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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1)  เพื่อสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบ  พหุมิติ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์แบบพหุมิติ ที่สร้างขึ้น  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  ที่ก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในจังหวัดสุรินทร์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 10,452 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ในจังหวัด
สุรินทร์ จ านวน  2,500 คน จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของบลูมแบบ
พหุมิติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ฉบับผลการวิจัยพบว่า (1) ได้
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ จ านวน 120 ข้อ จากจ านวน 140 ข้อ แบ่งเป็นจ านวน 
4 ชุด โดยมีค่า ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปโดยข้อสอบชุดที่ 1 วิเคราะห์ความส าคัญ
และความสัมพันธ์ จ านวน 10 ข้อ   
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ข้อสอบชุดที่ 2 วิเคราะห์ความส าคัญและหลักการ จ านวน 10 ข้อ ข้อสอบชุดที่ 3 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และหลักการจ านวน10 ข้อข้อสอบชุดที่ 4 วิเคราะห์ความส าคัญ,ความสัมพันธ์ 
และวิเคราะห์หลักการ จ านวน 10 ข้อ (2) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม ชุด
ที่ 1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติและ หา
คุณภาพรายข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก (a) อยู่ในช่วง 2.33 ถึง 18.74 และค่าความยาก (b) อยู่
ในช่วง -0.99 ถึง 1.66 และค่าการเดา (c) อยู่ในช่วง 0.11 ถึง 0.42 และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 1 
และ 2 ได้จ านวน 10 ข้อ  ชุดที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการตอบ สนอง
ข้อสอบแบบพหุมิติและ หาคุณภาพรายข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก (a) อยู่ในช่วง 0.34 ถึง 
54.37 และค่าความยาก (b) อยู่ในช่วง -2.07 ถึง 1.78 และค่าการเดา (c) อยู่ในช่วง 0.10 ถึง 
0.48 และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 1และ3 ได้จ านวน 10 ข้อชุดที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์
ข้อสอบโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติและหาคุณภาพรายข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก 
(a) อยู่ในช่วง 0.24 ถึง 17.25 และค่าความยาก (b) อยู่ในช่วง -4.89 ถึง 3.75 และค่าการเดา 
(c) อยู่ในช่วง 0.05 ถึง  0.33  และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 2 และ 3 ได้จ านวน 10 ข้อชุดที่ 4 การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติและหาคุณภาพรายข้อ
โดยมีค่าอ านาจจ าแนก (a) อยู่ในช่วง 0.72 ถึง 43.22 และความยาก (b) อยู่ในช่วง - 4.50 ถึง 
3.77 และค่าการเดา (c) อยู่ในช่วง 0.15 ถึง 0.40 และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 1, 2 และ 3 ได้จ านวน 
10 ข้อและ ตรวจสอบคุณภาพของแบบ ทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกมิติที่ 1 (a1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 2.84 
ค่าอ านาจจ าแนกมิติที่ 2 (a2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 1.42 ค่าอ านาจจ าแนกมิติที่ 3 (a3)   มีค่า
อยู่ในช่วง 0.11 ถึง 2.15 ค่าความยาก ( b ) ของข้อสอบ มีค่าอยู่ในช่วง -4.12 ถึง 2.01 ค่าการ
เดาของข้อสอบ ( c ) มีค่าอยู่ในช่วง 0.07 ถึง 0.30  ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ ( Item 
Information ) มีค่าความสามารถสูงสุดอยู่ในช่วง -2.8 ถึง 2.8 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ 
ณ ระดับความสามารถสูงสุด อยู่ในช่วง -0.8  ถึง 0 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ (Test 
Information) ณ ระดับความสามารถเท่ากับ 0 ได้ค่าสารสนเทศของแบบทดสอบ คือ 8.76  
 
ค าส าคัญ : แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ,ทฤษฎีการตอบสนองของข้อสอบ, พารามิเตอร์ของ 
     ข้อสอบ ,สารสนเทศของข้อสอบ 
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Abstract 
 The purposes of this research were : (1) to  construct  and develop an  Analytical  
Thinking  Test by applying Multidimensional  Item  Response Theory (ATTMIRT) for  
Matthayomsuksa  5  Students (2) to  determine the quality of the   Analytical  Thinking  
Test  . The sample for this study consisted of  Mattayomsueksa 5 students in  the first 
semester of the academic year of 2015  in  Surin Province, obtained using the Multi - 
Stage Random Sampling technique. The results of the study were as follows: (1)  
Analytical  Thinking  Test by applying Multidimensional  Item  Response Theory 40 
Items from 140 with IOC  0.6 to 1.00 . ATTMIRT (A) for Analysis of Element and 
Relationship  measurement. ATTMIRT (B) for Analysis of Element and Organizational 
Principles measurement. ATTMIRT (C) for Analysis of Relationship  and Organizational 
Principles measurement , and ATTMIRT (D) for Analysis of Element , Relationship and 
Organizational Principles measurement, Bloom ‘s Theory. (2) The item parameters of  
the  ATTMIRT (A) were the  following : the discrimination  parameter (a)  ranged  from 
2.33 to 18.74 ,difficulty (b) ranged from -0.99 to  1.66, the  guessing parameter (c) 
ranged from 0.11 to 0.42, And selecting 10 items  ATTMIRT for dimentions  1 and 2 . 
The item parameters of the ATTMIRT (B) were the following : the discrimination 
parameter (a)  ranged from  0.34 to 54.37  ,difficulty (b) ranged from -2.07 to 1.88, the 
guessing parameter (c) ranged from 0.10 to 0.48, And selecting 10 items  ATTMIRT for 
dimentions 1 and 3. The item parameters of  the  ATTMIRT (C) were the  following : 
the discrimination parameter (a) ranged from 0.24 to 17.25 ,difficulty (b) ranged from  -
4.48 to  3.75, the  guessing parameter (c) ranged from 0.05 to  0.33, And selecting 10 
items  ATTMIRT for dimentions 2 and 3.  The item parameters of the  ATTMIRT (D) 
were the  following : the discrimination parameter (a)  ranged from  0.72 to 43.22, 
difficulty (b) ranged from - 4.50 to 3.77, the  guessing parameter (c) ranged from 0.15  
to 0.40, And selecting 10 items ATTMIRT for dimentions 1, 2 and 3. And  the determine 
differential item  function and of Analytical Thinking Test from 40 Items. The item 
parameters of the  ATTMIRT  were the  following : the discrimination parameter1 (a1)  
ranged from  0.10 to 2.84 (a2) ranged 0.10 to 1.42 (a3) ranged from 0.11 to 2.15 , 
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difficulty (b) ranged from - 1.42 to 2.01,  the  guessing parameter (c) ranged from 0.07 
to 0.30 .The item Information maximum capacity is between -2.8 to 2.8 of the test 
information function at the highest level ranged from - 0.8 to 0. Information function of 
test at  the  theta  levels  zero  was  8.76. 
 
Keywords : Analytical Thinking Test , Multidimensional  Item  Response Theory, Item  
     parameters. Item Information  
 
บทน า 
 จากความส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่า
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ในการสื่อการการคิด 
การแก้ปัญหา นอกจาก นี้ ยั งก าหนด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด  ไ ด้ แ ก่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลัก
เหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจ ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้  ประยุกต์ความรู้  มาใช้ ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญญา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 
:5-6) ดังนั้นการประเมินการคิดวิเคราะห์จึง
เป็นภารกิจที่ส าคัญที่สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการและเป็นเงื่อนไขในการตัดสินให้
ผ่านการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น ดังนั้นการ
วัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
สิ่ งส าคัญจ าเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่ ง
จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น  ก า ร  แ ต่ ใ น ปั จ จุ บั น
สถานศึกษาแต่ละแห่งยังขาดเครื่องมือใน
การทดสอบวัดการคิดวิ เคราะห์ ที่ เป็น
รูปธรรมและมีมาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายส าคัญ
ของการทดสอบคือ การได้ค่าคะแนนที่
ถูกต้อง แม่นย า ซึ่งจะต้องควบคุมความ
คลาดเคลื่อน โดยลดอิทธิพลของตัวแปร
แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ กระทบต่อการทดสอบ
ให้น้อยที่สุด (เยาวดี วิบูลย์ศรี. 2549:10) 
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยาไต้แก่ แบบทดสอบ อันเป็นชุด
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ของค าถามที่ใช้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้ผู้ตอบ 
ท าการตอบสนองส าหรับเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล เกี่ ยวกับกลุ่ มตั วอย่ าง
พฤติกรรมซึ่งเป็นตัวแทน มวลคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ของสิ่งที่มุ่งวัด ข้อมูลจาก
การตอบสนองจะถูกน ามาตรวจให้ คะแนน
ตามมาตรที่ก าหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ ผล
จากการวัดจึงท าให้ได้ค่าเชิงปริมาณของ 
คุณลั กษณะที่ ต้ อ งการวั ดนั้ น  ( คิ ริ ชั ย     
กาญจนวาส.ี 2555 : 9) แบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์เป็น เครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะ
ช่วยในการตรวจสอบความ สามารถในการ
ติ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง นั ก เ รี ย น  ซึ่ ง ห า ก
แบบทดสอบที่ ใช้ เป็นแบบทดสอบที่ มี
คุณภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในปัจจุบันการวัด
และประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านการคิด
วิ เคราะห์ของผู้ เรียนในแต่ละครั้ งยังใช้
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นที่
เป็นแบบเอกมิติมีลักษณะแบบสอบมุ่งวัด
เพียงคุณลักษณะเดียวหรือความ สามารถ
เดียวซึ่งมีข้อจ ากัดคือสามารถวิเคราะห์
คุณลั กษณะของบุคคลได้ครั้ ง ละหนึ่ ง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ   ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ จ า น ว น
แบบทดสอบมากเพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
การประเมิน มีจ านวนข้อที่มากท าให้ใช้
เวลามากในการทดสอบแต่ละครั้งนอกจาก 

นี้ยังมีผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ทดสอบ 
อาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายใน
การท าแบบทดสอบเป็นเหตุให้การวัดเกิด
การคลาดเคลื่อน ซึ่งมีผลต่อความเที่ยงใน
การวัดได้ 
 จากข้อจ ากัดของการวัดแบบดั้งเดิม
นั้นค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบผันแปรตาม
กลุ่มผู้สอบ และคะแนนที่สังเกตได้ประมาณ
ค่าความสามารถของผู้ตอบไม่เป็นอิสระ
หรือขึ้นอยู่กับข้อสอบจากทิศ ทางส าคัญ
ของการพัฒนาศาสตร์แห่งการวัด ได้แก่ 
การขยายแนวคิดของทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบค่ าพารา มิ เตอร์ของข้ อสอบมี
ลักษณะไม่แปรเปลี่ยนตามกลุ่มผู้ สอบ 
สามารถเลือกข้อสอบเป็นรายข้อบนพื้นฐาน
ของปริมาณสารสนเทศที่จะได้ รับส าหรับ
ผู้สอบที่ มีความสามารถต่างๆกัน การ
ตอบสนองข้อสอบสู่การพัฒนาโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุคุณลักษณะที่มี
การตรวจให้คะแนนได้หลายค่า โมเดลจะมี
นัยทั่วไปสูงหรือเป็นโมเดลที่ มีลักษณะ
ทั่วไปที่ครอบคลุมโมเดลในตระกูลเดียวกัน
ซึ่งถูกสังเคราะห์ เข้าด้วยกัน เช่น การ
พั ฒ น า โ ม เ ด ล ที่ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง
ความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งสิ่ งที่ สั ง เ กตได้
ภายนอกจากแหล่งต่างๆ กับคุณลักษณะ 
ภ า ย ใ น ข อ ง บุ ค ค ล ทั้ ง เ ช า ว์ ปั ญ ญ า 
ความสามารถทางอารมณ์และทักษะการ
ปฏิบัติ  (คิ ริ ชั ย  กาญจนวาสี .  2555:9) 



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        751                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลได้
ครั้งละหลายองค์ประกอบพร้อมกัน ดังนั้น
ถือว่าโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุ
มิติจึงเป็นโมเดลการวัดที่ถือว่าตอบสนอง
ข้อสอบของผู้สอบเกิดจากคุณลักษณะแฝง
ของบุคคลมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ซึ่ง
การพิจารณาความสามารถของคนจาก
หลายองค์ประกอบจะท าให้ได้สารสนเทศใน
หลากหลายมิติและมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลยิ่งขึ้น (สมประสงค์  เสนารัตน์ 2555 
: 4 อ้างอิงมาจาก Embretson and Reie. 
2000:82 ) เครื่องมือการวัดความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ ค ร า ะห์ จึ ง เ ป็ นสิ่ ง ส า คัญ 
เครื่องมือที่มีคุณภาพย่อมให้ผลการวัดที่มี
คุณภาพ หากมีแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่
ม า ต ร ฐ าน  แ ล ะ จ า น วนน้ อ ย ล ง แ ต่ มี
ประสิทธิภาพข้อสอบหนึ่งข้อสามารถวัดได้
หลายประเด็น ก็ จะ เกิดประโยชน์ต่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า ม า ก ขึ้ น  จ า ก ปั ญ ห า แ ล ะ
ความส าคัญที่ศึกษามา ผู้วิจัยจึงมีความ
ต้ อ งการท า ง านวิ จั ย เ รื่ อ งกา รพัฒนา
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ
จะมีแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ เป็น
มาตรฐานเพื่อน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน และเป็นทางเลือก
ส าหรับครูใช้ประเมินผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์แบบพหุมิติ   ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ ที่
สร้างขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และ
ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ท ฤษฏี ก า ร
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ ผู้วิจัยเห็น
ความส าคัญของความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริม
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อย่าง
แพร่หลาย และมักยึดแนวคิดของบลูม เป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อเน้นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และจากการศึกษาการวัดการ
คิดวิเคราะห์ยังไม่พบการสร้างแบบ ทดสอบ
การคิดวิเคราะห์ในลักษณะพหุมิติผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการสร้างแบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนอง
ข้อสอบแบบพหุมิติ เพื่อให้ได้แบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์ที่มีจ านวนข้อน้อย ให้ผล
การวัดที่ มีคุณภาพ เกิ ดประโยชน์ต่ อ
การศึกษามากขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ในจังหวัดสุรินทร์ 10,452 คน จาก
โรงเรียน จ านวน 85 โรงเรียน 
  2.กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  5 ที่ก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2558   ใน จังหวัดสุ รินทร์ 
จ านวน 2,500 คน  ก าหนดขนาดและ
ด าเนินการสุ่มตามขัน้ตอนดังน้ี 
   2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 2,500 คนโดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จ านวน 
2,000 คน เพื่อใช้ หาคุณภาพเครื่องมือ 
กลุ่มที่ 2 จ านวน 500 คนเพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจริง 
   2.2 การด าเนินการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ตามวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi - 
Stage Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์พหุมิติที่สร้าง

ขึ้นตามทฤษฎีของ Bloom เป็นชนิดปรนัย
จ านวน  5 ตัวเลือก จ านวน 4 ฉบับรวม 
120 ข้อ และคัดข้อสอบพหุมิติที่ได้ตาม
เกณฑ์จ านวนชุดละ  10  ข้อ รวม 40 ข้อ 
เพื่อน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2  
วิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบโดย 
  แบบทดสอบชุดที่ 1 วัดการคิด
วิเคราะห์ที่วัดการวิเคราะห์ความส าคัญ 
และวัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จ านวน 
35 ข้อ เพื่อเลือกไว้ 10 ข้อ  
  แบบทดสอบชุดที่ 2 วัดการคิด
วิเคราะห์วัดการวิเคราะห์ความส าคัญ และ
วัดการวิเคราะห์หลักการ จ านวน 35 ข้อ 
เพื่อเลือกไว้ 10 ข้อ  
  แบบทดสอบชุดที่ 3 วัดการคิด
วิเคราะห์ที่วัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และวัดการวิเคราะห์หลักการ จ านวน 35 
ข้อ เพื่อเลือกไว้ 10 ข้อ  
  แบบทดสอบชุดที่ 4 วัดการคิด
วิเคราะห์ที่วัดการวิเคราะห์ความส าคัญ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวัดการวิเคราะห์
หลักการ จ านวน 35 ข้อเพื่อเลือกไว้ 10 ข้อ 
 คู่ มื อการใช้ แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์พหุมิติ 
  แบบทดสอบชุดที ่1  ใช้วัดการคิด
วิเคราะห์ที่เน้นการวัดในมิติการวิเคราะห์
ความส าคัญ และวัดในมิติการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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  แบบทดสอบชุดที่ 2  ใช้วัดการคิด
วิเคราะห์ที่เน้นการวัดในมิติการวิเคราะห์
ความส าคัญ และวัดในมิติการวิเคราะห์
หลักการของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
  แบบทดสอบชุดที่ 3  ใช้วัดการคิด
วิเคราะห์ที่เน้นการวัดในมิติการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และวัดในมิติการวิเคราะห์
หลักการของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
  แบบทดสอบชุดที่ 4  ใช้วัดการคิด
วิเคราะห์ที่เน้นการวัดในมิติการวิเคราะห์ 
ความส าคัญ  วั ด ใน มิติ ก า รวิ เ ค ร า ะห์
ความสัมพันธ์และมิติการวิเคราะห์หลักการ
ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ในการสร้างข้อสอบพหุมิติ ข้อสอบ
หนึ่งข้อสามารถวัดทักษะได้มากกว่าสองมิติ
ดั งนั้นผู้ วิ จัยสร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์พหุมิติจ านวน 4 ชุด โดยชุดที่ 1  
2  3 วัดสองมิติ ชุดที่ 4 วัด 3 มิติโดยสร้าง
นิยามจากทักษะการคิดวิ เคราะห์ของ 
Bloom ดังนี ้
  ข้อสอบชุดที่ 1 แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นวัดการคิดวิ เคราะห์  ด้ านการ
วิเคราะห์ความส าคัญ และด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยมีนิยามคือ วิ เคราะห์
ความส าคัญ พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริง 
จากข้อมูล ต่างๆหรือการจ าแนก แยกแยะ
ข้อสรุปออกจากข้อเท็จจริงท่ีน ามาสนับสนุน

เ รื่ อ ง ร า ว  เ หตุ ก า รณ์  ป ร ากฏก า รณ์ 
สถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าหนดให้
และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของสถานการณ์หรื อสิ่ ง ใด  สิ่ งหนึ่ งที่
ก าหนดให้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
  ข้อสอบชุดที่ 2  แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นวัดการคิดวิ เคราะห์  ด้ านการ
วิเคราะห์ความส าคัญ และด้านการวิเคราะห์
หลักการ โดยมีนิยามคือพิจารณาแยกแยะ
ข้อ เท็จจริง  จากข้อ มูล ต่างๆหรือการ
จ าแนก แยกแยะข้อสรุปออกจากข้อเท็จจริง
ที่น ามาสนับสนุนเรื่ องราว เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ สถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ก าหนดให้และวิเคราะห์หากฎเกณฑ์
หลักการที่สัมพันธ์กันหลักการแตกต่างกัน
ของสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าหนด 
  ข้อสอบชุดที่  3 แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นวัดการคิดวิ เคราะห์  ด้ านการ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์  และด้ านการ
วิเคราะห์หลักการโดยมีนิยามคือ วิเคราะห์
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของสถานการณ์
ห รื อ สิ่ ง ใ ด  สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ก า ห นด ใ ห้ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไรและ 
วิเคราะห์หากฎเกณฑ์หลักการที่สัมพันธ์กัน
หลักการแตกต่างกันของสถานการณ์หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าหนด 
  ข้อสอบชุดที่  4 แบบทดสอบที่
สร้างขึ้นวัดการคิดวิ เคราะห์  ด้ านการ
วิเคราะห์ความส าคัญ ด้านการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์  และด้ านการวิ เคราะห์
ห ลั ก ก า ร โ ด ย มี นิ ย า ม คื อ วิ เ ค ร า ะ ห์
ความส าคัญวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
วิ เ คราะห์หลั กการพิ จารณาแยกแยะ
ข้อ เท็จจริง  จากข้อ มูล ต่างๆหรือการ
จ าแนก แยกแยะข้อสรุปออกจากข้อเท็จจริง
ที่น ามาสนับสนุน สถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ก าหนดให้และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของสถานการณ์หรือสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่
ก าหนดให้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรและ
หากฎเกณฑ์หลักการที่สัมพันธ์กันหลักการ
แตกต่างกันของสถานการณ์ 
 การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้คะแนน รวมของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเกณฑ์ ถ้าผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมีค่า ดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป แสดงว่าข้อ
ค าถามเข้าเกณฑ์สามารถวัดไต้ตรงนิยาม
เชิงปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้และข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.60 เป็นข้อค าถามที่ไม่
เข้าเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือตัดทิ้งโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
  ให้คะแนน  +1 เม่ือแน่ใจว่า
แบบทดสอบนั้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ได้ตรงตามที่นิยามไว้ 
  ให้คะแนน    0 เม่ือไม่แน่ใจว่า
แบบทดสอบนั้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ได้ตรงตามที่นิยามไว้  

  ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่า
แบบทดสอบนั้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ได้ไม่ตรงตามที่นิยามไว้ 
 รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ที่ให้ท าการแก้ไขมาปรึกษาคณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ์และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้อค าถามขึ้น 
140 ข้อ  คัดเลือกข้อค าถามที่ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป คัดได้
จ านวน 120  ข้อ 
  ทดสอบครั้งที่  1 กับนักเรียนที่
เปน็กลุ่มตัวอย่างชุดที่ 1 จ านวน 4 กลุ่ม ซึ่ง
ใช้นักเรียน จ านวนกลุ่มละ 500 คนรวม 
2,000 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
การคิ ดวิ เ ค ราะห์ แบบพหุ มิติ  โดย ใช้
โปรแกรม   IRTPRO ส าหรับการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการตอบสนอง
ข้อสอบแบบพหุมิติและ หาคุณภาพรายข้อ 
โดยหาค่าความยาก (b) และ ค่าอ านาจ
จ าแนก  (a)  และคัด เ ลื อกข้ อสอบที่ มี
คุณภาพไว้จ านวน 40 ข้อ  
  ทดสอบครั้งที่  2 น าแบบทดสอบ
จ านวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างชุดที่ 2 จ านวน 500 คน เพื่อ
เก็บข้อมูลจริง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  ผลการสร้างแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ  
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ผลการสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
แบบพหุมิติ จากจ านวน 140 ข้อจ านวน  4  
ชุด เพื่อคัดเลือกตามเกณฑ์พิจารณาความ
เที่ ย งตรง เชิ ง โครงสร้ า งจากผล การ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมีค่า ดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป คัดเลือก
ข้อสอบไว้จ านวน 120 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพแบบทดสอบพหุมิติครั้งที่ 1 เพื่อ
เลือกข้อสอบตามเกณฑ์ไว้จ านวน 40 ข้อ 
โดยข้อสอบชุดที่ 1 วิเคราะห์ความส าคัญ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จ านวน 10 ข้อ   
ข้อสอบชุดที่ 2 วิเคราะห์ความส าคัญและ
วิเคราะห์หลักการ จ านวน 10 ข้อ ข้อสอบ
ชุดที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์
หลักการ จ านวน 10 ข้อ  ข้อสอบชุดที่ 4 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ส า คั ญ  วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ จ านวน 
10 ข้อ  รวม 40 ข้อ 
 ตอนท่ี  2  ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุ
มิติ (ครั้งที่ 1) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบลูม ชุดที่ 1 การประมาณ
ค่ า  พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ข้ อ ส อบ โม เ ดลก า ร
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุ มิติและ หา
คุณภาพรายข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก (a) 
อยู่ในช่วง 2.33 ถึง 18.74 และค่าความยาก 
(b) อยู่ในช่วง -0.99 ถึง 1.66 และค่าการ
เดา (c) อยู่ในช่วง 0.11 ถึง 0.42 และมี
ข้อสอบที่วัดมิติที่1 และ2 ได้จ านวน 10 ข้อ  

ชุดที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบ
โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ
และ หาคุณภาพรายข้อ โดยมีค่าอ านาจ
จ าแนก (a) อยู่ในช่วง 0.34 ถึง 54.37 และ
ค่าความยาก (b) อยู่ในช่วง -2.07 ถึง 1.78 
และค่าการเดา (c) อยู่ในช่วง 0.10ถึง 0.48 
และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 1 และ3 ได้จ านวน 
10  ข้อ  ชุดที่ 3 การประมาค่าพารามิเตอร์
ข้อสอบโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ
พหุมิติและหาคุณภาพรายข้อ โดยมีค่า
อ านาจจ าแนก (a) อยู่ในช่วง 0.24 ถึง 
17.25 และค่าความยาก (b) อยู่ในช่วง -
4.89 ถึง 3.75 และค่าการเดา (c) อยู่ในช่วง 
0.05 ถึง 0.33 และมีข้อสอบที่วัดมิติที่ 2 
และ 3 ได้จ านวน 10 ข้อชุดที่ 4 การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ข้อสอบโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุ มิติและหา
คุณภาพรายข้อโดยมีค่าอ านาจจ าแนก (a) 
อยู่ในช่วง 0.72 ถึง 43.22 และความยาก 
(b) อยู่ในช่วง - 4.50 ถึง 3.77 และค่าการ
เดา (c)  อยู่ในช่วง  0.15  ถึง 0.40 และมี
ข้อสอบที่วัดมิติที่ 1 , 2 และ 3 ได้จ านวน  
10 ข้อ 
  ตอนที่  2.1  ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
แบบพหุมิติ ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อพบว่าค่าอ านาจ
จ าแนกมิติที่ 1 (a1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 
2.84 ค่าอ านาจจ าแนกมิติที่ 2 (a2) มีค่าอยู่
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ในช่วง 0.10 ถึง 1.42 ค่าอ านาจจ าแนกมิติ
ที่ 3 (a3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.11 ถึง  2.15 ค่า
ความยาก (b) ของข้อสอบมีค่าอยู่ในช่วง -
1.42 ถึง 2.01ค่าการเดาของข้อสอบ( c ) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.07 ถึง 0.30 
  ตอนที่ 2.2 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศ
ของข้อสอบ ( Item Information ) มีค่า
ความ สามารถสูงสุดอยู่ในช่วง -2.8 ถึง 2.8 
และค่าความสามารถสูงสุดเฉลี่ย -0.4  ค่า
ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบ ณ ระดับ
ความสามารถสูงสุด อยู่ในช่วง 0  ถึง  -0.8 
ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบ  ( Test 
Information )  ณ  ระดั บคว ามสามารถ
เท่ากับ 0 ได้ค่าสารสนเทศของแบบทดสอบ 
คือ  8.76  และมีค่าเฉลี่ย  4.46 ซึ่งมี
คุณภาพตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
และค่าฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบทุก 
ข้อมีความสอดคล้องกับค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าการเดา กล่าวคือ 
ค่าสารสนเทศของข้อสอบจะสูงขึ้น เม่ือค่า
ความสามารถสูงสุดใกล้กับค่าความยากง่าย 
และค่าสารสนเทศของข้อสอบจะลดลงเม่ือ
ค่าความสามารถสูงสุดไกลจากค่าความยาก
ง่าย ค่าสารสนเทศของข้อสอบโดยทั่วไปมี
ค่าสูงขึ้นและค่าสารสนเทศของข้อสอบมีค่า
สูงขึ้น เม่ือค่าการเดาเข้าใกล้ 0 และกราฟ
ของฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบทุกข้อที่
ระดับความสามารถของผู้ตอบ  แสดงให้
เห็นว่าแบบ ทดสอบทั้งฉบับ มีค่าฟังก์ชัน

สารสนเทศเป็นแบบโค้งปกติและมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผกผันกับค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศของข้อสอบ แสดงให้เห็นว่าค่า
ฟั งก์ ชันสารสนเทศของข้อสอบอยู่ ใน
ระดับสูงนั่นคือผู้สอบมีความสามารถใกล้กับ
ความยากของข้ อสอบ  และ มีค่ า  test 
Characteristic curve แสดงให้เห็นว่าค่า
สารสนเทศของแบบทดสอบมีแนวโน้ม
สูงขึ้น  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาแบบทดสอบการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์ แ บบพหุ มิ ติ ต ามทฤษ ฎี
ของบลูม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 จากแบบทดสอบจ านวน 140 ข้อ  ผ่าน
การวิ เคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง        
(Structure Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง( IOC)และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า 
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปได้
จ านวน 120 ข้อจากแบบทดสอบจ านวน 4 
ชุด และจากการทดลองใช้แบบทดสอบครั้ง
ที่ 1 ได้คัดเลือกแบบทดสอบที่เป็นพหุมิติไว้
ชุดละ 10 ข้อ  ส าหรับการวิเคราะห์หาค่า 
พารามิเตอร์ของข้อสอบตามทฤษฏีการ
ตอบข้อสอบ จะพิจารณาอยู่สามค่าคือ ค่า a  
มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 2  ค่าความยากมีบางข้อที่
มีค่าอยู่นอกพิสัย -3 ถึง +3 บางข้อมีค่า
มากกว่า +3  แสดงว่าข้อสอบค่อนข้างยาก 
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ค่าการเดา ( c ) มากแสดงว่าข้อสอบเดาได้
มาก โดยปกติข้อที่มีคุณภาพควรมีค่า c ต่ า
กว่า .30 (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555 : 53) 
พบว่าค่าพารามิเตอร์ค่าอ านาจจ าแนกบาง
มิติติดลบ จึงคัดเลือกจากข้อที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกไม่ติดลบในมิติที่ต้องการวัด  พบว่า
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.24 ถึง 54.37 
โดยค่าอ านาจจ าแนกสูงสุดอยู่ในชุดที่ 2 คือ 
54.37 และค่าอ านาจจ าแนกต่ าสุดอยู่ในชุด
ที ่3  คือ 0.24  ค่าความยาก อยู่ในช่วง 
 -4.89 ถึง 3.77 และค่าการเดาอยู่ในช่วง 
0.05 ถึง 0.48  โดยค่าการเดาเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในชุดที่ 1 และค่าการเดาเฉลี่ยต่ าสุดอยู่
ในชุดที่ 3  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโจทย์มี
ความซับซ้อนท าให้นักเรียนเกิดความ
เหนื่อยล้าต่อการสอบ และโครงสร้างของ
แบบทดสอบเป็นเรื่องราวของบทความที่
คละกันไปในแต่ละชุด มีทั้งเรื่องเหตุการณ์
ใกล้ตัวผู้สอบ และไกลตัวผู้สอบบางเรื่องจึง
ยากส าหรับผู้สอบและบางเรื่องง่ายต่อ
ผู้สอบของแต่ละคน อีกทั้งประสบการณ์ใน
การคิดวิ เคราะห์ที่ เป็นพื้นฐานเดิมอาจ
แตกต่างกัน และจากการคัดเลือกข้อสอบ
จากแต่ละชุดนั้นส่วนใหญ่ค่าอ านาจจ าแนก
ที่อยู่ในเกณฑ์และไม่ติดลบนั้น มีจ านวน
น้อยข้อ  เนื่ องจากส่วนใหญ่ค่ าอ านาจ
จ าแนกไม่ผ่านทั้งสองมิติ หรือทั้งสามมิติ  
แ ล ะผลการต รวจสอบคุณภาพ  ขอ ง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ 

ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ
จ านวน 40 ข้อ พบว่า ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
แบบพหุมิติ ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ พบว่า ค่า
อ านาจจ าแนกมิติที่ 1 (a1) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.10 ถึง 2.84 ค่าอ านาจจ าแนกมิติที่ 2 
(a2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 1.42 ค่า
อ านาจจ าแนกมิติที่ 3 (a3)   มีค่าอยู่ในช่วง  
0.11  ถึง  2.15  ค่าความยาก ( b ) ของ
ข้อสอบ มีค่าอยู่ในช่วง -4.12 ถึง 2.01 ค่า
การเดาของข้อสอบ ( c ) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.07 ถึง 0.30 จากผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 2 
จะเห็นได้ว่าค่า ค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความ
ยาก และค่าการเดา มีค่าใกล้เคียงกับการ
วิเคราะห์ครั้งที่1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แบบทดสอบมีความตรงเชิงโครงสร้าง และ
ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบตามทฤษฎีการ
ต อ บ สน อ ง ข้ อ ส อ บนั้ น มี ลั ก ษณ ะ ไ ม่
แปรเปลี่ยน ไปตามกลุ่มผู้สอบ การคัดเลือก
ข้อสอบแต่ละข้อจึงสามารถท าได้อย่างอิสระ 
( ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555 :79) แต่พบว่า
ค่าอ านาจจ าแนกบางข้อจากการทดลองใช้
ครั้งที่1 มีค่าสูงอาจเนื่องมาจากข้อสอบบาง
ข้อมีความสามารถในการวัดมิติบางมิติสูง
กว่ามิติอื่นๆ 
 ส าหรับค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติ 
สารสนเทศของข้อสอบซึ่งสะท้อนความ
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ถูกต้องแม่นย าของการประมาณค่า เม่ือ
น ามารวมกันจะเป็นสารสนเทศของแบบ
สอบ จะเป็นดัชนีชี้ว่าจะได้แบบสอบตาม
เป้าหมายที่ต้องการ ( ศิริชัย  กาญจนวาสี. 
2555 : 79) จากกราฟสารสนเทศที่มีรูปร่าง
โค้งคล้ายกัน นั่นแสดงว่าแบบทดสอบ
ดั ง ก ล่ า ว เ ห ม า ะ กั บ ผู้ ส อ บที่ มี ร ะ ดั บ
ความสามารถเหมือนกัน (สุทธิวรรณ พีร
ศักดิ์โสภณ.  2555: บทคัดย่อ)นั่นคือ
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นใน
ครั้งนี้มีประสิทธิ- ภาพ เนื่องจากค่าฟังก์ชัน
สารสนเทศของข้อสอบทุกข้อ มีความ
สอดคล้องกับค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่ าการเดา กล่ าวคือ  ค่ า
สารสนเทศของข้อสอบจะสูงขึ้น เม่ือค่า
ความสามารถสูงสุดใกล้กับค่าความยากง่าย 
และค่าสารสนเทศของข้อสอบจะลดลงเม่ือ
ค่าความสามารถสูงสุดไกลจากค่าความยาก
ง่าย ค่าสารสนเทศของข้อสอบโดยทั่วไปมี
ค่าสูงขึ้นและค่าสารสนเทศของข้อสอบมีค่า
สูงขึ้น เม่ือค่าการเดาเข้าใกล้ 0 จาก
ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่ า ข้ อ สอบ มีคุณภาพตามทฤษ ฎีการ
ตอบสนองของข้อสอบ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 
2555 : 79) และเม่ือก าหนดระดับ
ความสามารถเดียวกันซึ่งผู้วิจัยก าหนดเป็น 
0 ได้ค่าสารสนเทศของแบบทดสอบ 8.6 อยู่
ในระดับสูง เนื่องจากฟังก์ชันสารสนเทศ
ของข้อสอบแต่ละข้อมีค่ามากกว่า  0  ขึ้น

ไปและจ านวนข้อสอบมีปริมาณมากพอ จึง
ได้ค่าสารสนเทศของแบบสอบที่สูงขึ้นด้วย
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กาญจนา แก้ว
มณี (2545 : 190 )ที่มีผลการเปรียบเทียบ
ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและฟังก์ชัน
สารสนเทศของแบบสอบ จ านวน3 ฉบับ ว่า
สอดคล้องกับระดับความสามารถสูงสุด ค่า
ความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนกและค่าการ
เดา และงานวิจัยของสุนันทา  ศิริเบญจา 
(2556 : บทคัดย่อ) ที่พัฒนาแบบทดสอบ
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย
ฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบเท่ากับ 
0.398 ค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบ เท่ากับ 13.277 อยู่ในระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะแบ่งแยกได้ 2 ส่วนดังน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์แบบพหุมิติ ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มี ความตรงเชิง
โครงสร้าง และมีค่าฟังก์ชันสารสนเทศของ
แบบทดสอบที่แสดงว่าดังกล่าวเหมาะกับ
ผู้สอบที่มีระดับความสามารถเหมือนกัน
สามารถน าไปวัดการคิดวิเคราะห์เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป 
  1.2 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
แบบพหุ มิติ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 ไม่ได้ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก
ควรน าไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 
  1.3 ในการวิ จัยครั้งนี้  เป็นการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  5 ในจังหวัดสุรินทร์ ในการน า
แบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนในระดับอื่น
หรือพื้นที่อื่น ควรค านึงถึงการน าไปใช้
เนื่องจากนักเรียนแต่ละระดับหรือแต่ละ
พื้นที่ มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน อาจ
ส่งผลถึงคุณลักษณะการคิดวิ เคราะห์
แตกต่างกันด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย
ครั้งต่อไป 
  2.1 ควรพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ แบบพหุ
มิติที่สามารถวัดคุณลักษณะในทางวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยตรง 
  2.2 ควรพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ แบบพหุ
มิติตามแนวคิดอื่นๆ 
  2.3 ควรพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ แบบพหุ
มิติที่มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
    2.4 ควรพัฒนาแบบทดสอบแบบ
พหุมิติด้านจิตวิทยาที่ มีตัวแปรจ านวน  
มากขึ้น 
  2.5 ควรพัฒนาแบบทดสอบการ
คิดวิ เคราะห์แบบพหุ มิติ โดยใช้วิธีปรับ
เหมาะคอมพิวเตอร์ 
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