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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์
สำาหรบันกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่3 3) สรา้งเกณฑป์กตขิองคะแนนความสามารถเชงิวเิคราะห์
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำานาจเจริญ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำานาจเจริญจำานวน 400 คนได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบวดัความสามารถเชงิวิเคราะห ์มลีกัษณะเปน็แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 
1 ฉบับ จำานวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หาคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ ค่าความยาก อำานาจจำาแนก ความเชื่อมั่น และความ
เที่ยงตรง เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 
1 ฉบับ 50 ข้อคำาถาม เวลา 60 นาที ประกอบด้วยแบบวัดความสามารถด้านการวิเคราะห์ 
เชิงภาษา จำานวน 17 ข้อ ด้านการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกะ จำานวน 20 ข้อ และด้านการ
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วเิคราะหเ์ชงิภาพและสัญลักษณ ์จำานวน 13 ขอ้ 2. ขอ้สอบมคีา่ความยากรายขอ้ตัง้แต ่0.247 
– 0.637 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.247 - 0.808 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.89 3. คะแนนเกณฑ์ปกติของแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 จงัหวดัอำานาจเจรญิ มีชว่งคะแนนตัง้แต ่T22.8 ถงึ T65.0 ชว่งคะแนน
ตั้งแต่ T65 ขึ้นไป (คะแนนดิบ ตั้งแต่ 31 ขึ้นไป) นักเรียนมีความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับสูงมากช่วงคะแนนตั้งแต่ T55 ถึง T65 (คะแนนดิบ ตั้งแต่ 24-30) นักเรียนมีความ
สามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง ช่วงคะแนนตั้งแต่ T46 ถึง T54 (คะแนนดิบ ตั้งแต่ 
18-23) นกัเรยีนมคีวามสามารถเชงิวิเคราะหอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ชว่งคะแนนต่ำากวา่ T46 
(คะแนนดิบต่ำากว่า 18) นักเรียนมีความสามารถเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ำา

คำาสำาคัญ: การสร้างแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Abstract

The objectives of the study were to 1) construct a critical skill test for  
Matthayom Suksa 3 students in Amnatcharoen Province ; 2) to investigate  
thequality of the critical skill test ; and 3) to create the overall norm for critical skill 
test for Matthayom Suksa 3 students in Amnatcharoen Province. The sample of 
the study were 400 students under the Amnatcharoen Education service Area 
in the 2nd semester of 2011. The sample were selected through a Multi-Stage 
Random Sampling technique. The critical skill test consisted of 50 items with four  
multiple choices each. The statistics in the study were mean, standard  
deviation, Biserial correlation, and internal consistency coefficient of Kurder 
Richardson Formula (KR-20). The test quality were analyzed by difficulty index, 
discriminating values, reliability value, internal correlation and standard error. The 
construct validity within the test analyzed by using confirmed component analysis 
in both first and second orders.

The research findings were as follows: 

1. There were 50 items of the critical skill test, the 17 items on verbal 
ability, the 20 items on logic and the 13 items on figures and symbols. It took 
about 60 minutes to complete the test. 2. The difficulty indices were in the range 
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of 0.247 – 0.637, discrimination indices were in the range of 0.247 – 0.808 and 
the reliability coefficient of the test was 0.89. 3. The local norm of the critical skill 
test for Matthayom Suksa 3 students in Amnatcharoen Province had an interval 
score ranging from T22.8 to T 65. To have the same standard, the researcher 
established a local norm in term of normal Tscore, namely, from T 65.0 above 
Ca raw score of 31 and above) refers to the students with very high level of  
critical skill ; T55 to 65 Ca raw score 0f 24 to 30) refers to the students with high 
level of critical skill ; T46 to 54 Ca raw score 0f 18 to 23) refers to the students 
with low level of critical skill ; the score lower than T46 Ca raw below 18) refers 
to the students with very low level of critical skill

Keywords: A Construction of a Critical Skill Test, Matthayom Suksa 3 students

บทนำา

ความเจริญทางศลิปะวทิยาการและ
เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ในโลกลว้นเกดิจากความ
คิดของมนุษย์ที่พยายามสังเกตดัดแปลงสิ่ง
ต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาตินำามาสร้าง
สรรค์ให้เกิดประโยชน์กระบวนการคิดของ
มนษุย์ทำาใหเ้กดิการแกป้ญัหาและกระบวนการ
พยายามแก้ปัญหานั้นเป็นการคิดในระดับ
การคิดวิเคราะห์เพราะเป็นการพยายามแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นลำาดับขั้นตอนโดย
มีเป้าหมายและการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน
ช่วยพัฒนาให้เป็นคนมีเหตุผลการคิดเป็นก
ระบวนการทางสมองของมนษุยซ์ึง่มศีกัยภาพ
สงูมากและเปน็ส่วนท่ีทำาใหม้นุษย์แตกต่างไป
จากสตัว์โลกอืน่ๆ มนุษยท่ี์มีความสามารถใน
การคดิแตล่ะยคุแตล่ะสมยัตา่งกไ็ดพ้ยายาม
คดิคน้หาคำาอธบิายเกีย่วกบัการคดิซ่ึงแฝงอยู่

ในเรือ่งของการเรยีนรูข้องมนษุยไ์วอ้ยา่งหลาก
หลายการคดิเป็นกระบวนการท่ีเกดิข้ึนในสมอง
โดยมกีารจดัระบบความรูข้อ้มลูขา่วสารซึง่เป็น
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่หรือ
สิ่งเร้าใหม่การจัดระบบอาจมีรูปแบบง่ายๆ 
หรอืสลบัซบัซอ้นผลทีเ่กดิขึน้จากการจดัระบบ
แสดงออกมาได้หลายลักษณะเช่นการสร้าง
ภาพในสมองจินตนาการการสร้างส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมการให้เหตุผลการไตร่ตรองและ
การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้นการคิดจึงเป็น
ลักษณะสำาคัญที่สุดที่แสดงคุณสมบัติของ
ความเป็นมนุษย์ทิศนาแขมมณี (2544: 5)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ให้
ความสำาคญัตอ่การพฒันาผูเ้รียนดา้นทกัษะ
กระบวนการคิดโดยระบุชัดเจนไว้ในหมวด 
4 มาตรา 24 ข้อ 2 กำาหนดให้สถานศึกษา
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และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการดา้นการ
พฒันาทกัษะกระบวนการคดิของผูเ้รยีน ฝกึ
ทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ
สถานการณแ์ละการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พือ่
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ไดก้ำาหนด
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
ผู้เรียนจะต้องมีผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนดนอกจาก
นี้สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2554: 16) ได้กำาหนด
มาตรฐานและตัวบง่ชีพ้ื้นฐานเพ่ือการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 
2558) ซึ่งกำาหนดไว้ในมาตรฐานที่ 1 ที่ว่า
ด้วยผลการจัดการศึกษาตัวบ่งชีพ้ื้นฐานที่ 4 
ผู้เรียนคิดเป็น ทำาเป็น และให้ความหมาย
คิดเป็น ทำาเป็น ไว้ว่าหมายถึงผู้เรียนมีความ
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คดิสรา้งสรรคค์ดิอยา่งมวีจิารณญาณคดิเปน็
ระบบและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการ
คิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐานสำาคัญของการ
เรียนรู้ บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะห์จะ
เหนอืกวา่บคุคลทีมี่การคิดแบบอืน่ทัง้ในดา้น
ระดับพัฒนาการและการใช้สติปัญญาความ
คิดเชิงวิเคราะห์เป็นความคิดเชิงลึกต้องใช้
ความสามารถในการสงัเกต การตีความ การ
สืบค้น การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง
มีตรรกะท่ีดีเพื่อค้นหาความเป็นมาเป็นไป
ของเรื่องนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร อะไร
หรือใครเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งนั้น เมื่อเกิดสิ่ง

นี้ขึ้นแล้วจะเป็นเช่นไรต่อไป จึงจำาเป็นต้อง
พฒันาความสามารถของสมองในการคดิเชงิ
วเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดค้ำาตอบทีถ่กูตอ้งมเิชน่นัน้
อาจตคีวาม หาเหตผุลหรอืประเมนิสิง่ตา่งๆ 
ผิดพลาดได้ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 
(2551: 34) ซึ่งได้กล่าวถึงความสำาคัญของ
การคิดวิเคราะห์ไว้ว่า “การคิด” และ “การ
สอนคิด” จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ อย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุคุณภาพสูง 
วงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต่างก็ได้ค้นพบว่าการพัฒนาสติปัญญาของ
ผู้เรียนยังทำาได้ในขอบเขตท่ีจำากัดและยังไม่
บรรลเุปา้หมายสงูสดุเทา่ทีต่อ้งการ ในประเทศ
อเมรกิามผีลการวจิยัหลายรอ้ยเรือ่งทีบ่ง่ชีว้า่
ในการสอนวชิาตา่งๆ ผูเ้รยีนสามารถทำาไดด้ี
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะขัน้พ้ืนฐานแตเ่มือ่
ถงึสว่นทีต่อ้งใชค้วามคดิและเหตผุลผูเ้รยีนไม่
สามารถทำาไดด้ ีในประเทศไทยกเ็ชน่กนัไดม้ี
การเคลือ่นไหวในเรือ่งของการคดิมาหลายปี
เกีย่วกบัแนวคดิเรือ่งการสอนให ้“คดิเป็น ทำา
เป็น และแก้ปัญหาเป็น”

เม่ือวเิคราะห์สภาพการจดัการเรยีน
การสอนในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ยังจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบบรรยายไม่
เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด
วเิคราะหส์งัเคราะหก์ารแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองจากการสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนประมาณ 
13,000 โรงท่ัวประเทศ พบว่านักเรยีนเพยีง
รอ้ยละ 12.90 มทีกัษะการคดิอยูใ่นระดบัด ี
ซึ่งส่ือถึงคุณภาพของนักเรียนไทยท่ียังอ่อน
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ด้อยในด้านการคิด ครูจึงมีความจำาเป็นจะ
ต้องใส่ใจในการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิด
วเิคราะห ์โกวทิ ประวาลพฤกษ ์(2551: 11) 
ไดก้ลา่วถงึความจำาเปน็เรง่ดว่น ในการปฏริปู
การศึกษาคือการฝึกฝนให้ผู้เรียนทุกระดับ
มีทักษะพ้ืนฐานในการคิดและกระบวนการ
คิดแบบต่างๆ เพื่อผู้เรียน จำาได้และนำาเอา
ทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการข้อมูลนำา
เสนอออกมาเป็นความรู้ระดับต่างๆ การ
เรียนแบบสร้างความรู้และการจัดการเรียน
รู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญจึงจะเกิดขึ้นได้
จรงิ เมือ่ผูเ้รยีนสว่นใหญม่ทีกัษะการคดิแบบ
ตา่งๆ แลว้ การปฏิรปูการศกึษาจะจึงจะสรปุ
ได้ว่าประสบผลสำาเร็จแล้ว นอกจากนี้เมื่อผู้
เรยีนมีพืน้ฐานการคดิทีด่แีลว้เขาจงึจะพฒันา
เป็นผู้ปฏิบัติได้ดี และร่วมมือพัฒนาสังคม
หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้นำาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ในที่สุด

จากความสำาคญัและความจำาเปน็ใน
การพัฒนาความสามารถดา้นเชงิคดิวิเคราะห์
ท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงมีความสนใจ
สรา้งแบบวดัความสามารถเชิงวเิคราะห์สำาหรบั
นักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปทีี3่ โดยศกึษา
แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการวดัและ
ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ประกอบกับใช้กรอบการวัดตามทฤษฎีการ
ประมวลผลทางปัญญา ซึ่งกำาหนดกรอบ
การวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เชิง

ภาษา การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกะ และ
การวิเคราะห์เชิงภาพและสัญลักษณ์โดยยึด
แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 และจัดทำาเกณฑ์ปกติ
ระดับท้องถิ่น เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการ
วัดและประเมินความสามารถเชิงวิเคราะห์
ของนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี3่ใน
จังหวัดอำานาจเจริญ เพื่อเป็นสารสนเทศใน
การวางแผนพฒันาคณุภาพของนักเรยีนดา้น
ความสามารถเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นจุดเน้น
ของหลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้นผลการวัด
และประเมินยังสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูล
สำาหรับตัดสินความสำาเร็จในการเรียนของผู้
เรียนในการจบหลักสูตรการศึกษา และจาก
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบ
วา่ยังไมม่ผู้ีใดสรา้งแบบวดัความสามารถเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หากมีการวัดและประเมินดังกล่าว
จะทำาให้ได้ข้อมูลมาช่วยในการแก้ไขและส่ง
เสริมการเรียนของนักเรียนได้ถูกต้องและ
ตรงจดุผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสรา้งแบบวดัความ
สามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำาผลที่ได้ไปวัด
ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนและเพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุ
หรือฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะในการคิดเชิง
วเิคราะหก์อ่นจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ่ไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่สร้างแบบวดัความสามารถเชงิ
วิเคราะห์สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วดัความสามารถเชงิวเิคราะหส์ำาหรบันกัเรยีน
มัธยมศึกษาปีที่ 3ที่สร้างขึ้น

3. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของคะแนน
ความสามารถเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอำานาจเจริญ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร

ประชากร ได้แก ่นกัเรยีนทีก่ำาลงัศกึษา
ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2 
ปกีารศกึษา 2554 โรงเรียนสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัอำานาจเจรญิ จำานวน
ทั้งสิ้น 8,308 คน จาก 76 โรงเรียน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 
2554 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอำานาจเจริญ จำานวน 400 คน จาก 
7 โรงเรียน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Yamane ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (Multi - stage Random 
Sampling) 

3. เนื้อหา 

การสร้างแบบวัดความสามารถเชิง

วิเคราะห์สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ี
เกีย่วขอ้งในการวดัและประเมนิความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์ประกอบกบัใชก้รอบการ
วดัตามทฤษฎกีารประมวลผลทางปญัญา ซึง่
กำาหนดกรอบการวดัความสามารถในการคดิ
เชิงวิเคราะห์ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์เชิงภาษา การวิเคราะห์แผนภูมิ
เชิงตรรกะ และการวิเคราะห์เชิงภาพและ
สญัลักษณ์เครือ่งมอืในงานวจิัยนีไ้ม่ไดมุ้่งวดั
ความสามารถเฉพาะเนือ้หาในกลุม่สาระการ
เรยีนรูใ้ดสาระหนึง่แตเ่ปน็เนือ้หาสาระทัว่ไป
เพือ่การประเมนิความสามารถในการคดิเชงิ
วเิคราะหต์ามแนวปฏบิตักิารวดัและประเมนิ
ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. นำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามเพือ่ขอความ
อนุเคราะห์กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. ติดต่อประสานงานขออนุญาต
ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่างเพื่อกำาหนดวันเวลาสถานที่วิธี
ดำาเนินการสอบและประชุมชี้แจงครูที่ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดี

3. นำาแบบวัดความสามารถเชิง
วเิคราะหท์ีผ่า่นการวเิคราะหค์ณุภาพแลว้ไป
ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งจำานวน 400 คนซึง่ผู้
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วจัิยชีแ้จงใหค้รผููค้วบคมุการสอบให้ทราบถงึ
จุดมุ่งหมายของการวจิยัและความสำาคญัของ
การวจิยันีก้อ่นดำาเนนิการสอบชีแ้จงนกัเรยีน
กลุ่มตัวอย่างโดยพูดกระตุ้นจูงใจให้เห็นคุณ
ประโยชน์ของการสอบ ให้กำาลงัใจโดยเนน้ให้
เห็นถงึความสำาคญัของกลุม่ตวัอยา่งในการได้
รบัคดัเลอืกใหเ้ปน็ตัวแทนของนักเรียน เพือ่ให้
มีความตัง้ใจในการตอบขอ้สอบอยา่งเตม็ความ
สามารถซึง่จะทำาใหไ้ดแ้บบวดัความสามารถ
เชงิวเิคราะหท์ีมี่คณุภาพ สามารถนำาแบบวัด
ไปสอบวดัความสามารถเชงิวเิคราะหก์บันกั
เรียนอื่นๆ ได้ต่อไป โดยนำาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยดังนี้

1. ผู้วิจัยนำากระดาษคำาตอบของผู้
เข้าสอบทั้งหมดมาตรวจตามแบบเฉลยใน
คู่มือการดำาเนินการสอบที่สร้างไว้

2. นำาผลทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนน
มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

2.1 คำานวณคา่สถติพิืน้ฐานของแบบวดั

2.2 คำานวณค่าความเชื่อมั่นแบบ
ความสอดคล้องภายในด้วยวิธีของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน

2.3 คำานวณค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการวัด

2.4 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างของแบบวัด

3. หาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความ

สามารถเชิงวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น

ผลการวิจัย

1. แบบวดัความสามารถเชงิวเิคราะห์
สำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่3 สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำานาจเจริญ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำานวน 50 ข้อ แยกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ความสามารถเชิงวิเคราะห์ด้าน
การวเิคราะหเ์ชงิภาษา จำานวน 17 ข้อ ความ
สามารถเชงิวเิคราะหด์า้นการวเิคราะหแ์ผนภมูิ
เชิงตรรกะ จำานวน 20 ข้อ ความสามารถ
เชิงวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เชิงภาพและ
สัญลักษณ์ จำานวน 13 ข้อ 

2. คณุภาพของแบบวดัความสามารถ
เชงิวเิคราะหส์ำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
ปีที่ 3 จังหวัดอำานาจเจริญ จำาแนกได้ดังนี้

1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
พจิารณาจากคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
ระหว่างข้อสอบกับนิยามเชิงปฏิบัติการมีค่า
ตั้งแต่ 0.8 – 1.0 

2) ค่าความยากและอำานาจจำาแนก
ของแบบวดัความสามารถเชงิวเิคราะหส์ำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำานวน 50 
ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.212– 0.664 
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.242– 0.668 
ข้อสอบผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกข้อ ค่าความ
เชือ่มัน่ของแบบวดัท้ังฉบบัมคีา่เท่ากบั 0.89

3) ผลการวเิคราะห์องคป์ระองคเ์ชิง
ยืนยันของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 50 ข้อ เมื่อ
พิจารณาจากน้ำาหนกัองคป์ระกอบพบวา่องค์
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ประกอบความสามารถเชงิวเิคราะหท์ัง้ 3 ดา้น
มคีา่ตัง้แต ่0.13 – 0.22 และมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยมี
คา่ ไคสแควร ์เทา่กบั 1129.43 ทีร่ะดบัองศา
อิสระ เท่ากับ 1156 ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า p = 0.71) ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.90 คา่ดชันวีดัความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้ 
(AGFI) มคีา่เทา่กบั 0.88คา่ดชันรีากของคา่
เฉลี่ยกำาลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่า
เท่ากับ 0.01 ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ(RMSEA) มีค่า
เท่ากบั 0.00 ค่าความเชือ่มัน่ของตัวแปรสงัเกต
ได้ (R- Square) มีค่าระหว่าง 0.03 – 0.31 

4) คะแนนเกณฑ์ปกตริะดบัทอ้งถ่ิน
ของแบบวดัความสามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบวัดการคดิ
วเิคราะหม์คีะแนนดบิตัง้แต ่10 คะแนนถงึ 36 
คะแนน และมีคะแนนทีปกติทั้งฉบับ อยู่ใน
ช่วง T34 – T36 (Normalized T – score)

อภิปรายผล

1. แบบวดัความสามารถเชงิวเิคราะห์
สำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่3 สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำานาจเจริญ 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจำานวน 50 ข้อ แยกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ความสามารถเชิงวิเคราะห์
ด้านการวิเคราะห์เชิงภาษา จำานวน 17 ข้อ 
ความสามารถเชงิวเิคราะหด์า้นการวเิคราะห์

แผนภูมิเชิงตรรกะ จำานวน 20 ข้อ ความ
สามารถเชิงวิเคราะห์ด้านการวิเคราะห์เชิง
ภาพและสญัลกัษณ ์จำานวน 13 ขอ้ คา่ความ
ยากและอำานาจจำาแนก มคีา่ความยากตัง้แต ่
0.212– 0.664 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 
0.242– 0.668 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 ข้อสอบผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ทุกข้อ สอดคล้องกับ ณัฐชยา สีดาโคตร  
(2552: 89-91)พบว่า การสร้างแบบ
ทดสอบการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.23-0.67 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.21-0.55 แสดงว่าแบบวัดความ
สามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 จำานวน 50 ขอ้ ทีส่รา้งขึน้ 
มคีณุภาพทัง้คา่ความยาก คา่อำานาจจำาแนก 
และค่าความเชือ่มัน่ ในระดบัทีใ่ชป้ระเมนิผล
ความสามารถของผู้เข้าสอบได้

2. ผลจากการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความเหมาะสมของพารามิเตอร์ใน
แต่ละองค์ประกอบ ค่าดัชนีความเหมาะสม
ของทุกตัวแปรบ่งชี้ว่าโมเดลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้ค่า 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มี
ค่าเท่ากับ 0.90 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.88ค่า
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของส่วน
เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.01 สอดคล้อง
กับ กาญจนา ห่มสิงห์ (2552: 103-104)  
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พบว่าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ความตรงเชงิโครงสรา้งโดยวธิวีเิคราะห ์องค์
ประกอบเชงิยนืยนัมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งได้ค่า(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.86 
ค่า (AGFI) เท่ากับ 0.84 ค่า RMR มีค่า
เทา่กบั 0.06 ชอ่ผกา ผลภญิโญ(2552: 96-
100) พบวา่แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห ์
สำาหรบัช้ันประถมศกึษาปทีี6่ มคีา่ดชันคีวาม
สอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับ
ขอ้มูลเชงิประจกัษ ์ซึง่ไดค้า่(GFI) มคีา่เทา่กบั 
0.85 ค่า (AGFI) เท่ากับ 0.83 ค่า RMR มี
คา่เทา่กบั 0.05 แสดงวา่ขอ้คำาถามแตล่ะขอ้
ในแบบวดัความสามารถเชงิวเิคราะหส์ำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเที่ยง
ตรงเชิงโครงสร้างในการวัด

3. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบ
ทดสอบผูว้จิยัไดส้รา้งเกณฑป์กตขิองคะแนน
แบบวดัการคดิวเิคราะหใ์นรปูคะแนนทปีกต ิ
ผลการทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งเมือ่ตรวจให้
คะแนนแลว้ พบวา่ แบบวดัการคดิวเิคราะหม์ี
คะแนนดบิต้ังแต ่10 คะแนนถึง 36 คะแนน 
และมีคะแนนทีปกติทั้งฉบับ อยู่ในช่วง T34 
– T73 (Normalized T – score) ซึ่งเกณฑ์
ทีส่รา้งขึ้นเปน็เกณฑ์ปกตริะดับทอ้งถิน่ ซึ่งมี
เกณฑป์กตทิีใ่กลเ้คยีงกบัเกณฑป์กตทิีส่รา้งโดย 
ชวาล แพรรัตกลุ (2520: 53) คะแนนทปีกต ิ
35 - 65 ทีใ่ชก้บัแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจ
สอบคณุภาพจนเขา้เกณฑม์าตรฐานแลว้ จะ
เหน็ได้วา่เกณฑป์กตทิีส่รา้งมขีอบเขตต่ำากวา่ 

35 และสูงกว่า 65 แสดงว่าแบบทดสอบวัด
ความสามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเกณฑ์ปกติที่
สามารถแปลความหมายได้เหมาะสม เนื่อง
มาจากคะแนนการทดสอบของแบบทดสอบ
มีการกระจาย

จากผลสรปุดงักล่าวแสดงว่าแบบวัด
ความสามารถเชิงวิเคราะห์สำาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณภาพในการวัดด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 สงักดัเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัดอำานาจเจริญ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการ
วิจัยไปใช้

1.1 แบบวัดความสามารถเชิง
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำาการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีคุณภาพทั้งในด้านค่าความยาก อำานาจ
จำาแนก ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดัง
นั้นครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ควรนำาแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์นี้
ไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ
เชิงวิเคราะห์และเกิดพฤติกรรมด้านการคิด
เชิงวิเคราะห์ในตัวผู้เรียนต่อไป

1.2 ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทางการศกึษา 
อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ครูแนะแนว ควรส่งเสริมให้นำาแบบวัดความ
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สามารถเชิงวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการ
หาคุณภาพแล้วดังเช่นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น หรือสนับสนุนให้มีการสร้างแบบวัดขึ้น
มาใหม่เพื่อนำาไปใช้ กับนักเรียนให้เกิดการ
พฒันาดา้นความสามารถเชงิวเิคราะหต์อ่ไป

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรมีการสร้างแบบวัดความ
สามารถเชงิวเิคราะหเ์พือ่พฒันาความสามารถ

เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างแบบ
วัดความสามารถด้านอื่นๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
สรา้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในดา้นนัน้ๆ 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนเอง
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