตัต่ิางๆ จะเกดิขึน้ตามโครงสรา้งของ
หลกัสูตรการเรยีนรู ้เนื้อหาที่นักเรยีนได้รบัตามหลกัสูตรมกัจะเริม่ต้นด้วยหลกัการพื้นฐานที่ไม่
ซบัซอ้น ท าใหค้วามสามารถและทกัษะต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัการพืน้ฐานจงึเป็นระดบัพืน้ฐาน
ดว้ย เมื่อนักเรยีนได้เรยีนรูเ้นื้อหาทีซ่บัซ้อนมากขึน้และเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ความสามารถและ
ทกัษะต่างๆ ก็จะมคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึ้น ท าให้ลกัษณะโดยธรรมชาติของคุณลกัษณะที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูศ้กัยภาพและการรบัรู้ เป็นการสะสมอย่างต่อเนื่องระดบัเบือ้งต้นสู่ระดบัที่
ซบัซอ้นและพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงตามแต่ศกัยภาพและการรบัรูข้องนกัเรยีนแต่ละคน 
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  โดยสรุปแผนที่ภาวะสันนิษฐาน ของตัวแปรโครงสร้างภายในออกแบบเพื่อ
เชื่อมโยงตวัแปรแฝงที่ต้องการมุ่งจะท าการวดั อาจไม่มคีวามซบัซ้อนเป็นตัวแปรแบบมติเิดยีว 
(unidimensional) หรอืบางโครงสรา้งอาจซบัซ้อนมมีากกว่าหนึ่งมติิ (multidimensional)  แผนที่
ภาวะสนันิษฐานจะมลีกัษณะเป็นแผนภาพความคดิทีม่ต่ีอตวัแปรเชงิทฤษฎนีัน้ๆ ภายใตก้รอบ 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท าให้เข้าใจได้ถึงมุมมองเกี่ยวกบัตวัแปรที่ต้องการวดั แผนที่ภาวะ
สนันิษฐานทีด่ตีอ้งใหส้ารสนเทศทีช่ดัเจนเกีย่วกบัตวัแปรหรอืเกี่ยวกบัสิง่ทีต่้องการประเมนิว่าต้อง
มโีครงสรา้งเป็นอย่างไร องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้มอีะไรบา้งโดยแต่ละองคป์ระกอบมขีอบเขต
การประเมนิอย่างไรและคุณลกัษณะเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร 
 

 4.2   การสร้างแผนท่ีภาวะสนันิษฐาน 
 

       การสรา้งแผนทีภ่าวะสนันิษฐานเป็นการสรา้งแผนทีต่วัแปรซึง่เป็นโมเดลความคดิ
หรือโมเดลตัวแปรเชิงทฤษฎี เพื่อก าหนดโครงสร้างภายใน ขอบเขตและค าบรรยายของ
คุณลกัษณะแฝงที่สนใจตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิยามเชงิปฏบิตัิการ และใช้อธิบายการ
ตอบสนองของนักเรยีนที่เกี่ยวข้องกับคุณลกัษณะนัน้   วรีภทัร์ สุขศิร ิ(2557, 33) ได้กล่าวถึง
หลกัการส าคญัในการสร้างแผนที่ตวัแปร ว่าต้องมีความเหมาะสมของจ านวนระดบัปรมิาณ
คุณลกัษณะทีจ่ะตอ้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎหีรอืสอดคลอ้งกบัภาวะสนันิษฐานและมโีอกาสเกดิขึน้ได้
จรงิ  มหีลกัการสมเหตุสมผลมาสนับสนุนการแบ่งระดบัคุณลกัษณะ  มคีวามเป็นไปไดท้ีน่ักเรยีน
จะตอบสนองได้ตรงตามแต่ละระดบัคุณลกัษณะ   โดยสารสนเทศที่คาดว่าจะได้รบัจากระดับ
คุณลกัษณะ  หากมจี านวนน้อยเกินไปจะท าให้ได้สารสนเทศเพยีงคราว ๆ ไม่สามารถวนิิจฉัย
ความสามารถของนกัเรยีนไดถู้กตอ้งแมน่ย า  หากมจี านวนระดบัมากเกนิไปถงึแมว้่าสารสนเทศที่
คาดว่าจะไดร้บัจะมคีวามละเอยีดมากขึน้  แต่ครกูไ็ม่สามารถสรา้งขอ้ค าถามทีก่ระตุ้นใหน้ักเรยีน
ตอบสนองให้ตรงกบัแต่ละระดบัได้   ซึ่งในการสรา้งโมเดลตวัแปรนัน้เส้นแบ่งระดบัคุณลกัษณะ
หรอืความสามารถจะไมไ่ดถู้กก าหนดขึน้  ผูว้จิยัจะไม่สามารถระบุต าแหน่งของเสน้แบ่งแต่ละเสน้
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า  มเีพียงกรอบแนวคิดที่สามารถระบุในเบื้องต้นว่า  คุณลกัษณะของ
นักเรยีนนัน้ ๆ น่าจะอยู่ตรงระดบัใด  ยกตวัอย่างการสรา้งโมเดลตวัแปรความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
คูณและการหาร  การออกแบบโครงสรา้งในที่นี้ คอืตวัแปรความเขา้ใจแบ่งออกเป็น 4 ระดบั มี
ขอบเขตเริ่มต้นจากระดับต ่ าที่สุด คือ ไม่เข้าใจ ไปจนถึงระดับสูงสุด คือ เข้าใจพร้อมกับมี
ค าอธิบายสัน้ๆ เกี่ยวกับความหมายของนักเรยีนในแต่ละระดบัตามกรอบแนวคิดที่ครูผู้สอน
ก าหนดขึน้ ดงัแสดงในภาพ 3 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN    เขา้ใจ  (Understanding)       IU     เขา้ใจไม่สมบรูณ์ (Incomplete Understanding) 
PU    เขา้ใจบางสว่น (Partial Understanding)       NU    ไม่เขา้ใจ (Non-Understanding) 
   

ภาพ  3  ตวัอยา่งต าแหน่งของเสน้แบ่งระดบัความเขา้ใจเกีย่วกบัการคณูและการหาร 
ทีม่า  วรีภทัร ์สุขศริ,ิ 2557 

 
 

             การสรา้งแผนทีภ่าวะสนันิษฐานนัน้จะสมมตเิสน้ตรงที่มหีวัลูกศรทัง้ขา้ง เพื่อแสดง
ถึงความต่อเนื่องของปริมาณการมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจากระดับน้อย (หัวลูกศร
ด้านล่าง) สู่ระดบัมาก (หวัลูกศรด้านบน) หรอือาจจะแสดงถงึการเปลี่ยนแปลงจากคุณลกัษณะ
หนึ่งเป็นอกีคุณลกัษณะหนึ่งที่เกี่ยวขอ้ง ช่วงห่างระหว่างหวัลูกศร ทัง้สองอนัเป็นสิง่สมมตทิี่ครู
สามารถก าหนด ขึน้เอง เพื่อแสดงถงึขอบเขตของคุณลกัษณะที ่สนใจ แมว้่าเส้นตรงนี้จะมคีวาม
ยาวแตกต่างกนัได ้แต่ขอบเขตของคุณลกัษณะทีค่รตู้องการวดัเป็น เพยีงส่วนหน่ึงของเสน้ความ
ต่อเนื่องที่แท้จริง ของคุณลักษณะแฝงนัน้ ส่วนของเส้นตรงที่อยู่ถัดลงมา จากหัวลูกศร ถูก
ก าหนดให้เป็นขอบเขตของการไม่มีหรือมี คุณลักษณะน้อยภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี ใน 
ท านองเดยีวกนั ส่วนของเส้นตรงจากจุดถูกก าหนดใหเ้ป็นขอบเขตของการมีคุณลกัษณะภายใต้
กรอบแนวคดิทฤษฎ ี เช่นเดยีวกนั 

  แกนหลกัในการสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐาน ส่วนล่างของเสน้ตรงแสดงถงึการ 
ไม่มคีุณลกัษณะหรอืมคีุณลกัษณะในปรมิาณน้อย  จากนัน้ปรมิาณของคุณลกัษณะทีส่นใจจะ
ค่อย ๆ เพิม่ขึน้ไปจนถงึส่วนบนของเสน้ตรงซึง่แสดงถงึ การมคีุณลกัษณะหรอืมปีรมิาณมาก 
แบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆทีส่อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถแฝงของนักเรยีนและรปูแบบการ
ตอบสนองต่อขอ้ค าถาม ดงันัน้ยงัมอีงคป์ระกอบอกี 2 ส่วนทีส่มัพนัธก์ ับแกนเสน้ตรง คอื ค า
บรรยายเกี่ยวกบัค าตอบของนักเรยีน (description of response) และค าบรรยาย เกี่ยวกบั
ความสามารถของนักเรยีน (description of respondent) ทีค่รคูวรสนใจก่อนทีจ่ะสรา้งขอ้
ค าถาม  ยกตวัอย่างดงัภาพ 4 
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ภาพ 4   ตวัอยา่งแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ของมติคิวามถูกตอ้ง (Validity)  
ทีม่า Brow et al., 2010 

 
     จากตวัอย่างแผนทีภ่าวะสนันิษฐานของมติคิวามถูกต้อง (validity) (Brow et al., 
2010) จะพบว่ามติคิวามถูกต้อง จะถูกแบ่งออกเป็น  4  ระดบัจากระดบัความถูกต้องน้อยไปสู่
ความถูกต้องมาก  โดยก าหนดชื่อของระดบัและค าบรรยายค าตอบไว ้ดงันี้ NL (No Link) ไม่มี
ความเชื่อมโยง เงื่อนไขไม่กล่าวถงึขอ้สรุป , IV (Invalid) ไม่ถูกต้องท าการสรุปไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไข, PV (Partiaily Valid) ถูกต้องเพยีงบางส่วน สรุปไดถู้กต้องเพยีงบางส่วนตามเงื่อนไข 
บางส่วนไม่แน่ใจว่าถูกต้อง และ FV (Fully Valid) ถูกต้องแบบสมบูรณ์  สรุปไดถู้กต้องตรงตาม
เงือ่นไขทัง้หมด 
  วรีภทัร ์สุขศริ ิ(2557) ได้สรุปหลกัการส าคญัในการสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐาน
ทางทฤษฎขีองตวัแปร มสีองประการ คอื ประการแรก ความเหมาะสมของจ านวนระดบัความ
เขา้ใจที่ต้องสอดคล้องกบัทฤษฎหีรอืสภาวะสนันิษฐานและมโีอกาสเกดิขึน้ได้จรงิ มหีลกัการที่
สมเหตุสมผลมาสนับสนุนการแบ่งระดบัความเข้าใจของตวัแปรและแต่ละระดบัก็ควรมคีวาม
เป็นไปไดท้ีน่กัเรยีนจะตอบสนองออกมา  เทคนิคทีช่่วยใหส้ามารถแบ่งระดบัความเขา้ใจไดด้ขีึน้
นัน้อาจจะเริม่ต้นจากการพจิารณาคุณลกัษณะที่แสดงว่านักเรยีนเขา้ใจประกอบด้วยอะไรบ้าง 
จากนัน้จงึพจิารณาว่า คุณลกัษณะทีต่รงกนัขา้มกบัความเขา้ใจนัน้ประกอบดว้ยอะไรบา้ง นัน่ก็
คอืการพจิารณาคุณลกัษณะที่แสดงถงึความไม่เขา้ใจ  เมื่อได้คุณลกัษณะที่สุดโต่งของทัง้สอง
ด้านแล้ว จงึพจิารณาคุณลกัษณะที่อยู่ระหว่างระดบัเขา้ใจและระดบัไม่เข้าใจเป็นล าดบัต่อไป 



ประการที่สองสารสนเทศที่คาดว่าจะได้ร ับจากระดับความเข้าใจ หากสร้างแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ให้มรีะดบัน้อยเกินไปอาจท าให้ได้สารสนเทศเพียงคร่าวๆ ไม่สามารถวินิจฉัย
ความสามารถของนักเรยีนได้ถูกต้องแม่นย า หรอืหากสรา้งแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ให้มจี านวน
ระดบัมากเกินไป สารสนเทศที่คาดว่าจะได้รบัอาจจะมคีวามละเอียดมากขึ้น แต่ก็ท าให้ไม่
สามารถสรา้งขอ้ค าถามที่กระตุ้นใหน้ักเรยีนเลอืกตอบให้ตรงกบัแต่ละระดบัที่ก าหนดไวไ้ด้  ใน
ส่วนค าบรรยาย (descriptor) ของคุณลกัษณะการเขียนบรรยายค าตอบหรือค าบรรยาย
ความสามารถของนักเรยีน  ผู้วจิยัขอยกตวัอย่างในภาพ 5 ที่แสดงถึงความเขา้ใจเรื่องความรู้
ทางวทิยาศาสตร ์ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเขยีนขึ้นเอง ขัน้ตอนนี้เป็นการให้สารสนเทศในภาพรวม
ของการประเมนิและมคีวามส าคญัที่สุดต่อการสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐาน ให้สมบูรณ์ รวมทัง้
ครูผู้สอนจะใช้สารสนเทศนี้เป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม   ใช้แปลความหมายผลการวดั  
และสรปุอา้งองิเกีย่วกบัความสามารถของนกัเรยีนเป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนจะต้องอธบิายใหไ้ดว้่า
ค าตอบของนักเรียนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอะไรบ้างที่แสดง ให้เห็นถึง
ความสามารถของผูเ้รยีนว่าจดัอยูใ่นระดบัตามแผนทีภ่าวะสนันิษฐานใด  และในท านองเดยีวกนั
การสรา้งค าบรรยายความสามารถของนักเรยีนจงึเป็นความพยายามของครูผู้สอนเพื่อบอกว่า 
นักเรยีนมคีุณลกัษณะอย่างไร รูอ้ะไรบ้าง และท าอะไรได้บ้างในแต่ละระดบั ซึ่งจะต้องเขยีนค า
บรรยายโดยละเอยีด  
 

 4.3  แผนท่ีภาวะสนันิษฐานกบัค าบรรยายระดบัความสามารถ 
        ค าบรรยายระดบัความสามารถ (performance level descriptor) เป็นสิง่จ าเป็น

อย่างมาก เพราะค าบรรยายระดบัความสามารถจะถูกน าไปใช้ตีความคะแนนสอบและคะแนน
จุดตดัเช่นเดยีวกบัแผนที่ภาวะสนันิษฐานที่ส าคญัอย่างมากในกระบวนการทดสอบ ค าบรรยาย 
ระดบัความสามารถเป็นชุดค าบรรยายความรู ้(knowledge) ทกัษะ (skill) และความสามารถ 
(ability) ของนักเรยีนในแต่ละระดบัความสามารถ (Cizek & Bunch, 2007; Perie, 2008) ค า
บรรยายระดับความสามารถมีลักษณะเป็นระดับชัน้ความสามารถจากต ่ าสุดสู่สูงสุดภายใต้
ขอบเขตเฉพาะ ระดับความสามารถที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จะแสดงถึงการมีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ ตามเสน้ต่อเน่ืองผลสมัฤทธิ ์(Plake, Huff, & Reshetar, 2010)
โดยแผนที่ภาวะสนันิษฐานมคีุณลกัษณะเด่นกว่าค าบรรยายระดบัความสามารถอย่างน้อย 3 
ประการ  คอื    

    1. แผนที่ภาวะสนันิษฐานสามารถใช้พัฒนาขอ้สอบและแบบสอบแต่ในขณะที่ค า
บรรยายระดบัความสามารถอาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากค าบรรยายระดบัความสามารถ ไม่มคี า
บรรยายค าตอบของนักเรยีนในแต่ละระดบั ค าตอบของนักเรยีนจะเป็นหลกัฐานอย่างดีเพื่อ
ตคีวามและสรุปอ้างองิความสามารถของนักเรยีนให้ชดัเจนขึน้ (Brown & Wilson, 2011 ; 
Wilson, 2005 ; Wilson et al., 2012) 



    2.  ค าบรรยายระดบัความสามารถสนใจแต่คะแนนรวมจากแบบสอบ แต่แผนที่
ภาวะสนันิษฐานสนใจทัง้คะแนนรวมและคะแนนรายขอ้ ดงันัน้เมื่อน าแผนทีภ่าวะสนันิษฐานไปใช้
เป็นค าบรรยายระดบัความสามารถ นอกจากจะไดส้ารสนเทศละเอยีดมากขึน้แล้ว ยงัเชื่อมโยง
ความหมายของคะแนนรายขอ้กบัความหมายของคะแนนรวม ค าตอบของนักเรยีนทีม่ต่ีอขอ้สอบ
แต่ละขอ้จงึสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานสนับสนุนความตรงเชงิโครงสรา้ง (Luecht, 2013 ; Wilson, 
2005) และความตรงเชงิตคีวาม (Kane, 2006)  

     3. แผนที่ภาวะสันนิษฐานสามารถใช้เป็นฐานการพัฒนาค าบรรยายระดับ
ความสามารถในกรณีที่ไม่มีค าบรรยายระดับความสามารถในกระบวนการก าหนดคะแนน 
(Schulz, 2013) และในกรณทีีก่ารทดสอบแบบดัง้เดมิไม่ไดก้ าหนดค าบรรยายระดบัความสามารถ 
ไวก่้อนมเีพยีงแต่ขอ้ก าหนดลกัษณะแบบสอบ (test specification) (Luecht, 2013 ; Masters, 
2010) ซึง่ Schulz (2013) และ Wyse (2013, 2014) บ่งชีว้่าแผนทีภ่าวะสนันิษฐานมสี่วนช่วยใน
กระบวนการพจิารณาความเหมาะสมของคะแนน และช่วยเชื่อมโยงขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัคะแนน
สอบเข้ากบัค าบรรยายระดบัความสามารถ ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญมคีวามเห็นไม่ตรงกนั แผนที่
ภาวะสนันิษฐานจะช่วยใหผู้เ้ชีย่วชาญแต่ละคนเขา้ใจความคดิของผูเ้ชีย่วชาญคนอื่นๆ ดว้ย 

 

 ค าบรรยายความสามารถของนกัเรยีน 

ระดบั 4: 
เขา้ใจขัน้สูง 

 

- นกัเรยีนทีอ่ยู่ในระดบันี้สามารถระบุ สาระส าคญัของขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
สาระส าคญัของขอ้มลูและเชื่อมโยงกบัความรูท้างวทิยาศาสตรเ์พื่อแกไ้ขสถานการณ์ทีก่ าหนด รวมทัง้น า
ความรู ้(concepts ทางวทิยาศาสตร)์ ไปใชใ้นสถานการณ์ทีไ่มคุ่น้เคย 
- นกัเรยีนตัง้ค าถามและออกแบบแนวทาง (ตคีวามขอ้มลูและระบุวธิกีารทีเ่หมาะสม) เพื่อแกไ้ข
สถานการณ์ทีซ่บัซอ้นหรอืไมคุ่น้เคย  รวมทัง้หาขอ้สรปุ โดยสถานการณ์ทีซ่บัซอ้นประกอบดว้ยขอ้มลู
ตัง้แต่ 2 ส่วนและนกัเรยีนใชค้วามรูต้ ัง้แต ่ 2 แนวคดิเพื่อตอบค าถาม 

ระดบั 3: 
เขา้ใจขัน้พืน้ฐาน 

 

-นกัเรยีนรูห้ลกัการทางวทิยาศาสตร ์สามารถเชื่อมโยงหลกัการเขา้กบัสาระส าคญัของขอ้มลูเพื่อแกไ้ข
สถานการณ์ทีคุ่น้เคยและ / หรอืซบัซอ้น   
-นกัเรยีนตัง้ค าถามหรอืระบุประเดน็จากขอ้มลูทีไ่มซ่บัซอ้นและใชข้อ้คน้พบนัน้เพื่อแกไ้ขสถานการณ์อย่าง
งา่ย  นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในระดบันี้จ าเป็นตอ้งใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์พยีง 1 ส่วนในการแกไ้ข
สถานการณ์ 

ระดบั 2: 
เขา้ใจบางสว่นเขา้ใจ

คลาดเคลื่อน 

-นกัเรยีนสามารถระบุและอธบิายหลกัการทางวทิยาศาสตร ์แต่เลอืกใชห้ลกัการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไม่
ครบถว้นเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ทีคุ่้นเคย  
-นกัเรยีนตัง้ค าถามหรอืระบุประเดน็ทีส่ าคญัจากขอ้มลูไมค่รบถว้น  

ระดบั 1: 
ไมเ่ขา้ใจ 

-นกัเรยีนไมส่ามารถระบุสาระส าคญัของขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์มขีอ้จ ากดัในการตคีวามหมายขอ้มลูท า
ใหไ้มส่ามารถเชื่อมโยงเขา้กบัหลกัการพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
-นกัเรยีนระบุปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์เบือ้งตน้แต่ไมส่ามารถระบุวธิแีกไ้ข 

ระดบั 0: 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

นกัเรยีนตอบค าถามดว้ยขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืไมต่อบค าถาม ค าตอบของนกัเรยีนไมส่ามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานเพื่อสรปุเกีย่วกบัความสามารถทางวทิยาศาสตร ์

  

ภาพ  5   ตวัอยา่งค าบรรยายระดบัความสามารถความเขา้ใจความรูท้างวทิยาศาสตร ์
ตามโครงสรา้งความสามารถทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

ทีม่า  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 39, 2559 



  ส าหรบัในส่วนของตวัอย่างค าตอบทีเ่ป็นไปไดข้องผูเ้รยีนจ าแนกตามระดบัในแผน
ที่ภาวะสนันิษฐานที่ก าหนดไว้  เป็นการเสนอค าตอบที่เป็นไปได้และเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ขัน้ตอนที่ส าคญัในระบบการประเมินแบบ 4 หน่วยโครงสร้าง  นัน่คือ การก าหนด outcome 
space  หรอืการก าหนดขอบเขตของค าตอบหรอืค าตอบที่คาดว่าจะเป็นไปไดข้องผู้เรยีน  ดงั
ตวัอยา่งภาพ 5 
 
 
 
 
        
 
 

 
 

ภาพ 6  ตวัอยา่งค าตอบเป็นไปไดข้องนกัเรยีนจ าแนกตามระดบัแผนที่ภาวะสนันิษฐาน 
ในมติคิวามถูกตอ้ง  

ทีม่า  Brown et al., 2010 
 

  จะเหน็ได้ว่าจากภาพ 6  การบรรยายค าตอบของนักเรยีนตามระดบัความถูกต้อง
ในแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  โดยในแต่ละระดบัจะประกอบด้วยค าบรรยายความสามารถ และมี
ตวัอย่างค าตอบที่คาดว่าจะเป็นไปไดใ้นการตอบสนองขอ้ค าถามของผูเ้รยีนขอยกตวัอย่างตาม
ตาราง 5 
 

ตาราง  5   ตวัอยา่งการบรรยายค าตอบตามระดบัความถูกตอ้งในแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน 
              ในมติคิวามถูกตอ้ง 
 

ระดบั รหสั ค าอธบิาย ตวัอย่างค าตอบ 
ถูกตอ้งแบบสมบรูณ์   
(Fully Valid) 

FV สรุปได้ถูกต้องตรงตาม
เงือ่นไขทัง้หมด 

เนื่องจาก block ทีม่มีวล 2 g. และ 3 g. จมลงทัง้คู่  หาก 
block ทีม่มีวล 4 g. จะจมและไม่สามารถบอกไดว้่า block ที่
มมีวล 1 g. จะจมหรอืลอย 

ถูกตอ้งเพยีงบางส่วน 
(Partiaily Valid) 

PV ส รุ ป ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ พี ย ง
บ า ง ส่ ว น ต าม เ งื่ อ น ไ ข 
บางส่วนไมแ่น่ใจว่าถูกตอ้ง 

เนื่องจาก block ทีม่มีวล 2 g. และ 3 g. จมลงทัง้คู่  หาก 
block ทีม่มีวล 4 g. จะจมและ block ทีม่มีวล 1 g. จะลอย 

ไมถู่กตอ้ง 
(Invalid) 

IV การสรุปไม่ถูกต้องตาม
เงือ่นไข 

เนื่องจาก block ทีม่มีวล 2 g. และ 3 g. จมลงทัง้คู่  block ที่
มมีวล 4 g. จะลอย 

ไมม่คีวามเชือ่มโยง 
(No Link) 

NL เงือ่นไขไมก่ล่าวถงึขอ้สรุป เนื่องจาก block ทีม่มีวลจมลงทัง้คู่  ดงันัน้block ทีม่มีวล  
4 g. จะจม 

    ทีม่า  Brown et al., 2010 



 4.4  แนวทางการสร้างข้อสอบท่ีเช่ือมโยงกบัแผนท่ีภาวะสนันิษฐาน 
   การวดัคุณลกัษณะภายในทีเ่กีย่วกบัความสามารถ (ability) ของบุคคลเป็นการวดัที่
ตอ้งอาศยัขอ้สอบเป็นสิง่เรา้เพื่อกระตุน้ใหแ้สดงพฤตกิรรมทีต่อ้งการออกมาดว้ยการตอบสนองต่อ
ขอ้สอบ ผลการตอบจะออกมาในรปูของคะแนนแลว้อ้างองิไปอธบิายหรอืท านายความสามารถที่
แทจ้รงิของบุคคล  การทีจ่ะสามารถอธบิายหรอืท านายความสามารถของบุคคลไดด้เีพยีงใดขึน้อยู่
กบัคุณภาพของขอ้สอบว่าให้ผลการวดัที่น่าเชื่อถอืและครอบคลุมคุณลกัษณะที่ต้องการวดัมาก
น้อยเพยีงใด  ขอ้สอบที่มคีุณภาพถอืว่าเป็นเครื่องมอืที่ดใีนการวดัพฤตกิรรมที่เป็นตวัแทนของ
มวลพฤตกิรรมทีต่้องการศกึษาทัง้หมด ดงันัน้จากอดตีจนถงึปัจจุบนัจงึไดม้กีารพฒันาคุณภาพ
ของขอ้สอบมาอย่างต่อเนื่องซึง่การพฒันาดงักล่าวสามารถแยกตามโครงสรา้งของแบบสอบ (test 
structure) 2 กลุ่มใหญ่ คอื โครงสรา้งแบบสอบแบบเอกมติ ิ(unidimensional test structure) และ
โครงสรา้งแบบสอบแบบพหุมติิ (multidimensional test structure) ซึง่การพฒันาขอ้สอบตาม
โครงสรา้งทัง้สองแบบนัน้ด าเนินการอยู่ภายใต้แนวคดิทฤษฎกีารทดสอบอนัเป็นองคค์วามรูท้ีเ่ป็น
ประโยชน์เกี่ยวกบัการทดสอบ วธิกีารแก้ปัญหาการทดสอบและการพฒันาเครื่องมอืการทดสอบ 
ซึง่จะสามารถช่วยใหน้กัวดัผลสามารถท าการสรา้งและพฒันาแบบสอบใหม้คีุณภาพ สามารถแปล
ความหมายผลการวดัได้ถูกต้องและสามารถน าสารสนเทศไปใช้ส าหรบัการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2552 : 38) 
     ในการสรา้งขอ้สอบทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนที่ภาวะสนันิษฐานนัน้เป็นการสรา้งขอ้สอบ
หรอืรายการขอ้ค าถามเพื่อวดัความรู้ความสามารถของนักเรยีนหรอืสิง่ที่สนใจตามตวัแปรเชงิ
ทฤษฎีที่ครูผู้สอนต้องการประเมนิ (construct) ซึ่งเป็นสภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีของ
คุณลกัษณะใดๆ ทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (latent variable) แต่นักวจิยัเชื่อว่าสิง่นัน้มอียู่
จรงิและมรีายละเอยีดภายในและส่วนประกอบต่างๆ ทีร่วมกนัเป็นโครงสรา้ง (structure) ของ
คุณลกัษณะนัน้  โดยต้องมลีกัษณะที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรยีนตอบสนองได้ใกล้เคียงกับค า
บรรยายค าตอบมากทีสุ่ดและใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ เพื่อน าไปใชอ้้างองิความสามารถของ
ผูเ้รยีนตามค าบรรยายความสามารถได้อย่างชดัเจนและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งทางทฤษฎขีอง
ตวัแปร  
      วรีภทัร ์สุขศริ ิ(2557) ได้กล่าวถงึการประเมนิแบบดัง้เดมิกบัการก าหนดลกัษณะ 
เฉพาะของขอ้สอบ (Item specification) หรอืการก าหนดโครงสรา้งขอ้สอบ (Test blueprint) ให้
ขอ้มลูไดเ้พยีงคร่าวๆ ว่าขอ้สอบนัน้มุ่งวดัอะไร ซึง่ในความเป็นจรงินัน้การประเมนิต้องการขอ้มูล
ที่ละเอียดมากพอเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียน ดังตัวอย่างของการก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item specification) หรอืการก าหนดโครงสร้างข้อสอบ (Test 
blueprint) ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ ในการประเมนิแบบดัง้เดมิ ตามตาราง 6 
 
 



ตาราง  6   การก าหนดโครงสรา้งขอ้สอบ (Test blueprint) ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์  
              ในการประเมนิแบบดัง้เดมิ   
 

 ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์
มาตรฐาน ว 1.1  ขอ้ 1  ขอ้ 2  
มาตรฐาน ว 1.2   ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 
มาตรฐาน ว 2.1 ขอ้ 6 ขอ้ 7    
มาตรฐาน ว 3.1    ขอ้ 9 ขอ้ 10 

 

 
 

  จากตาราง 6  การก าหนดคุณลกัษณะของขอ้สอบ (Item specification) ในรูป
แบบเดมิมขีอ้จ ากดั  คอื  ไม่สอดคลอ้งกบัตรรกะ (logic)  ของการออกแบบการประเมนิผลและไม่
สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของตวัแปร ตวัอย่าง เช่น ถ้านักเรยีนตอบขอ้ 5 และ ขอ้ 10  ถูก แต่ตอบ
ขอ้ 2 4 และ 9  ผดิ จะสรุปว่าอย่างไร  จะใช้คะแนนรวมจากจ านวนขอ้ที่ตอบถูกได้หรอืไม่  ใน
เมือ่ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัคุณลกัษณะเดยีวกนัแต่มรีะดบัทีส่นใจวดัต่างกนั  หรอืถ้านักเรยีนตอบขอ้ 
2 ผิด หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดับใด ไม่มีความสามารถวิเคราะห์ได้แต่มี
ความสามารถเพยีงการน าไปใชใ้ช่หรอืไม่ หรอืไม่มคีวามสามารถอยู่ในระดบัใดเลยเพราะตอบผดิ  
แนวคิดดัง้เดิมหากเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลวงให้นักเรยีนตอบ 
ตวัเลอืกไมส่ามารถสะทอ้นความสามารถทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีนได ้
  แนวทางการออกแบบการประเมนิแนวใหม่  การก าหนดคุณลกัษณะของขอ้สอบ 
(item specification) จะมคีวามสอดคล้องกบัโครงสรา้งตวัแปรและค าตอบที่เป็นไปได้ของ
ข้อสอบแต่ละข้อและมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ  ดงัตวัอย่างในการก าหนดรายวชิา
วทิยาศาสตร ์ ตาราง 7 
 

ตาราง 7    การก าหนดโครงสรา้งขอ้สอบ (Test blueprint) ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์  
              ในการประเมนิแบบใหม ่  
 
 

ระดบั มาตรฐาน ว1.1 มาตรฐาน ว1.2 มาตรฐาน ว2.1 มาตรฐาน ว3.1 
สงัเคราะห ์
วเิคราะห ์
การน าไปใช ้
ความเขา้ใจ 
ความจ า 
ตอบผดิ/ไม่ตอบ 
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ขอ้ที ่ I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 



 จากตาราง  7  จะเหน็ได้ว่าสามารถให้คะแนนค าตอบได้ทัง้แบบ Dichotomous และ 
Polytomous โดยเกณฑก์ารให้คะแนนจะสมัพนัธ์กบัโครงสรา้งตวัแปรตามทีไ่ด้ออกแบบไว้และ
สมัพนัธ์กบัรูปแบบข้อสอบ  เกณฑก์ารให้คะแนนจะสมัพนัธ์กบัค าตอบที่เกดิขึน้และสามารถใช้
เป็นหลกัฐานสนับสนุนหรอืโต้แย้งความสามารถของนักเรยีนได้ สามารถใช้ค าบรรยายความ 
สามารถและค าบรรยายค าตอบเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรายขอ้ได ้ แต่อย่างไรกต็ามเกณฑก์ารให้
คะแนนรายขอ้และทัง้ฉบบัตอ้งสมัพนัธก์นั  ดงัตาราง  8 
 
 

ตาราง 8   การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Dichotomous และแบบ Polytomous 
  ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ ในการประเมนิแบบใหม่   
             

ระดบั 
มาตรฐาน  
ว1.1 

การใหค้ะแนนแบบ
Dichotomous 

การใหค้ะแนนแบบ 
Polytomous 

สงัเคราะห ์
วเิคราะห ์
การน าไปใช ้
ความเขา้ใจ 
ความจ า 
ตอบผดิ/ไมต่อบ 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
1 
0 

 
 
 
 
1 
0 

ขอ้ที ่ I6   
 

ซึ่งเกณฑใ์นการให้คะแนนแบบ polytomous นัน้  ตรรกะในการออกแบบตวัแปรเป็นตรรกะ
เดียวกับการให้คะแนน คะแนนที่ให้มคีวามเป็นปรนัย (objectivity) มากขึ้น  จากตาราง 8  
นักเรยีนตอบค าถามข้อ 6 ไม่ว่าจะตอบดีแค่ไหนก็จะได้ 1 คะแนน เพราะข้อ 6 วดัแค่ระดบั
ความจ า  เป็นการควบคุมคุณภาพ (quality control) ของการให้คะแนน  แมว้่าจะเป็นการให้
คะแนนแบบ dichotomous หรอืการใหค้ะแนนแบบตอบถูก 1 ตอบผดิ 0  กบัโครงสรา้งตวัแปรที่
มหีลายระดบั  กส็ามารถท าได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของการประเมนิและตรรกะของการ
ใหค้ะแนนกบัตรรกะในการสรา้งโครงสรา้งตวัแปรยงัสอดคลอ้งกนั รวมทัง้ค าตอบของนักเรยีนยงั
ใชเ้ป็นหลกัฐานความตรงไดเ้ช่นเดมิ 
 

          4.5  ประโยชน์ของโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎี     
      โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎ ี สามารถใชไ้ดใ้นหลากหลายบรบิททัง้ในดา้นการ
พฒันามาตรฐานการเรยีนรู้  การพฒันาเครื่องมอืวดัความสามารถหรอืคุณลักษณะใช้ก าหนด
เกณฑ์การผ่านขัน้ต ่า ในการทดสอบขนาดใหญ่หรือเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพสถานศกึษาและ
สรา้งหรอืปรบัปรุงขอ้สอบจากข้อสอบเดมิที่เผยแพร่ไปแล้ว ดงัที่ วรีภทัร ์ สุขศริ ิ(2557) ได้ให้
ขอ้สรปุว่าสารสนเทศส าคญัทีไ่ดร้บัจากการวเิคราะหร์ปูแบบค าตอบดว้ยโมเดลการวดัของราชส ์คอื 



ค่าของการประมาณความสามารถแฝง (latent ability estimate: ) และค่าพารามเิตอรค์วามยาก
ขอ้สอบ (item difficulty parameter :  ) โดยสารสนเทศทัง้สองนี้จะถูกน าไปใชใ้นการปรบัปรุง
กระบวนการต่างๆ ในระบบการประเมนิเดมิ ไปใช้ปรบัปรุงแผนที่ภาวะสนันิษฐาน ขอ้ค าถามและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ท าใหไ้ดร้ะบบการประเมนิใหมท่ีถู่กตอ้งและน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้  ดงันี้ 

 

  1.  ใหส้ารสนเทศเพื่อใชใ้นการปรบัปรงุแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน 
                    เมื่อค าตอบจากความสามารถของผู้เรยีนถูกจดักลุ่มตามแผนที่ภาวะสนันิษฐาน
แลว้มกีารใหเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนซึง่เป็นค่าเชงิปรมิาณ  จ านวนหรอืตวัเลขจงึกลายเป็นคุณสมบตัิ
ของการวดัและกลายเป็นคุณสมบตัิของกลุ่มค าตอบ เมื่อน าขอ้มูลเหล่านี้มาวเิคราะห์ด้วยโมเดล
การวดั จะไดค้่าพารามเิตอรค์วามยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยค่าความยากนี้จะท าหน้าทีเ่ป็นเสน้
แบ่งความสามารถของนักเรยีนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  หมายถึง นักเรยีนที่มคีวามสามารถแฝง
มากกว่าค่าความยากของขอ้สอบ  >   จะมโีอกาสมากกว่ารอ้ยละ 50 ทีจ่ะตอบขอ้ค าถามไดด้กีว่า
นักเรยีนที่มคี่าความสามารถแฝงน้อยกว่าค่าความยากข้อสอบ  <   ดงันัน้โอกาสที่เส้นแบ่ง
ความสามารถของผู้เรยีนอาจเป็นไปไดห้ลายลกัษณะ เมื่อน าค่าความยากของแต่ละล าดบัจากขอ้
ค าถามทุกขอ้มาหาค่าเฉลีย่กจ็ะได้เส้นแบ่งความสามารถเฉลี่ยในทีสุ่ด สารสนเทศทีไ่ดจ้ะสามารถ
น ากลบัไปทบทวนกรอบแนวคดิทฤษฎทีี่ใชใ้นการสรา้งโมเดลความคดิตัง้แต่ต้นว่า ความสามารถ
ของนักเรยีนในระดบัที่ก าหนดไว้นัน้เป็นสิง่ที่สามารถสงัเกตได้หรอืไม่ และมคีวามแตกต่างจาก
ระดบัที่อยู่ข้างเคียงกนัอย่างไร การก าหนดค าบรรยายค าตอบ และค าบรรยายความสามารถที่
น าไปสู่การใหค้ะแนนนกัเรยีนสอดคลอ้งกบัแผนทีภ่าวะสนันิษฐานหรอืไม่ และมคีวามสมเหตุสมผล
หรอืไม่ที่ครูจะรวมระดบัเขา้ใจบางส่วนและระดบัไม่เขา้ใจเป็นระดบัเดยีวกนั เพื่อเพิม่นัยส าคญัใน
การแปลความหมายความสามารถของนักเรยีน การให้เหตุผลในลกัษณะนี้ เป็นสิ่งที่กระท าได้
ตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของผลการวเิคราะห์ที่ครูได้จากการสรา้งแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน  นัน่หมายความว่า การสรา้งแผนทีต่วัแปรใหป้ระโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาหรอืแก้ไข
โมเดลความคดิของการประเมนิ และยงัให้หลกัฐานส าหรบัครนู าไปใช้โต้แยง้หรอืสนับสนุนสิง่ทีค่รู
จะท าและไมท่ าในกระบวนการประเมนิความรูค้วามสามารถของนักเรยีนอกีดว้ย 
  2.  ใชใ้นการปรบัปรงุขอ้ค าถาม  
                     ขอ้สอบที่สร้างขึน้ตามแผนที่ภาวะสนันิษฐานนัน้มคีุณลกัษณะเด่นที่ส าคญัสอง
ประการ ประการแรก คอื การตัง้โจทยค์ าถาม (stem) ทีอ่้างองิจากแผนที่ภาวะสนันิษฐานจะช่วยให้
โจทยค์ าถามมคีวามตรงเชงิโครงสรา้งมากขึน้ กล่าวคอื โดยปกตแิลว้โจทยค์ าถามทัว่ไปมุ่งให้ความ
สนใจที่เนื้อหาและ/หรอืทกัษะ โดยไม่สามารถอธบิายได้ว่า โจทย์ค าถามเหล่านัน้จะมรีะดบัความ
เข้มข้นของเนื้อหาและระดับทักษะการคิดที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างไร เมื่อครูใช้ แผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ในการตัง้โจทยค์ าถาม ครจูะมกีรอบความคดิว่า ต้องการวดัความสามารถของนักเรยีนใน
ระดบัใดและความสามารถในระดบันัน้สมัพนัธก์บัเนื้อหาและทกัษะอะไรบา้ง  



            3.  ใชใ้นการปรบัปรงุเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
           เมื่อท าการปรบัปรุงแผนที่ภาวะสนันิษฐาน โดยการรวมระดบับางระดบัเข้า

ด้วยกนัหรอืแมก้ารแบ่งย่อยระดบัให้มคีวามละเอียดมากขึ้น คอืเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ
ของนกัเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่ากขึน้ เนื่องจากตอนแรกเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นสิง่ทีค่รู
ก าหนดขึ้นเองตามค าอธิบายค าตอบที่สมัพนัธ์กบัแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  เมื่อแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูมากขึน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนกส็มควรปรบัปรุงเช่นกนั 
หลกัการเบือ้งต้นในการปรบัปรุงเกณฑก์ารใหค้ะแนนนัน้ นิยมให้ระดบัต ่าสุดของแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน จะมคี่าเท่ากบั 0 คะแนน จากนัน้ค่าจะเพิม่ขึน้ที่ละ 1 คะแนน เพื่อใช้แทนระดบัที่
สงูขึน้ นอกจากนี้ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากการทดลองใชข้อ้ค าถาม ยงัสามารถน าไปใชป้รบัปรุง
ค าอธบิายค าตอบและค าอธบิายความสามารถของนักเรยีนเพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างที่ชดัเจน
มากขึน้ระหว่างระดบัต่างๆ ในแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  จากนัน้ครูจะต้องปรบัแก้ทัง้ค าบรรยาย
ค าตอบและค าบรรยายความสามารถของนักเรยีนใหม่ด้วยเพื่อให้กระบวนการออกแบบการ
ประเมนิทัง้หมดสอดคลอ้งกลมกลนืกนั 

 
5.  มโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการประเมินท่ีถกูต้องและน่าเช่ือถือ 
 

 5.1  ระบบการประเมินผล  The BEAR Assessment System 
                 The BEAR Assessment System เป็นระบบการประเมนิผลแนวใหม่โดย The 
Berkeley Evaluation and Assessment Research Center  ซึง่เป็นวธิกีารที่  Professor Mark 
Wilson  แห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา (University of 
California, Berkeley) พฒันาขึน้เรยีกการประเมนิผลนี้ว่า ระบบการประเมนิแบบ  4  หน่วย
โครงสรา้ง The Four Building Blocks of Assessment Development (Wilson, 2005) เป็น
แนวทางบรูณาการในการพฒันาการประเมนิผลทีใ่ห้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการแปลความหมาย
ของจากการวดัผลงานของนกัเรยีนทีส่มัพนัธก์บัเป้าหมายดา้นความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาการ
ของสิ่งที่ต้องการวัด  มีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ส าคัญ 4 ส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการประเมนิผลและส่วนที่ส าคญัคอื จะท าให้เกิดการสร้างเครื่องมอืในการประเมนิที่มี
ความหมายสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรกจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืคุณลกัษณะต่าง 
ๆ ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง  ส าหรบัรายละเอยีดของการพฒันาเครื่องมอืวดัผลผ่านขัน้ตอนเหล่านี้  
ซึง่ในการพฒันาเครื่องมอืที่เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์และถูกต้องมคีวามน่าเชื่อถอืและเพื่อให้
ตรงบรรลุวตัถุประสงคจ์ะตอ้งมกีระบวนการทีเ่ป็นวงจรครบทัง้ 4 ส่วน  ไดแ้ก่ โครงสรา้งของสิง่ที่
ต้องการวดั รายการ/ข้อค าถาม รายการคะแนนหรอืการให้ค่าระดบัคะแนน และรูปแบบหรอื
เครื่องมอืในการวดัโดยส่วนส าคญัทัง้ 4 ส่วนนี้จะมคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนัด้วยเหตุและผล
น าไปสู่ขอ้สรปุของการวดัแบบเป็นวงจรหรอืวฏัจกัร (Wilson, 2005 : 18-20) ดงัภาพ 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7     The Four Building Blocks of Assessment Development  
ทีม่า Wilson, 2005 

 

         5.2  องค์ประกอบของระบบการประเมินแบบ 4 หน่วยโครงสร้าง  (The Four 
Building Blocks of Assessment Development) 
 

   จากมุมมองในการพฒันาหรอืก าหนดเกณฑ์ในการวดัและประเมนิผลที่มคีวาม
เหมาะสมเป็นความทา้ทายส าหรบันกัการศกึษา  ซึง่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีค่วรประเมนิ ควร
มุ่งเน้นไปเป้าหมายของการเรยีนรู้ หรอืความรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจง  ซึง่การมคีวามหลากหลายของ
แนวคดิทฤษฎีในการจดัการเรยีนการสอนส่งผลต่อการก าหนดวธิกีารที่ดีในการประเมนิเพื่อ
พฒันาการของผู้เรยีน โดยแนวคิดและทฤษฎีการจดัการเรยีนการสอนที่เกิดขึ้นก็เป็นความ
พยายามในการระบุพฒันาการของผู้เรยีนให้เป็นรูปธรรม แต่การจดัการเรยีนรู้หรอืการเผชญิ
สถานการณ์ที่แตกต่างกนัของผู้เรยีน  และความแตกต่างกนัของรูปแบบ เป้าหมายที่เกดิจาก
แนวคดิหรอืทฤษฎจีงึเป็นปัญหาต่อการเรยีนรู ้ จงึมกีารใช้รปูแบบในการประเมนิทีแ่ตกต่างกนั 
และมรีปูแบบเฉพาะทีเ่หมาะสมตามแนวคดิหรอืทฤษฎนีัน้ๆ The BEAR Assessment System 
จงึตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา โดยความแกร่งของระบบการประเมนินี้เป็นการ
ค้นหาเครื่องมอืจากการสร้างโมเดลทฤษฎีการเรยีนรู้ที่หลากหลาย หลกัการส าคญัของสิ่งที่
ต้องการเรยีนรู้  สิง่ที่ต้องการวดัจะถูกก าหนดขึ้นจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ
ครูผูส้อนและใชซ้อฟต์แวรท์ีพ่ฒันาขึน้เพื่อใช้ในกระบวนการประเมนิผล  โดยจะขอยกตวัอย่าง
โดยรวมขององคป์ระกอบระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วยโครงสรา้ง (Wilson, 2009) ดงันี้ 
     หน่วยโครงสร้างที่ 1 : โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีหรอืแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน  (Construct Maps) 
     สรา้งโดยใชห้ลกัการในมุมมองของพฒันาการของนักเรยีนเกี่ยวกบัการเรยีนรู้
ของนักเรยีน  หมายถึง  การประเมนิผลการพฒันาความรู้ความเข้าใจของนักเรยีนเกี่ยวกับ
แนวคดิและทกัษะเฉพาะด้านโดยการประเมนิผลสมัฤทธิ ์ การสร้างแผนที่ต้องท าการศึกษา
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ค้นคว้าเกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรยีนพฒันาและคุณลกัษณะที่ผู้เรยีนสามารถแสดงออกมา
หรือระดับคุณภาพที่มีความแตกต่างกันไปของผู้เรียน  ได้ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นเพื่อวัดที่มี
ประสทิธภิาพ  บอกได้ของระดบัคุณภาพหรอืความสามารถที่แตกต่างกนั  ดงันัน้แผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ทีถู่กสรา้งจะก าหนดสิง่ทีต่อ้งการวดัทีส่ามารถแปลความหมายไดใ้นการประเมนิผลที่
ตรงกบัเนื้อหาเฉพาะหรอืสิง่เฉพาะทีต่้องการวดัเพื่อเป็นแนวทางเชื่อมโยงไปสู่การสรา้งรปูแบบ
ของการประเมนิผลหรอืรปูแบบของการเรยีนการสอน  โดยในแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน จะก าหนด
ตัวแปรแฝงที่จะสามารถตรวจสอบได้ในช่วงของการเรียนการสอนหรอืกระบวนการพฒันา
เครื่องมอื ท าให้มคีวามสะดวกมากขึ้น เป็นการวางแนวทางที่มุ่งเน้นกระบวนการเรยีนรู้และ
ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล  มนีิยามค าจ ากดัความของสิง่ทีน่ักเรยีนคาดหวงัว่าจะได้เรยีนรู้
และกรอบทฤษฎีของวิธีการเรยีนรู้  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างระบบการประเมนิที่ความ
ถูกตอ้ง การสรา้งแผนทีจ่ะไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้ในโครงสรา้งขององคป์ระกอบตัง้แต่ความรู้
พืน้ฐานขึน้ไปและอกีส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ของผูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญทีจ่ะก าหนดไดว้่า
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถเป็นอยา่งไรจะจดัระดบัความสามารถหรอืผลการปฏบิตังิานตัง้แต่ระดบัต ่า
จนสูงขึ้นอย่างไรหรอืผู้เรยีนมีการตอบสนองต่อค าแนะน าหรือการปฏิบตัิอย่างไรเพื่อความ
ชดัเจนของตวัแปรนัน้ๆ (Wilson, 2009 : 3-4) ตวัอยา่ง ภาพ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8  ตวัอยา่งแผนทีภ่าวะสนันิษฐานตามโครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ไป 
ทีม่า  Paul Black, Mark Wilson & Shih-Ying Yao, 2011 
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   จากภาพ  8  เป็นตวัอย่างของแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ตวัแปร X  โดยมลีูกศร
ตรงกลางแสดงใหเ้หน็ถงึระดบัความสามารถของตวัแปร X  จากล่างขึน้ไปสู่ดา้นบน  จากระดบั
ความสามารถน้อยไปมาก  ซ้ายมือเป็นแผนที่ภาวะสันนิษฐานของผู้เรียน ( respondent  
construct map) ซึง่เป็นแผนทีเ่ชงิคุณภาพ (qualitative map) มุมมองจากล่างขึน้บนเป็นระดบั
ความสามารถจากน้อยไปมาก  มคี าบรรยายคุณลกัษณะตามระดบั  ดา้นขวามอืเป็นแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ของการตอบสนองขอ้สอบ (item – response construct map) ซึ่งเป็นแผนทีเ่ชงิ
ปรมิาณ (quantitative map) เพื่อรองรบัการตรวจสอบโครงสรา้งในขัน้ต่อไป   หรอืหากแสดงเป็น
การสรา้งแผนที่ภาวะสนันิษฐานของความเขา้ใจในระบบสุรยิะของนักเรยีนในระดบัชัน้ต่างกนั 
ไดด้งัภาพ 9 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 9  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานของความเขา้ใจในระบบสุรยิะของนกัเรยีนในระดบัชัน้ต่างกนั 
 ทีม่า Wilson, 2009 
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  หน่วยโครงสรา้งที ่2 : การออกแบบขอ้ค าถามหรอืออกแบบขอ้สอบ (Items design) 
        การออกแบบรายการหรอืขอ้ค าถามเป็นการจบัคู่ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัระหว่าง
การสอนและการวดัประเมนิผล องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบโดยแต่ละรายการหรอืขอ้
ค าถามทีใ่ช้ในการประเมนินักเรยีนโดยทัว่ไปจะต้องสามารถตอบสนองต่อรายการนัน้ได้ตรงอย่าง
น้อยระดบัใดระดบัหนึ่งในของรายการที่ถูกก าหนดขึน้ จากการสรา้งแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน   การ
ตอบสนองของผู้เรยีนต่อรายการหรอืขอ้ค าถามเป็นการประเมนิระดบัความเขา้ใจของนักเรยีนและ
เป็นขอ้มูลในการวนิิจฉัยความไม่เขา้ใจในเรื่องเฉพาะนัน้ ๆ ได้ด้วย  โดยการวดัประเมนิของการ
ตอบขอ้สอบของผูเ้รยีนตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถ ในแผนทีภ่าวะสนันิษฐานทีส่รา้งไวใ้น
หน่วยโครงสร้างที่ 1  โดยการออกแบบทดสอบจะต้องมคีวามสอดคล้องสมัพนัธ์กับสิ่ งที่สอน  
หน่วยโครงสรา้งที ่2  มคีวามส าคญัมาก  เพราะเป็นขัน้ตอนในการออกแบบเครื่องมอืทีจ่ะน ามาใช้
ในระบบการประเมนิต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีส่งัเกตไดก้บัสิง่ทีส่งัเกตไม่ได ้ คุณภาพของ
การสร้างและพฒันาเครื่องมอืจะต้องขึ้นอยู่กับแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  ที่มคีุณภาพและมคีวาม
ถูกตอ้งชดัเจนเป็นรปูธรรม  การออกแบบเครือ่งมอืขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่้องการวดั ไม่มรีปูแบบทีแ่น่นอน
หรอืเหมาะสม ต้องขึ้นอยู่กบัความรูแ้ละประสบการณ์และการพจิารณาความเหมาะสมของผู้วจิยั  
แต่ตอ้งมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง  มหีลกัฐานมากพอทีจ่ะครอบคลุมการบรรยายค าตอบของผูเ้รยีน
ว่าอยู่ในระดบัความสามารถใดตามแผนที่ภาวะสนันิษฐาน   ทุกค าตอบของผู้เรยีนมคีวามส าคญั
เพราะเป็นการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลและเป็นการบ่งบอกถงึระดบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 
 

  หน่วยโครงสรา้งที ่ 3  : การก าหนดขอบเขตของค าตอบ (Outcome space) 
        การก าหนดขอบเขตของค าตอบ เป็นการก าหนดค าตอบทีจ่ดัตามโครงสรา้งของ
สิง่ที่ต้องการวดัเป็นส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัค าตอบของผู้เรยีนทัง้หมดที่สามารถเป็นไปได้ และใช้การ
ก าหนดค่าหรอืความหมายของของผลลพัธ์หรอืค าตอบที่ผู้เรยีนแสดงออก เป็นผลการวดัให้เห็น
เป็นรูปธรรมจากการตอบสนองจากรายการหรอืขอ้ค าถาม การตอบสนองกบัตวัแปรด้วยการถูก
น าเสนอเป็นคะแนนกบัการตอบสนองต่อการประเมนิของผู้เรยีน  เรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า  การให้
คะแนน ส าหรบัขอ้มลูจากการประเมนิจะเป็นประโยชน์กบัครผูู้สอนและนักเรยีนจะเป็นสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายการจดัเรียนการสอนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งส าหรบัคะแนนการ
ตอบสนองของนกัเรยีนต่อการประเมนินี้จะใชเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการตดัสนิของครโูดยจะถูก
น าไปใชว้เิคราะหด์ว้ย BEAR Assessment System ค าตอบจะถูกจดักลุ่มตามระดบัโครงสรา้งของ
สิง่ที่ต้องการวดั  เป็นหน่วยโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค าตอบของผู้เรยีนทีม่คีวามเป็นไปได้ในการ
ตอบสนองต่อข้อค าถาม  เป็นการแปลความหมายจากค าตอบให้เป็นคะแนนตามระดับ
ความสามารถในโครงสร้างที่ถูกก าหนดขึ้น  โดยการเปรยีบเทยีบค าตอบของผู้เรยีนตามระดบั
ความสามารถในโครงสรา้งของสิง่ทีต่อ้งการวดั  เป็นขัน้ตอนที่ต้องใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์อยา่งมาก 



  หน่วยโครงสรา้งที ่4 : โมเดลการวดัหรอืโมเดลการวเิคราะห ์(Measurement model) 
        เป็นการใชร้ปูแบบหรอืเทคนิควธิกีารวดัเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืในการวดั
ตวัแปรทีต่อ้งการใหม้คีวามถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการวดัและประเมนิผล  ใหไ้ดผ้ลการ
ประเมนิทีเ่ป็นหลกัฐานทีม่คีุณภาพสูง ท าให้สามารถเปรยีบเทยีบผลลพัธไ์ดต้ลอดเวลาซึง่ต้องเกดิ
จากบริบทและกระบวนการจากการสร้างโมเดลความคิดหรือโมเดลตัวแปรเชิงทฤษฎี  การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูทีร่วบรวมไดโ้ดยใชร้ปูแบบทีแ่ตกต่างกนั การแสดงผลตวัแปร
พฒันาการของผู้เรยีน เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า การตรวจสอบแผนที่ภาวะสนันิษฐาน การใช ้ wright 
map เป็นโมเดลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามโครงสรา้ง wright map เป็นหลกัฐานทีแ่สดงถงึผลการ
วเิคราะห์ที่มคีุณภาพสูง เป็นแผนที่เชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของผู้เรยีนที่มคีวาม
ซบัซ้อนมากขึ้นและแสดงผลออกมาเป็นรูปธรรม มคี่าความเชื่อมัน่ หลกัฐานที่ได้จะสามารถใช้
อธบิายสรปุอา้งองิไดเ้ป็นอยา่งด ี น าเสนอสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ทีข่ยาย
รายละเอยีดของโครงสรา้งสิง่ทีต่้องการวดัออกมาใหเ้หน็ถงึความซบัซอ้นภายใน เป็นไปตามระดบั
ความสามารถของสิง่ที่ต้องการวดัอย่างไร (Wilson, 2009 : 6-7)  โดย BEAR Assessment 
System ใชว้ธิกีารจ าลองแบบ Rasch แบบหลายมติเิพื่อการสรา้ง wright map (Wilson ,2009 อ้าง
ถงึ Adams, Wilson, & Wang (1997) and Briggs & Wilson(2001))  การตรวจสอบ wright map 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างระหว่างข้อมูลที่ได้ (การตอบค าถามของผู้เรยีน) กับ
ระดบัความสามารถที่ระบุไว้ในโครงสร้างของการบรรยายลกัษณะ แสดงผลความสามารถของ
ผู้เรียนได้ทัง้เป็นคะแนนรวมหรอืร้อยละ ช่วยให้ตีความความสามารถของนักเรียนในแง่ของ
ประสิทธิภาพเฉลี่ยหรือจะเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้  ค่าพัฒนาการ
ความสามารถของผูเ้รยีนเป็นขอ้มลูในการวนิิจฉัยผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  ตวัอยา่งดงัภาพ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  10  ตวัอยา่งแผนภาพของ wright map จากโปรแกรม ConstructMap 4.6 beta 
ทีม่า http://bearcenter.berkeley.edu/software/constructmap 
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  จากองค์ประกอบของระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วยโครงสรา้ง (The Four 
Building Blocks of Assessment Development) ซึง่พฒันาขึน้โดย The Berkeley Evaluation 
and Assessment Research Center  สามารถน ามาผนวกเขา้กบัหลกัการส าคญัของการวดัและ
ประเมนิเป็นแผนภาพดงัน าเสนอในภาพ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  ระบบการประเมนิแบบ  4  หน่วยโครงสรา้ง โดย BEAR Assessment System 
ทีม่า Wilson, 2009 

             

  ระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วยโครงสรา้ง(The Four Building Blocks of 
Assessment Development) เป็นการออกแบบการวดัตวัแปรโดยเป็นตวัแปรทีเ่ราสนใจ ซึง่ตวัแปร
นัน้อาจเป็นตวัแปรแผงที่มลีกัษณะเป็นนามธรรม  การพฒันาโครงสร้างของตวัแปรเหล่านี้ท าได้
โดยการตรวจสอบโครงสร้างของตัวแปรด้วยเครื่องมอืที่สร้างขึ้นตามโครงสร้างของตัวแปรที่
ตอ้งการวดั  ทัง้ 4 ส่วนนี้จงึมคีวามสมัพนัธก์นัทัง้หมดตัง้แต่การสรา้งแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน   การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมอื  การจดัการค าตอบของผู้เรยีน  และการออกแบบการวดัตวัแปรที่
ต้องการ  ทุกขัน้ตอนต้องถูกใหค้วามส าคญัอย่างละเอยีดรอบคอบ  โดยเฉพาะทีส่ าคญัอย่างยิง่คอื  
การออกแบบและการสรา้งเครือ่งมอืวดัเพราะจะเป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีส่ามารถสงัเกตไดก้บั
สิง่ทีส่งัเกตไม่ไดใ้นกระบวนการวดั (Wilson, 2005)   ซึง่ระบบการประเมนิแบบ 4 หน่วยโครงสรา้ง 
ที่ใช้ส าหรบัสร้างโมเดลความคดิหรอืโมเดลตวัแปรเชงิทฤษฎี จุดเด่นของโมเดลภาวะสนันิษฐาน
ทางทฤษฎ ี คอื ท าใหค้รมูองเหน็ภาพโครงสรา้งภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎขีองความสามารถแฝง
หรอืคุณลกัษณะแฝงของนักเรยีนอย่างชดัเจน ท าใหผ้ลการวดัมคีวามถูกต้องและมสีารสนเทศมาก
ขึน้  ผลลพัธ์ที่ได้จากการท าโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีสามารถน าไปใช้พฒันาระบบการ
ประเมนิไดท้ัง้ระบบโมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎ ีพฒันาขึน้เพื่อเชื่อมโมเดลตวัแปรเชงิทฤษฎี
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เขา้กบัผลวเิคราะหข์อ้สอบและคะแนนสอบตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบแบบหนึ่งพารามเิตอร ์
(one-parameter item response model)  หรอืโมเดลการวดัของราสช์ (rasch measurement 
model)  โมเดลภาวะสนันิษฐานทางทฤษฎีจะบอกถึงปริมาณ (quantity) หรอืความเข้ม 
(magnitude) ของการมคีุณลกัษณะโดยสามารถสงัเกตได้จากการตอบสนองต่อข้อค าถามเมื่อ
นกัเรยีนมคีวามสามารถแตกต่างกนั ท าใหก้ารตอบสนองต่อขอ้ค าถามทีส่รา้งตามแผนทีต่วัแปรเชงิ
ทฤษฎี  ไม่เหมอืนกนั และเมื่อน ารูปแบบค าตอบของนักเรยีนมาแบ่งกลุ่มตามแผนที่ตวัแปรเชงิ
ทฤษฎ ี เพื่อแสดงระดบัความสามารถแฝงของนักเรยีน กจ็ะสามารถท าไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถอื (วรีภทัร ์สุขศริ,ิ 2557 อ้างถงึ Wilson, 2005)  นักวจิยัด้านการศกึษาใช้
เทคนิค Rasch เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและใช้ในการวเิคราะหก์ารทดสอบ  เทคนิค Rasch 
สามารถใช้ในการบนัทกึและประเมนิการท างานของเครื่องมอืวดั ช่วยให้นักวิจยัสามารถสร้าง 
Wright maps เพื่ออธบิายความหมายของคะแนนทดสอบหรอืคะแนนการส ารวจและพฒันารปูแบบ
การทดสอบและแบบส ารวจอื่น ๆ เป็นกลไกที่สามารถปรบัปรุงการทดสอบและปรบัปรุงคุณภาพ
ของการสอนวทิยาศาสตรแ์ละสามารถใชเ้ทคนิคเพื่อท าใหเ้ขา้ใจในบรบิทของสิง่ทีมุ่่งวดัเพื่อการท า
ความเขา้ใจไดอ้ย่างถ่องแท ้ (William J. Boone, 2016) 
   ความตรงของผลที่ได้จากการวดัในระบบการประเมนิที่สมบูรณ์และถูกต้อง มี
ความ ส าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากผลการวดัจะถูกน าไปใช้ในการแปลความหมายและสรุปอ้างองิ
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของนักเรยีน นอกจากจะเน้นที่ความตรงเชงิโครงสรา้ง ยงัใหค้วามสนใจที่
ความตรงเชงิแปลความหมายซึง่เกี่ยวขอ้งกบับรรยายคุณลกัษณะของนักเรยีนทีไ่ด้จากการวดั 
ดงันัน้ในกระบวนการประเมนิจึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่ครูผู้สอนจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานให้
เพยีงพอ เพื่อใหผ้ลการวดัมคีวามถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื เพื่อน าไปใชส้นบัสนุนหรอืโต้แยง้ขอ้สรุป
อ้างองิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของนักเรยีน (Messick, 1989, 1995 ; Mislevy & Riconscente, 
2005 ; Steinberg & Almond, 2003 ; Wilson, 2005 ; Wilson, et al., 2012) หลกัฐานส าคญั
ดงักล่าวกค็อื  ค าตอบทีม่าจากผลการตอบสนองของนักเรยีนต่อขอ้ค าถาม (Item Response) ที่
สรา้งขึน้ให้สอดคล้องกบัโมเดลความคดิ (American Educational Research Association, 
American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 
1999) ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึจ านวนขอ้ค าถามทีใ่ชว้ดัเรื่องเดยีวกนัหรอืในกลุ่มเครื่องมอื หรอืการวดั
ซ ้าหลายครัง้ด้วยเครื่องมอืวดัชุดเดิมกบันักเรยีนกลุ่มเดิมหรอืข้อมูลคะแนนจากการวดัด้วย
วธิกีารต่างๆ แต่หมายถงึผลการตอบขอ้ค าถามของนักเรยีนที่มต่ีอเครื่องมอืวดัใดๆ ทีส่ามารถ
น าไปใชแ้ปลความหมายและโตแ้ยง้หรอืสนบัสนุนผลการประเมนินัน้ๆ ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและ
น่าเชื่อถอื ทัง้นี้นักเรยีนทีม่คีุณลกัษณะแฝงทีแ่ตกต่างกนัจะตอบสนองต่อขอ้ค าถามแตกต่างกนั
ดว้ย เมื่อนักเรยีนตอบสนองต่อขอ้ค าถามแตกต่างกนักจ็ะน าไปสู่การแปลความหมายผลการวดั
ที่แตกต่างกันและข้อสรุปอ้างอิงเกี่ยวกับคุณลกัษณะของนักเรียนที่แตกต่างกันตามโมเดล
ความคดิทีผู่ส้อนไดอ้อกแบบไว ้
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6.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบด้วยการวดัแบบราสช ์
 

      6.1  ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item response theory) 
 

  การวดัคุณลกัษณะภายในที่เกี่ยวกบัความสามารถของบุคคลเป็นการวดัที่ต้อง
อาศยัขอ้สอบเป็นสิง่เรา้เพื่อกระตุ ้นให้แสดงพฤตกิรรมที่ต ้องการด้วยการตอบสนองต่อ
ขอ้สอบ  ผลการตอบขอ้สอบหรอืขอ้ค าถามจะออกมาในรูปของคะแนนแล้วน าไปอ้างองิ 
อธบิายหรอืท านายความสามารถที่แท้จรงิ  การที่จะสามารถอธบิายหรอืท านายความสามารถ
ของบุคคลได้ดเีพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัคุณภาพของขอ้สอบหรอืแบบสอบว่าให้ผลการวดัที่
น่าเชื่อถอืและครอบคลุมคุณลกัษณะที่ต้องการวดัมากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้ขอ้สอบที่มคีุณภาพ
ถอืว่าเป็นเครื่องมอืที่ดใีนการวดัพฤตกิรรมที่เป็นตวัแทนของมวลพฤตกิรรมที่ต้องการศกึษา
ทัง้หมด  ปัจจุบนัจงึได้มกีารพฒันาคุณภาพของขอ้สอบอย่างต่อเนื่องซึ่งการพฒันาดงักล่าว
สามารถแยกตามโครงสรา้งของขอ้สอบเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คอื โครงสรา้งแบบสอบแบบเอกมติิ 
(unidimensional) และโครงสรา้งแบบสอบแบบพหุมติ ิ (multidimensional) ซึ่งการพฒันา
ขอ้สอบตามโครงสรา้งทัง้สองแบบนัน้ด าเนินการอยู่ภายใต้แนวคดิทฤษฎกีารทดสอบอนัเป็น
องค์ความรูท้ี่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัการทดสอบ วธิกีารแก้ปัญหาการทดสอบและการพฒันา
เครื่องมอืการทดสอบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักวดัผลสามารถท าการสรา้งและพฒันาแบบสอบ
ให้มคีุณภาพ สามารถแปลความหมายผลการวดัได้ถูกต้องและสามารถน าสารสนเทศไปใช้
ส าหรบัการตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2552 : 38)   
  ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ ทีน่ิยมใชอ้้างองิอย่างกวา้งขวาง
คอื ความเป็นเอกมติขิองคุณลกัษณะแฝงทีส่นใจจะวดั (unidimensionality) โดยขอ้ตกลงเบือ้งต้น
นี้สมมติให้ข้อสอบในแบบสอบวัดคุณลักษณะแฝงที่สนใจได้เพียงมิติเดียวหรือตัวเดียว 
(Hambleton Swaminathan & Rogers,1991; Reckase, 2009) ซึง่โดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะแฝง
ทีส่นใจวดันี้กค็อื ความสามารถแฝงของผูส้อบทีม่ต่ีอขอ้สอบทีว่ดัตวัแปรทีส่นใจนัน้ ความสามารถ
แฝงของผู้สอบเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจประกอบด้วยความสามารถแฝงย่อยๆที่เกี่ยวข้อง
สมัพนัธ์กนั ซึง่จะถูกพจิารณาเป็นมติริวมเดยีว (single composite dimension) ทีส่่งผลต่อการ
ตอบขอ้สอบ ดงันัน้ โมเดลการตอบสนองขอ้สอบแบบเอกมติ ิจงึมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้นี้เพื่อใชป้ระมาณค่าความสามารถแฝงของผูส้อบ   
  ค่าสถติคิวามเหมาะสมรายขอ้ตามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ เป็นค่าสถติทิี่
ระบุว่าขอ้มลูรายขอ้นัน้สอดคลอ้งกบัโมเดลทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ ทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 
ขอ้มลูรายขอ้ทีส่อดคลอ้งกบัโมเดล IRT แสดงว่าขอ้นัน้มรีปูแบบการตอบทีส่อดคลอ้งกบัโมเดล
ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูโคง้ความถี่สะสม กล่าวคอืคนทีม่คีวามสามารถในสิง่ทีว่ดัสูงมโีอกาสในการ
ตอบขอ้สอบไดด้กีว่าคนทีม่คีวามสามารถในสิง่ทีว่ดัต ่าดชันีวดัความเหมาะสมของขอ้สอบราย
ขอ้  ม ี2 ค่าคอื OUTFIT MNSQ (OUTFIT mean square หรอื unweighted mean square) 



และ INFIT MNSQ (INFIT Mean Square หรอื weighted Mean Square) โดยทัง้สองค่านี้อยู่
บนฐานแนวคดิของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่างผลการตอบ
ขอ้สอบและโมเดลการวดันัน้ (DeMars, 2004) 
 

 

       6.2  การประมาณค่าพารามิเตอรข์องข้อสอบด้วยการใช้โมเดลราสช ์ 
  งานวจิยันี้ผู้วจิยัท าการน าเสนอผลการตอบขอ้สอบของผู้เรยีนมาใชเ้พื่อประมาณ
ค่าความสามารถแฝงของผูเ้รยีนและการประมาณค่าพารามเิตอรข์องขอ้สอบ ดว้ยการใช้โมเดล
ราสช ์ หรอืทีเ่รยีกว่าโมเดลการวดัของราสช ์เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศจากการวเิคราะหด์งักล่าวช่วย
ใหก้ารแปลความหมายของระดบัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนมคีวามถูกต้องมาก
ขึน้  และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสรา้งและพฒันาขอ้สอบต่อไป 
  การประมาณค่าความสามารถแฝงของผูเ้รยีนและการประมาณค่าพารามเิตอรข์อง
ข้อสอบ ในการวิจยันี้ใช้โมเดลการวัดของราสช์เป็นหลัก  เป็นโมเดลที่ง่ายไม่ซบัซ้อนเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัโมเดลการตอบสนองขอ้สอบแบบ 2 และ 3 พารามเิตอร ์ โดยทีโ่มเดลของราสช์
นี้สมมตใิหข้อ้สอบทัง้หมดในแบบสอบวดัสิง่เดยีวกนัทีป่ระกอบด้วยมติเิดยีว  ดงันัน้โมเดลของ
ราสช์แบบดัง้เดมิจงึอาศยัหลกัการของข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกบัความเป็นเอกมติขิองสิง่ที่วดั 
สามารถอธบิายให้เขา้ใจง่ายขึน้ดว้ยขอ้สอบที่ให้คะแนนแบบสองค่า  โดยค าตอบที่ถูกต้องจะมี
ค่าเท่ากบั 1  และค าตอบที่ไม่ถูกต้องจะมคี่าเท่ากบั 0  ดงันัน้ความน่าจะเป็นที่ผู้สอบ n ตอบ
ขอ้สอบ i  ไดถู้กตอ้งสามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1) 
 
 
 

ในทางตรงกนัขา้ม  ความน่าจะเป็นทีผู่ส้อบ n ตอบขอ้สอบ i  ไม่ถูกต้องสามารถค านวณไดจ้าก
สมการ (2) 
 
 
 

ดงันัน้อตัราส่วนออดส ์(odds ratio, w) ของผูส้อบ n ตอบขอ้สอบ i   ไดถู้กต้องสามารถ
พจิารณาไดจ้ากสมการ (3) 

 
 
 
 



และลอการทิมึของอตัราส่วนออดสท์ีแ่สดงในสมการ (3)  แสดงในสมการ (4) 
 
 
 
  เมื่อพิจารณาสมการ (4)  พบว่ามีค่าพารามิเตอร์ที่สนใจ 2 ตัว 𝑛 เป็น
ค่าพารามเิตอร์ความสามารถแฝงของผู้สอบ 𝑛 และ 𝑖  เป็นค่าพารามเิตอร์ความยากของ
ขอ้สอบ 𝑖 สงัเกตว่าค่าอตัราส่วนออดสข์องเหตุการณ์ใด ๆ คอื สดัส่วนของจ านวนหรอืความถี่ที่
เหตุการณ์ทีส่นใจนัน้เกดิขึน้เปรยีบเทยีบกบัจ านวนหรอืความถี่ทีเ่หตุการณ์นัน้ไม่เกดิขึน้  ดงันัน้
เมือ่หาลอการทิมึของอตัราส่วนออดสด์งัสมการ (4)  จงึเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างการตอบถูก
กบัไม่ถูกของข้อสอบทลีะข้อ  ลอการทีมึของอตัราส่วนออดส์  เรยีกว่า ลอจทิ ( logit) ดงันัน้
สมการ (4) สามารถเขยีนใหมด่งัสมการ (5) (Wilson, 2005) 
 

 
 
  สมการ (5)  แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างค่าความสามารถของ
ผูส้อบ 𝑛 และค่าความยากของขอ้สอบ 𝑖  โดยทีท่ ัง้สองค่านี้มหีน่วยการวดัเดยีวกนัทีเ่รยีกว่า ลอ
จิท  และอยู่บนสเกลเดียวกันอีกด้วย  เมื่อก าหนดให้มีเส้นจ านวนใด ๆ ที่แสดงบนสเกล
แบบลอจทิ  ดงัภาพ 9   ก็จะสามารถระบุต าแหน่งของค่าความสามารถของผู้สอบ 𝑛 และค่า
ความยากของขอ้สอบ 𝑖  บนสเกลแบบลอจทิได ้  ถ้าต าแหน่งของค่าความสามารถของผู้สอบ
มากกว่าค่าความยากของขอ้สอบ  หมายความว่า  ผู้สอบ 𝑛 มคีวามน่าจะเป็นในการตอบถูก
ขอ้สอบ 𝑖  มากกว่า .5  ดงัแสดงในภาพที่  (b) ในทางตรงกนัขา้ม  ถ้าต าแหน่งความสามารถ
ของผูส้อบอยู่ต ่ากว่าต าแหน่งค่าความยากขอ้สอบดงัภาพที ่  (c) หมายความว่า  ผูส้อบ 𝑛  มี
ความน่าจะเป็นในการตอบถูกขอ้สอบ 𝑖  น้อยกว่า .5  ส่วนภาพ 16  (a) หมายความว่า  ผูส้อบ
 𝑛  มคีวามน่าจะเป็นในการตอบถูกขอ้สอบ 𝑖  เท่ากบั .5   
  เมือ่พจิารณาสมการ (5)  จะพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างต าแหน่งค่าความสามารถ
ของผูส้อบและต าแหน่งค่าความยากขอ้สอบเป็นเสน้ตรง (linear relationship) และน ามโนทศัน์นี้
ไปใชอ้ธบิายความเป็นเอกมติขิองสิง่ที่วดัจะพบว่า  ในขอ้สอบทุกขอ้วดัสิง่เดยีวกนัที่มเีพยีงมติิ
เดยีว  สเกลลอจทิทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างต าแหน่งค่าความสามารถของผูส้อบกบัต าแหน่ง
ค่าความยากขอ้สอบจะมเีพยีงเสน้เดยีว  ไมว่่าแบบสอบนัน้จะประกอบดว้ยขอ้สอบจ านวนกี่ขอ้ก็
ตาม  ตวัอยา่งเช่น  ถา้แบบสอบฉบบัหนึ่งประกอบดว้ยขอ้สอบจ านวน 20 ขอ้  ต าแหน่งค่าความ
ยากขอ้สอบบนสเกลลอจทิจะมอีย่างมาก  20 จุด  เนื่องจากขอ้สอบบางขอ้อาจจะมตี าแหน่งค่า
ความยากเดยีวกนักไ็ด ้ แต่ค่าความสามารถของผูส้อบแต่ละคนจะมเีพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 12   ความสมัพนัธร์ะหว่างต าแหน่งค่าความสามารถของผูส้อบกบัค่าความยากขอ้สอบ 

ทีม่า  Wilson, 2005 
 
 

  ส าหรบังานวจิยันี้ผู้วจิยัออกแบบขอ้สอบแยกตามแต่ละมติ ิ ซึ่งประกอบด้วยมติิ
การให้เหตุผลและมติกิารประยุกต์ใช้ ผู้วจิยัจงึเลอืกใช้โปรแกรม ConstructMap ในการหาค่า
ดชันีชีว้ดัความเหมาะสมของขอ้สอบรายขอ้ คอื ค่าสถติ ิINFIT MNSQ (INFIT Mean Square 
หรอื weighted Mean Square) โดยเป็นแนวคดิของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานระหว่างผลการตอบขอ้สอบและโมเดลการวดั   และค่าสถติคิวามสอดคล้อง (item fit 
statistics) เพื่อใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืกโมเดลทีม่คีวามเหมาะสมจะพจิารณาจากสถติทิดสอบ
ความสอดคล้องแบบถ่วงน ้าหนัก (weighted fit) หรอืการทดสอบแบบ infit ดว้ยค่า Mean 
square หรอื MNSQ และค่า t แทนที่จะพจิารณาจากสถติทิดสอบแบบไม่ถ่วงน ้าหนัก 
(unweighted fit) หรอืการทดสอบแบบ outfit เนื่องจากการทดสอบแบบ infit จะแกร่งกว่า outfit 
ในกรณีที่ขอ้มูลคะแนนค าตอบขอ้สอบทัง้ฉบบัมคี่าสุดโต่ง เช่น นักเรยีนไดค้ะแนนน้อยมากๆ 
และ/หรอืไดค้ะแนนเตม็ และมจี านวนนักเรยีนท าขอ้สอบน้อย (Wright, 1984) แต่อย่างไรกต็าม
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่การทดสอบแบบ infit และ outfit จะใหค้่า MNSQ และค่า t คลา้ยคลงึ
กนั (Adams & Khoo, 1996)  โดยค่า t บ่งชีร้ะดบัความผนัแปรของขอ้มลูค าตอบขอ้สอบแต่ละ
ขอ้ตามทฤษฎกีารวดัแบบราสชห์รอืบ่งชีค้วามเป็นเอกพนัธ์ของค าตอบขอ้สอบทัง้หมดทีก่ าหนด
ไวใ้นโมเดลการวดัเดยีวกนั  
 

        6.3  การก าหนด criterion zone บนแผนท่ีภาวะสนันิษฐาน  
     การวิเคราะห์แบบโมเดลการให้คะแนนความรู้บางส่วน  ซึ่งงานวิจัยนี้ ให้
ความสมัพนัธก์บัแผนที่ภาวะสนันิษฐาน (construct map) โดยเริม่จากการพฒันาแผนที่ภาวะ
สนันิษฐานการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน  และสรา้งขอ้สอบซึง่เป็นขอ้ค าถามทีเ่กดิ
จากแผนที่ภาวะสนันิษฐาน  เพื่อจุดประสงค์ของการแปลความหมายคะแนนตามแผนที่ภาวะ



สนันิษฐาน ดงันัน้  วธิกีารก าหนดคะแนนจุดตดั  คอื  การก าหนด criterion zone  บนแผนที่
ภาวะสนันิษฐาน  เพื่อก าหนดจุดตดัระดบัความสามารถของผู้เรยีน  โดยอาศยัหลกัการของการ
ประมาณค่าความยากเป็นรายล าดบัขัน้การตอบ ( threshold) ของแต่ละข้อค าถาม  แล้วหา
ค่าเฉลีย่เพื่อเป็นการก าหนดจดุตดัและจ าแนกระดบัความสามารถของผูเ้รยีนออกเป็นแต่ละระดบั
ความสามารถ (level) วธิกีารน้ีเป็นการประมาณค่าบนพืน้ฐานของทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ
ชนิด 1 พารามเิตอร์หรอืโมเดลราสช์ (rasch model) โดยสามารถสรุปขัน้ตอนการก าหนด 
criterion zone ดงันี้ 
    1. จากผลการวเิคราะหด์้วยโปรแกรม ConstructMap จะได ้แผนที่ Wright ซึ่ง
เป็นแผนทีแ่สดงการกระจายระดบั threshold ของขอ้ค าถามทุกขอ้ 
    2. ค านวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ threshold  ของข้อค าถาม  เช่น  ตวัแปรหนึ่ง
พบว่าแบ่งเป็น 3 ระดับความสามารถ ได้แก่ ความสามารถสูง ความสามารถปานกลาง  
ความสามารถต ่า  ตามล าดบั ดงันัน้ตวัแปรนี้ก็จะประกอบด้วย  2 threshold ซึ่ง threshold  ที ่
1 ของทุกขอ้มารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ทัง้หมด  จะไดค้่า threshold  ที ่1 เฉลีย่ออกมา 1 
ค่า  นัน่คอืจุดแบ่งระหว่างความสามารถระดบัที่ 1 และระดบัที่ 2  ส่วน threshold  ที่ 2 เฉลี่ย 
หาได้จากการน า threshold  ที่ 2  ของทุกข้อค าถามมารวมกนัแล้วหารด้วยจ านวนขอ้ค าถาม
ทัง้หมด  ก็จะได้ค่า threshold  ที่ 2  เฉลี่ย 1 ค่า  นัน่คอื จุดแบ่งระหว่างความสามารถระดบั
ปานกลางและระดบัสงู 
    3. จากนัน้สามารถน าคะแนนความสามารถของนักเรียน (ค่า )  ที่ได้ ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์จุดตัดดังกล่าวเพื่อแปลคว ามหมายว่าคะแนนอยู่ ในเขตระดับ
ความสามารถใด 
   จะเหน็ไดว้่าวธิกีารก าหนดจุดตดัของคะแนนวธินีี้ จะเหมาะสมกบัขอ้มลูที่ได้จาก
การวเิคราะหต์ามทฤษฎกีารตอบสนองขอ้สอบ IRT มากกว่าวธิอีื่น ๆ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ตรงในการแปลความหมายของคะแนน 
 

7.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 จากการศกึษาของ Brigge & Wilson (2003) ส าหรบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
วทิยาศาสตรส์ าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในโครงการ The Science Education for 
Public Understanding Program : SETUP มกีารจดัท ามาตรการและสรา้งสมมตฐิานทีส่ าคญั
จ านวนมาก ถูกน ามาใช้กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 541 คนในชัน้เรยีนวทิยาศาสตร์โดยใช้
แบบฝึกหดัและการวดัผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน โดยการประยุกต์ใชแ้นวคดิโมเดลความเป็นพหุมติ ิ
(a multidimensional measurement model) โดยศกึษาตวัแปรทีจ่ะท าให้เกดิความเขา้ใจใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  4  มิติ  ได้แก่  มิติการออกแบบและการสืบสอบ 
(designing and conducting investigation = DCI) มติกิารตรวจสอบหลกัฐาน (examining 



evidence and tradeoffs = ET) มติคิวามเขา้ใจมโนทศัน์ (understanding concepts = UC) และ
มติกิารสื่อสารขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์(communicating scientific information = CSI) โดยใช้
วิธีการน าเสนอแผนที่ภาวะสันนิษฐาน แบบแยกมิติโดยยกตัวอย่างการสร้างแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ในมติกิารออกแบบและการสบืสอบ (designing and conducting Investigation = 
DCI)  ดงัภาพ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13  แผนทีภ่าวะสนันิษฐานการใหค้ะแนนในมติกิารออกแบบและการสบืเสาะ 
ทีม่า  Brigge & Wilson, 2003 

 
 จากตวัอย่างในภาพ 13  ผู้วจิยัขอยกตวัอย่างการอธบิายในคะแนนระดบัที่ 4  ในส่วน
การออกแบบกระบวนการสบืสอบ (designing investigation) : ต้องมลีกัษณะตามระดบัที ่3 และมี
การแสดงออกอยา่งชดัเจนมาเพิม่เตมิ  เช่น อธบิายขอ้จ ากดัของวธิกีารหรอืการออกแบบหรอืการ
อธิบายการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและบนัทึกผล 
(selecting and recording procedures) : ต้องมลีกัษณะตามระดบัที่ 3 และมคีุณลกัษณะที่
เหนือกว่าอย่างชดัเจน เช่น การระบุทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการท าการทดลอง ในส่วนการ
จดักระท าขอ้มูล (organizing) ต้องมลีกัษณะตามระดบัที่ 3 และมคีุณลกัษณะที่เหนือกว่าอย่าง
ชัดเจน เช่น มีนวัตกรรมในการจัดการหรือน าเสนอข้อมูล  ในส่วนการวิเคราะห์และแปล



ความหมายขอ้มลู (Analyzing and Interpreting Data) : ต้องมลีกัษณะตามระดบัที่ 3 และมี
คุณลกัษณะทีเ่หนือกว่าอย่างชดัเจน เช่น มกีารอภปิรายผลทีเ่กดิขึน้และมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิที่
เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา  งานวจิยัน้ีออกแบบขอ้สอบตามแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน   มลีกัษณะเป็น
ขอ้สอบพหุมติแิบบ Between – item dimensionality  โดยที ่1 ขอ้ วดั 1 คุณลกัษณะ  โดยโมเดล
การวจิยัดงัภาพ  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 14   โมเดลพหุมติแิบบ Between – item dimensionality   
ทีม่า Brigge & Wilson, 2003 

 

  
  โดยท าการ เปรียบ เทียบโม เดล เพื่ อหาประสิทธิภาพของ โมเดลแบบ 
unidimensional model  โมเดลเอกมติแิยกตามมติ ิconsecutive model และโมเดลพหุมติ ิ
multimensional model  ซึ่งผลการวเิคราะห์พจิารณาจากค่าสถติคิวามสอดคล้องได้แก่ AIC  
และ 𝐺2 พบว่า  โมเดลแบบพหุมติ ิ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์มากทีสุ่ด  โดยท า
การเก็บขอ้มูลดว้ยขอ้สอบที่มลีกัษณะเป็น Between – items mutimensionality หมายถงึ  
ขอ้สอบ 1 ขอ้วดัคุณลกัษณะในมติใิดมติหินึ่งเท่านัน้ 
 

 การวจิยัของ  Brown (2005) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง การวดัมโนทศัน์ทีซ่บัซอ้นแบบหลาย
มติ ิ ใหค้วามส าคญักบัการวดัประเมนิทีม่คีวามเหมาะสมซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัเบือ้งหลงัของ
การปฏริูปที่ประสบความส าเรจ็  สิง่ส าคญัคอืเครื่องมอืส าหรบัการวดัประเมนิที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะต้องมีความสอดคล้องกับความพยายามในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ทาง



วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมากกว่าเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นขัน้ตอน  โดยสะท้อนว่า
เครื่องมอืที่ใช้ปัจจุบนัล้าสมยั ไม่ท าให้เกิดมุมมองการพฒันาการเรยีนการสอนโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเชงิมโนทศัน์   การวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึผลการทดลองใช้เครื่องมอืและการวเิคราะห์
เครื่องมอืที่วดัหลายมติแินวใหม่  โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชงิมโนทศัน์และกล่าวถงึการใช้
ประโยชน์จากการวดัแบบราสช์ ตลอดจนการออกแบบการวดัความเข้าใจเชงิมโนทศัน์ ในเรื่อง
ของสมดุลเคม ี งานวจิยัน าเสนอหลกัฐานทีแ่สดงถงึการมคีุณภาพของเครื่องมอืทัง้ดา้นความตรง
และความเทีย่ง  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาปรญิญาตรใีนรายวชิาเคม ีจ านวน 103 
คน  มกีารแปลความหมายคะแนนทีไ่ด้อย่างน่าเชื่อถอืเกี่ยวกบัความเขา้ใจเชงิมโนทศัน์ทีม่คีวาม
ซบัซ้อน เช่น มโนทศัน์เชงิลกึ (conceptual depth) ได้บรรยายลกัษณะของปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific phenomenon) ที่มรีะดบัความลุ่มลึกโดยแบ่งเป็น 6 ระดบั ( level) 
เรยีงล าดบัตามระดบัความลุ่มลกึของโครงสรา้งจากน้อยไปหามาก ดงัภาพ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  15    ระดบัคุณภาพของโครงสรา้งของมโนทศัน์เชงิลกึ (conceptual depth) 
ทีม่า Brown, 2005 



 ภาพ 15  การก าหนดระด บัค ุณภาพของ โครงสร า้ งของมโนทศัน ์เช งิล กึ 
(conceptual depth) ถูกก าหนดให้เรยีงล าดบัตามระดบัความลุ่มลกึของโครงสรา้งจากน้อยไป
หามาก ผู้วจิยัของอธบิายเป็นตวัอย่างพอสงัเขปดงันี้   ระดบั 0  เป็นระดบัที่ผู้เรยีนไม่สามารถ
อธบิายได้ ขาดความเขา้ใจหรอืไม่มคีวามเขา้ใจ  ระดบั 1  เป็นระดบัที่ผู้เรยีนไม่ทราบสาเหตุ 
เขา้ใจสาเหตุของปรากฏการณ์ว่าไม่จ าเป็นต้องมเีหตุผลใดมาสนับสนุนในการสรุปอ้างองิ  
ระดบั 2  เป็นระดบัที่ผู ้เรยีนเขา้ใจบางส่วน  เขา้ใจว่าปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้มาจากสาเหตุ
เดยีวเท่านัน้ แต่ไม่สามารถอธบิายการเกดิได้  ระดบั 3  เป็นระดบัที่ผู ้เรยีนสามารถแสดง
เหตุผล  เขา้ใจว่าปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้มาจากสาเหตุเดยีวเท่านัน้  สามารถอธบิายกลไกการ
เกดิได้  ระดบั 4  เป็นระดบัที่ผู ้เรยีนมคีวามเขา้ใจหลากหลาย  เขา้ใจว่าปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้มปัีจจยัมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนัและเกดิขึน้
พรอ้มกนั ระดบั 5  เป็นระดบัที่ผู้เรยีนแบบทนัททีนัใด เขา้ใจว่าปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้มปัีจจยั
มาจากหลายสาเหตุ สาเหตุทัง้หมดมปีฏสิมัพนัธ์กนัเองภายในระบบ ส่งผลต่อปรากฏการณ์
ในลกัษณะทนัททีนัใด งานวจิยันี้ใช้วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมาณค่าพารามเิตอรใ์น
โมเดลโดยใช้โปรแกรม ConstructMap และใช้การประมาณค่าเพื่อวเิคราะห์พารามเิตอรข์อง
ขอ้สอบ (item) พารามเิตอรข์องล าดบัขัน้ (step) การค านวณพารามเิตอรข์องบุคคล (person 
parameters) และให้ค่าความเที่ยงแบบ person separation reliabilities รวมถงึการประมาณ
ค่า maximum-likelihood ทัง้แบบที่ถ่วงน ้าหนัก (WLE) และไม่ถ่วงน ้าหนัก (MLE) และบอก
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) ส าหรบัทุกค่าพารามเิตอร ์ ให้สถติทิี่แสดง
ถงึความสอดคล้อง (fit statistics) ทัง้รายขอ้ ( item) และล าดบัขัน้ (step)  พารามเิตอร์
ขอ้สอบ พารามเิตอรล์ าดบัขัน้ และพารามเิตอรข์องบุคคลเป็นสิง่ส าคญัที่บอกถงึความหมาย
และประสทิธภิาพ  ซึ่งแสดงผลออกมาได้เป็น Wright map โดยการระบุจุดของพารามเิตอร์
ทัง้หมดให้อยู่บนสเกลเดยีวกนั ดงัภาพ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 16  การตรวจสอบ Wright map โครงสรา้งเชงิลกึแสดง MLEs 
ของผูเ้รยีนและ Thurstonian thresholds ของขอ้สอบจ าแนกตามรายขอ้  

ทีม่า Brown, 2005 
 
 

ดงัตวัอย่างภาพ 16   x  ทีป่รากฏอยู่ในภาพ  หมายถงึ  จ านวนผูเ้รยีนแต่ละคน x = 1 คน  
และตวัเลขสญัลกัษณ์ในภาพ เช่น 1.2 หมายถงึ ขอ้ที ่1  ล าดบัขัน้ที ่2  หรอื 1.3  หมายถงึ  ขอ้ที ่1 
ล าดบัขัน้ที ่3  เป็นต้น  การตรวจสอบ Wright mapโครงสรา้งเชงิลกึที่ประกอบดว้ยพารามเิตอร์
ของบุคคล (MLEs) ซึ่งแสดงเป็น histogram อยู่ทางด้านซ้ายของสเกล ส่วนพารามเิตอรข์อง



ขอ้สอบและพารามเิตอรข์องล าดบัขัน้ใหง้่ายขึน้จงึไดแ้ปลงใหเ้ป็น thurstonian thresholds ซึ่งได้
ก าหนด ตวัอย่างเช่น เป็น 1.2  (ขอ้ที ่1, ล าดบัขัน้ที ่2) แสดงอยู่ในลกัษณะของคอลมัน์ (แนวตัง้) 
จะเห็นได้ว่า thresholds ของแต่ละข้อนัน้จะแสดงแยกจากกนัอยู่ในแต่ละคอลมัน์ นัน่คอื 1 ข้อ 
แสดงใน 1 คอลมัน์ ดงันัน้จากภาพที ่20 จะเหน็ว่ามทีัง้หมด 9 ขอ้ หรอื  แทน  9  คอลมัภ ์ โดยใน
แต่ละ threshold จะแสดงต าแหน่งอยู่บนสเกล บ่งบอกว่าผู้เรียน จะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ระดับ
ความสามารถทีสู่งขึน้ โดยในแต่ละ threshold ผูท้ีม่คีวามสามารถอยู่เหนือ threshold เป็นไดว้่า จะ
มโีอกาสมากกว่า 50 %  ในการตอบขอ้ทีแ่ละระดบัขัน้ต่อไปถูก  แต่ผูท้ีม่คีวามสามารถต ่ากว่า 
threshold จะมโีอกาสน้อยกว่า 50% ในการตอบขอ้ในระดบัขัน้ต่อไปถูก  จะพบว่า ผูเ้รยีนทีม่รีะดบั
ความสามารถอยู่ใกล้ๆ  กบัส่วนล่างของสเกลจะมแีนวโน้มที่จะแสดงออกถงึความสามารถในระดบั
ต ่า  คอืเป็นผู้มคีวามลุ่มลกึของเนื้อหาน้อยนัน่เอง  ส่วนผู้เรยีนที่มคีวามสามารถอยู่ใกล้กบัส่วน
บนสุดของสเกลมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงความสามารถออกมาไดใ้นระดบัสูง  ว่าระดบั threshold ต ่าสุด
ซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของสเกลมแีนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะไปถึง ระดับ threshold นัน้ 
ในทางกลับกัน threshold ในระดับสูงสุด จะเห็นได้ว่ามีจ านวนน้อยคนที่จะไปถึงระดับ
ความสามารถระดบั threshold นัน้ นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่า สเกลดงักล่าวนี้มลีกัษณะเป็นช่วงเท่าจงึ
อยู่ในมาตรอนัตรภาคชัน้ (interval) แต่ไม่ใช่อยู่ในมาตรอตัราส่วน (ratio) เนื่องจาก สเกล 0  ไม่ใช่ 
0  ทีแ่ทจ้รงิ ตามคุณสมบตัขิองมาตรอตัราส่วนนัน่เอง  

ใชข้อ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งต้นน้ีจดักลุ่มความสามารถจ าแนกตามระดบัขัน้ (step) โดยจดัให้
ขอ้ทีม่รีะดบัขัน้เดยีวกนัอยู่กลุ่มเดยีวกนั ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง Wright 
map กบัโครงสรา้งทีไ่ด้ก าหนดไว ้และถ้าหากวเิคราะห์ต่อไปจะพบว่า ถ้าเอาค่า threshold ของ
ทุกขอ้ในระดบัเดยีวกนัมาหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่า threshold เฉลี่ย 1 ค่า โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ดงัภาพ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 17  การตรวจสอบ Wright map โครงสรา้งเชงิลกึแสดง MLEs ของผูเ้รยีน 
        และ Thurstonian thresholds ของขอ้สอบจ าแนกตามความลุ่มลกึ 

ทีม่า Brown, 2005 
 
 
 
 



จากรายงานการวิจัยนี้   มโนทัศน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจ ัย
ท าการศกึษาใน 2 มติ ิ(two-dimensional) คอื มติคิวามลุ่มลกึเชงิมโนทศัน์ และมติคิวามกว้าง
เชงิมโนทศัน์ มติทิัง้สองนี้ประกอบดว้ยโครงสรา้งที่แตกต่างกนั ถ้าหากน า Wright map ของ
โครงสรา้งทัง้สองมติมิาก าหนดจุดบนกราฟโดยก าหนดให้ แกน x  เป็นการตรวจสอบแผนที่
ภาวะสันนิษฐาน  (Wright map) ส าหรบัโครงสร้างของมติิความลุ่มลึกเชิงมโนทศัน์  ซึ่ง
ประกอบดว้ย 6 ระดบัและ 5 thresholds  ในแกน y เป็น Wright map โครงสรา้งของมติคิวาม
กวา้งเชงิมโนทศัน์ประกอบดว้ย 4 ระดบัและ 3 thresholds   โดยทีผ่ลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ทัง้สองมติมิคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัทีต่ ่ามาก (r = -0.043)  จงึสามารถอธบิายไดว้่า 2 มตินิี้มี
การแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน แสดงถึงโครงสร้างที่แตกต่างกันสอดคล้องกบัทฤษฎีหรอื
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดศ้กึษาไว ้ 
 จากการวจิยัโดย Brown et al. (2008) ท าการศกึษา เรื่อง โมเดลการใหเ้หตุผลเชงิ
วทิยาศาสตร ์(a model of scientific reasoning) ได้น าเสนอกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการใช้
หลกัฐาน Using Evidence framework (UE) เป็นโมเดลหลกัฐานในการให้เหตุผลเชงิ
วทิยาศาสตรโ์ดยคร ูนักเรยีน และผู้เชีย่วชาญทางด้านวทิยาศาสตร ์มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้
นักวจิยัและครูผู้สอนสามารถระบุสถานะและรูปแบบของการให้เหตุผลเชงิวทิยาศาสตรใ์นงาน
ของนักเรยีนและการอภปิรายในชัน้เรยีน กรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการใช้หลกัฐาน (UE)ได้เสนอ
มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทัว่ไปส าหรบัเป็น
เครื่องมอืในการวดัประเมนิผลและตรวจสอบผลงานการเขยีนและการอภปิรายในชัน้เรยีนของ
นักเรยีน กรอบแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นมุมมองที่มคีวามแตกต่างกันในแง่ของการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ที่ถือเป็นจุดเน้นที่ส าคัญส าหรบัการวัดประเมินและการแปลความหมาย เห็น
กระบวนการที่ซบัซ้อน รวบรวมหลกัฐานจากค าตอบของนักเรยีนเพื่อสร้างเหตุผลให้เพยีงพอ
ส าหรับการอธิบายผลสัมฤทธิข์องนักเรียน มีการสร้างข้อสอบโดยพัฒนาและสร้างมาจาก
โครงสรา้งที่มคีวามซบัซ้อนมมีติทิี่ต้องการวดัหลายมติ ิ(multidimensional) งานวจิยันี้ท าการวดั 
ใน 3 มติ ิ ไดแ้ก่ มติคิวามซบัซอ้นของมโนทศัน์  มติคิวามเฉพาะเจาะจง และมติคิวามถูกต้อง ซึง่
แต่ละมติิก็มรีะดบัชัน้ของมติินัน้ๆ ที่แตกต่างกนั จากการศึกษาข้อสอบดงัตวัอย่างนี้จะเห็นว่า 
ตวัอย่างค าถามของนักเรยีนในบางขอ้วดัมติคิวามซบัซอ้นของมโนทศัน์ ในชัน้ PM (productive 
misconception) แสดงถึง มโนทศัน์ที่คลาดเคลื่อนในเชิงสร้างสรรค์ หมายความว่า นัก เรียน
สามารถน ามโนทศัน์ตัง้แต่หนึ่งมโนทศัน์ไปใช้แต่เป็นมโนทศัน์ที่ไม่ชดัเจนอาจจะสามารถเป็น
พืน้ฐานที่ดสี าหรบัการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป  ส าหรบัมติทิี ่2 ความเฉพาะเจาะจงในค าตอบ
พบว่า วดัในชัน้ VA (vague) แสดงถงึความไม่ชดัเจน หมายถงึ นักเรยีนบรรยายเปรยีบเทยีบ
ความส าคญัไดแ้ต่ไมส่ามารถชีใ้หเ้หน็ถงึความชดัเจน ความเฉพาะเจาะ และมติทิี ่3 ความถูกต้อง
ของค าตอบ วดัในชัน้ FV (fully valid) แสดงถงึความถูกต้องทีส่มบูรณ์แบบ  หมายถงึ สรุปความ
ได้ถูกต้องทัง้หมดตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ซึ่งในกรอบแนวคดิงานวจิยันี้พบว่า  ขอ้สนันิษฐานจะ



เป็นขอ้ความอธบิายเกี่ยวกบัสถานการณ์เฉพาะ  เช่น  เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในหอ้งเรยีน  ซึง่โดย
ปกตแิล้วขอ้สนันิษฐานจะถูกระบุให้กบัคุณลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุ  โดยม ีApplication เป็น
กระบวนการเชื่อมต่อระหว่างหลกัการกบัสถานการณ์ในข้อสนันิษฐาน (premise) มกีารอ้าง
เหตุผล (claim) โดยมตีวัอย่างง่าย ๆ ประกอบ เช่น อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้สิง่เหล่านี้ลอยน ้าได ้ 
ที่สิ่งเหล่านี้ลอยน ้าได้เพราะมนี ้ าหนักเบา  หากสถานการณ์มคีวามซบัซ้อนมากขึ้นก็ต้องใช้
หลกัเกณฑท์ีม่คีวามหลากหลายมากขึน้  โดยการอ้างเหตุผล จะสะทอ้นผลลพัธจ์ากการสงัเกตสิง่
ทีป่รากฏ หรอืสรุปจากสถานการณ์ทีเ่ป็นขอ้สนันิษฐาน  ส่วนกฎเกณฑเ์ป็นสิง่ส าคญัตามโมเดล
เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ของแนวคดิและความสามารถในการให้หลกัการ กฎ ทฤษฎ ี
ขอ้เสนอแนะแนวคดิในทางวทิยาศาสตร ์  

งานวจิยัของ  Brown et al. (2010) ได้ท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบักรอบแนวคดิ
ส าหรบัการคดิวเิคราะห์ในการให้เหตุผลทางวทิยาศาสตร ์(A Framework for analyzing 
scientific reasoning in assessment)  โดยน าพืน้ฐานความคดิเกี่ยวกบั ECD มาใชเ้ป็นกรอบใน
การด าเนินการวจิยั  ซึ่งเป็นระบบการวดัและประเมนิเกี่ยวกบัการให้เหตุผลโดยเน้นหลกัฐาน 
(The Evidence – Based Reasoning Assessment System : EBRAS) ช่วยในการออกแบบ
การเขยีนขอ้สอบทีเ่กีย่วกบัการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตรแ์ละสามารถน าความรูห้รอืทกัษะทีอ่ยู่
ในตวัของนักเรยีนออกมาได้  โดยเป็นการศึกษามโนทศัน์ เรื่อง  การลอยตวั  ใน 3  มติิ  อนั
ได้แก่ มติิความซบัซ้อนของมโนทศัน์ (conceptual sophistication)  มติิความเฉพาะเจาะจง 
(specificity) และมติขิองความถูกต้อง (validity)  ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  โดยวเิคราะห์
ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของผู้เรียน  สามารถแสดงจุดที่
นักเรยีนเขา้ใจมโนทศัน์ที่ผดิพลาด (misconception) ความคลาดเคลื่อนในการใหเ้หตุผลหรอืเชงิ
ตรรกะดมีากกว่าขอ้สอบในแบบดัง้เดมิทีเ่น้นความถูกต้อง (accuracy) ระบบการประเมนิ EBRAS 
มคีวามตรง ความเทีย่งและการใหส้ารสนเทศทีไ่ดจ้ากการสอบ  โดยคณะผูว้จิยัด าเนินการโดยการ
น าวงจรของการวดัประเมนิ (The Cycle of assessment) ซึ่งประกอบด้วย  การสงัเกต : 
observing , การใหค้ะแนน : scoring , การสรุปผล : summarizing และการแปลความหมาย : 
interpreting  โดยน าวงจรของการวดัประเมนิน้ีมาประยุกต์เข้ากบั  4 Building blocks  ซึ่ง
ประกอบดว้ย  blocks 1 : แผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  (construct map)  blocks 2 :  การออกขอ้สอบ 
(items design) blocks 3 : การก าหนดขอบเขตค าตอบ (outcome space) และ blocks 4 :  โมเดล
การวดั (measurement model) แลว้ใชก้ระบวนการที่น ามาผนวกประยุกต์เขา้กนันี้เป็นกรอบใน
ระบบการประเมนิ EBRAS  แสดงดงัภาพ 18 และภาพ  19 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  18  วงจรของการวดัและประเมนิ The Cycle of assessment   

ทีม่า  Brown et al. 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 19  การผนวกวงจรของการวดัและประเมนิ  

The Cycle of assessment กบั 4 Building blocks 
ทีม่า  Brown et al. 2010 



งานวจิยันี้น าเสนอแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน ในเนื้อหาการเรยีน เรื่อง การลอยตวัของ
วตัถุโดยพจิารณาเป็น 3 มติจิากการกล่าวขา้งต้น  โดยผูว้จิยัไดข้อยกตวัอย่างการพจิารณามติิ
ความเฉพาะเจาะจง ของค าตอบจากผูเ้รยีนเพื่อเป็นตวัอยา่งดงัภาพ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 20   ตวัอยา่งแผนทีภ่าวะสนันิษฐานมติคิวามเฉพาะเจาะจง 
จากค าตอบทีเ่ป็นไปไดข้องผูเ้รยีน  

ทีม่า Brown et al. 2010 
 

 ตวัอยา่งค าตอบของผูเ้รยีนทีถู่กจดัไวส้อดคลอ้งกบัระดบัค าตอบตามโครงสรา้งของมติิ
ความเฉพาะเจาะจง (specificity) จากระดบัของความเฉพาะเจาะจงน้อยไปสู่ระดบัความ
เฉพาะเจาะจงมาก ดงัตวัอยา่งในตาราง 9 
 
ตาราง 9  ตวัอยา่งค าตอบทีเ่ป็นไปไดข้องนกัเรยีนตามโครงสรา้งของมติคิวามเฉพาะเจาะจง  
                

 ทีม่า  Brown et al. 2010 



 จะเห็นได้ว่าตาราง 9  น าเสนอค าตอบของนักเรยีนซึ่งเป็นค าตอบที่น่าจะเป็นไปได ้
และเป็นการแสดงใหเ้หน็ไปถงึขัน้ตอนใน  4 Building blocks  คอืขัน้ตอนการก าหนดขอบเขต
หรอืระดบัของค าตอบ (outcome space) ในงานวจิยันี้ได้น าเสนอขัน้ตอนของการตรวจสอบ 
Wright map ดงัภาพ 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 21   ตวัอยา่งแผนที ่Wright Map ในมติคิวามเฉพาะเจาะจง (specificity) 
ทีม่า Brown et al. 2010 

 
 จากภาพ 21   มติคิวามเฉพาะเจาะจง (specificity) จะมโีครงสรา้งภายในแบ่งเป็น 4 
ระดบั (level)  โดยพจิารณาจากชัน้ล่างสุดไปชัน้บนสุด  ไดแ้ก่ชัน้  ID = indeterminate (ไม่แน่ใจ)   
ชัน้  VA = vague (คลุมเครอื) ชัน้  IE = inexact (ไม่ชดัเจน) และชัน้  EX = exact (ชดัเจน)
ตามล าดบั  การวเิคราะหน์ี้ไดม้าจากขอ้มลูของมาตรเรยีงล าดบั (ordinal) และผลทีป่รากฏในแผน
ที ่Wright Map  กจ็ะออกมาเป็นมาตรเรยีงล าดบั (ordinal)  โดยพจิารณาได้จากช่วงห่างของแต่
ละชัน้ขอ้มลูทีไ่มเ่ท่ากนั  โปรแกรมนี้จงึมคีวามเหมาะสมมากทีใ่หค้วามสอดคลอ้งกนัระหว่างระดบั
ขอ้มลูกบัผลการวเิคราะห ์ ตวัอย่างการแปลความหมายจากแผนที ่Wright Map  เช่น  ขอ้ 7abA 
จะเหน็ว่าผูเ้รยีนที่อยู่ในชัน้สูงสุดคอืมคีวามสามารถในการตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจน (EX) จะมี
ความสามารถ () ของผู้เรยีนอยู่ที่ระดบั 1  ส่วนชัน้อื่นๆ  จะลดหลัน่กนัตามความสามารถ และ
พบว่าชัน้ IE (ไมช่ดัเจน) กบั ชัน้ VA (คลุมเครอื) มตี าแหน่งใกลก้นัมากอาจจะแยกความสามารถ
ของผู้เรยีนออกได้ไม่ชดัเจน  ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้กลบัไปพิจารณาแผนที่ภาวะ
สนันิษฐาน ว่าชดัเจนดแีล้วหรอืไม่จงึท าให้แบ่งแยกความสามารถได้ไม่ชดัเจน  หรอือาจเป็น



สารสนเทศทีจ่ะน ากลบัไปพจิารณาว่าขอ้ทีก่ าหนดอยู่ในระดบัใดแน่หรอือาจหาประเดน็พจิารณา
เพิม่เตมิเพื่อน าไปปรบัปรงุพฒันาขอ้สอบเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้งมากขึน้    
 ตวัอย่างงานวิจยัข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้วิจยัได้รบัประโยชน์จากวธิีท าแผนที่ภาวะ
สนันิษฐานท าให้เข้าใจและมองเห็นอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ สามารถ
ตคีวามคะแนนสอบและเกณฑร์ะดบัความสามารถ เขา้ใจความคดิของผูเ้ชีย่วชาญคนอื่น  มขีอ้มลู
และหลักฐานความตรงมากพอที่จะอธิบายแนวคิดและข้อเสนอแนะของตนเอง ตัดสินด้วย
สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สอบและผูส้อบที่ เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ การใหค้วามส าคญักบั
หลกัฐานที่เป็นสิ่งส าคญัในการวดัและประเมนิผล เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษา
รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการได้มาซึ่งความรูท้างวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
และอุดมศึกษา  สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ได้อย่างมากมายและมี
ประสทิธภิาพ  ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยันี้เพื่อใหส้ามารถน ามาใชว้เิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
ระหว่างแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน (construct map) กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ของตวัแปรความสามารถ
คดิวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนซึง่ประกอบดว้ย  2  มติ ิ คอื  มติกิารใหเ้หตุผล และมติิ
การน าไปประยกุตใ์ช ้
 
8.  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

 จากการวเิคราะหเ์นื้อหาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจนสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคดิของการวจิยัในครัง้นี้  โดย  หน่วยโครงสรา้งที ่1 ประกอบดว้ยแผนทีภ่าวะ
สนันิษฐาน  (construct map) ม ี2 มติ ิคอื มติกิารใหเ้หตุผลและมติกิารน าไปประยุกต์ใช้ 
หน่วยโครงสรา้งที ่2  เป็นขอ้สอบแบบ 4 ตวัเลอืก  โดยแต่ละตวัเลอืกจะสมัพนัธก์บัระดบั
ความสามารถทีแ่ตกต่างกนัในแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  หน่วยโครงสรา้งที ่3 การใหค้ะแนน
ค าตอบตามระดบัความสามารถในแผนทีภ่าวะสนันิษฐาน  หน่วยโครงสรา้งที ่4  การวเิคราะห์
คะแนนค าตอบของผูเ้รยีน  ดว้ยโมเดลการวดัตามทฤษฎกีารวดัของราชส ์ เพื่อประมาณค่า
ความสามารถแฝงและค่าพารามเิตอร์ความยากของขอ้สอบ ขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดจ้ะช่วยแปล
ความหมายของระดบัการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนใหม้คีวามถูกต้อง  เป็น
ประโยชน์ต่อการสรา้งและพฒันาแบบวดั โดยมกีรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัภาพ 22 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพ 22   กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


