การพัฒนาแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
The Development of the Analytical Thinking Test Through
Mathematical Problem-Solving Processes
ขจรศักดิ์ ขจรไชยกูล 1 พัชราวลัย มีทรัพย2 อนุ เจริญวงศระยับ3 ปณณวิชญ ใบกุหลาบ4
Kajonsak Kajonchiyakul, Phutcharawalai Meesup, Anu Jarernvongrayab,
Punnawit Baikularb
0

1

บทคัดยอ (Abstract)
งานวิจ ัยนี้มีวัต ถุประสงคค ือเพื่อ สรา งและหาคุณ ภาพแบบวัด การคิด วิเคราะหผ า น
กระบวนการแกปญ หาทางคณิต ศาสตร กลุมตัวอยา งเปนนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปท่ี 4 - 6
โรงเรียนวัดบางทราย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปการศึกษา 2563 จำนวน 76 คน ไดมาจากการสุมอยาง
งา ย เครื่องมือ ที ่ใ ชใ นการวิจ ั ย คือ แบบวัด การคิด วิเคราะห ผ า นกระบวนการแก ป ญ หาทาง
คณิต ศาสตร ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับและศูน ย การ
วิเคราะหขอมู ลทำโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel for Windows โปรแกรมสำเร็จ รู ป และ
โปรแกรม GENOVA ผลการวิจ ัยพบวา 1. ผลการสรา งแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรผูวิจัยไดทำการสรางแบบวัด การคิด วิเคราะหผานกระบวนการแก ปญ หา
ทางคณิตศาสตร จำนวน 3 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 4 ขั้นตอน
ไดแก 1) การทำความเขาใจปญ หา 2) การวางแผนแกปญ หา 3) การดำเนินการตามแผน และ4)
การตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบการคิด วิเคราะหทั้ง 3 ดาน คือ ดานการวิเคราะห
ความสำคัญ จำนวน 3 ขอ ดานการวิเคราะหค วามสัมพันธ จำนวน 12 ขอ และดานการวิเคราะห
หลักการ จำนวน 3 ขอ รวมไดขอสอบทั้ง หมด 18 ขอยอย 2. ผลการหาคุณ ภาพแบบวัด การคิด
วิเคราะหผานกระบวนการแกปญ หาทางคณิตศาสตร คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแตละขอมี
คา เทากับ 1.00 เมื่อหาคุณภาพของแบบวัดรายขอ พบวา มีค า ความยากงาย ตั้ง แต 0.45 - 0.87
และคา อำนาจจำแนก ตั้ง แต 0.21 - 0.93 ทั้ง หมดจำนวน 18 ขอ คา ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.76 และผลการพัฒนาเกณฑการใหค ะแนน (Scoring Rubrices) พบวา ความสอดคลองของการ
ใหคะแนนของผูตรวจ 3 คน ไดคาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง (G–Coefficient) เทากับ 0.76
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Abstract

The objectives of this research were to construct and to find the quality of
the analytical thinking test through mathematical problem- solving processes. The
sample group of this research consisted of 76 fourth to sixth grade students at Wat
Bang Sai school, Mueang district, Phitsanulok in the academic year 2020 using simple
random sampling. The research instrument was the analytical thinking test through
mathematical problem- solving processes for the fourth to sixth grade students on
addition, subtraction, multiplication, and division of numerals and zeros. The data
analysis used in this research was Microsoft Excel for Windows program, Package
program, and GENOVA program. The results showed that: 1.The result from creating
the analytical thinking test through mathematical problem- solving processes, the
researcher created 3 items of the analytical thinking test through mathematical
problem-solving processes which consisted of mathematical problem-solving process
in 4 steps: 1) problem understanding, 2) problem planning, 3) implementing the plan,
and 4) checking. The indicators also included analytical thinking components in 3
aspects: 3 items of significance analysis, 12 items of correlation analysis, and 3 items
of principle analysis, 18 items in total. 2. The result from finding the quality of the
analytical thinking test through mathematical problem- solving processes, the Index
of item objective congruence (IOC) for each item was 1.00. When considering each
item, the quality of the test showed the item difficulty from 0.45 - 0.87, and the item
discrimination from 0.21 – 0.93 in all 18 items. The whole test reliability was 0.76
and the result from developing Scoring Rubrics found that the consistency of the
ratings from 3 experts had the generalizability coefficient (G–Coefficient) of 0.76.
Keywords: The analytical thinking; Mathematical problem- solving processes; Word
problems
บทนำ (Introduction)
การที่จ ะพัฒนาผูเรียนใหมีศ ักยภาพทางการเรียนรู หรื อการดำเนิน ชีว ิต ใหสามารถ
แกปญหาหรือพัฒนาความรูไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองเนนเรื่องกระบวนการ
คิดเปนสำคัญ เพราะการคิดถือวาเปนเครื่องมือสำหรับการแสวงหาความรู (ยุทธการ สืบแกว, 2551)
นอกจากนี้ความสำคัญของการคิด ยังไดถูกระบุไวในมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรีย น ที่กลา ววา
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“ผูเรียนมีค วามสามารถในการคิดวิเคราะห คิด อยา งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) แตสภาพความเปน
จริงในกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นยังมีปญหาอยูมาก ซึ่งจากการสังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม พ.ศ. 2554 – 2558 ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวา ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน เปนตัวบงชี้ที่หลายโรงเรียนมีระดับคุณ ภาพนอยที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
ในวัยชวงอายุ 10 - 12 ป หรือวัยประถมปลาย การคิดแบบนามธรรมของเด็กเริ่มพัฒนา
ชัดเจนขึ้น เด็กบางสวนจะสามารถคนควา ทดลองศึกษาวิจัยเรื่องราวตางๆ อยางลึกซึ้งมากกวา การ
คิดแบบเด็กๆ เด็กจะเริ่มใชวิธีวิเคราะหมากขึ้น จะทำความเขาใจความหมายของคํา ในชวงปลายวัย
ประถมการเรียนรูของสมองเริ่มกา วผา นระยะของการเรียนรูที่ใ ชการเทียบเคียงและการถอดรูป
ความสัมพันธในกระบวนการแบบ (pattern) ของขอมูลเขา สูกระบวนการเรียนรูแบบคิด วิเ คราะห
(analytical thinking) ซึ่ง เปน การจํา แนกแยกแยะข อ มูลในสถานการณ ที่ ปรากฏอยู โดยการ
ตรวจสอบองค ป ระกอบและความสั ม พั น ธ การคิ ด วิ เ คราะห ท ำให บ ุ ค คลพิจ ารณาถึ ง ความ
สมเหตุสมผลของขอมูล ไมใ ชประสบการณสวนตัวเปนแนวคิดหลักในการสรางขอสรุป และไม
ตัดสินใจดวยการคาดคะเนจากความรูเดิม เปนกาวไปสู “นามธรรม” มากขึ้น เพราะการสรางความรู
ใหมอาศัยรูปธรรมนอยลง กระบวนการเชนนี้ก็คือ “กระบวนการคิด” นั่นเอง (พรพิไล เลิศวิชาและ
อัครภูมิ จารุภากร, 2550)
คณิต ศาสตรเปน วิ ชาที ่ว า ด ว ยเหตุ ผ ล กระบวนการคิด และการแกป ญ หา จึง ชว ย
เสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล มีการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบ ตลอดจน
มีทักษะการแกปญหา สามารถวิเคราะหปญ หาและสถานการณไดอยา งถี่ถวนรอบคอบ สามารถ
คาดการณวางแผนตัดสิน ใจและแกปญ หาไดอยา งเหมาะสม ซึ่ง เปน ประโยชนใ นชีวิต ประจำวัน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จำเปน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสมรรถนะสำคัญ ของผูเรียน ตองการพัฒนาและมุง ให ผูเรี ยนเกิด
ความสามารถในการแกปญหา ซึ่งคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 – 6 ระบุวา ผูเรียนตองฝกทักษะการคิด คำนวณ และฝกการแกโจทยปญ หาในเรื่ อ งการ
ดำเนิน การ บวก ลบ คูณ หารระคน วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย
ปญหาระคนได
กระบวนการแกปญหาถือวามีค วามสำคัญสำหรับกระบวนการแกปญหาคณิตศาสตรที่
ส ง ผลต อ ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนสู ง ขึ้ น ซึ ่ง ที ่ย อมรับ และนำมาใช ก ัน อย า งแพร ห ลาย ไดแก
กระบวนการสอนแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งกระบวนการ
สอนโดยใชแนวคิด ของโพลยาเปน วิธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนคิด แกปญ หาอยางเปนระบบ
ระเบียบ มีขั้นตอนชัดเจน คือ ขั้นที่ 1 การทำความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา ขั้นที่
3 การดำเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ จะเห็นวาการแกปญหาตามรูปแบบของโพลยามี
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ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำใหนักเรียนฝกคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ถานักเรียนไดใชการแกปญหาตาม
ขั้นตอนของโพลยานาจะทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้น (Polya, 1957) อา งถึง ใน
โสมภิลัย สุวรรณ, 2554) สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตติมา พิศาภาค (2552) และดวงพร ตั้ง
อุดมเจริญชัย (2551) ที่ไดศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหากับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนโดยใช
กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา พบวาความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธใน
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัดบางทราย เปดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการวัด
และประเมินผล “ความสามารถในการอานและการเขียน” ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเปนการวัดการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น
นำความรูและความคิดจากเรื่องที่อา นไปตัดสิน ใจแกปญหาในการดำเนินชีวิต รวมถึง คาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม พบวา ผลของความสามารถในการ
อา น ดา นการอานรูเรื่อง อยูใ นระดับพอใช ซึ่ง การจัดการเรียนการสอนยัง เปนการแยกสอนดาน
เนื้อหาการวัดการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรกับการคิดวิเคราะห แบบวัดความสามารถในการคิด
สวนใหญจะเปนการวัดแบบเอกมิติ ซึ่งเปนการวัดการคิดเพียงดา นเดียว และยังพบการวัด แบบพหุ
มิติไมมากนัก ทำใหผูสอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ผูสอนเกิดความเหนื่อย
ลา รวมไปถึง ภาระในการสอบของผูเรียนที่ต องทำแบบวัด การคิด มากขึ้น ลวนสง ผลตอความ
คลาดเคลื่อนในคะแนนของผูเรียน
ผูวิจ ัยจึง สนใจที่จ ะพั ฒนาแบบวัด การคิด วิเคราะหผา นกระบวนการแกป ญ หาทาง
คณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับและศูนยสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาปที่
4 – 6 ผา นกระบวนการแกปญ หาทางคณิต ศาสตร เพื่อเปนการวัด กระบวนการแกปญ หาของ
นั ก เรี ย นรวมถึง เปน การตรวจสอบวา ผู เ รี ยนมีค วามสามารถในการคิด วิเ คราะหอ ยูใ นระดับ
ที่พึง ประสงคหรือไม ซึ่ง จะเปน แนวทางในการวางแผนการจัด การเรียนการสอนใหนักเรีย นมี
กระบวนการคิดวิเคราะห อันจะนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหไดตามสมรรถนะของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
2. เพื่อหาคุณภาพแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) โดยมีวิธีการดำเนินการ
วิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดบางทราย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดบางทราย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
จำนวน 76 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญ หา
ทางคณิ ต ศาสตร ในรู ป แบบข อ สอบอัต นั ยแบบสถานการณ จำนวน 3 ข อ ประกอบไปดวย
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 4 ขั้นตอน โดยผูวิจัยสรางโดยอิงตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ ซึ่งในแต
ละตัวบง ชี้ยัง ประกอบไปดวยองคประกอบการคิด วิ เคราะหทั้ง 3 ดา น คือ ดา นการวิเคราะห
ความสำคัญ จำนวน 3 ขอ ดานการวิเคราะหค วามสัมพันธ จำนวน 12 ขอ และดานการวิเคราะห
หลักการ จำนวน 3 ขอ รวมไดขอสอบทั้งหมด 18 ขอยอย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล ดังนี้
1. ติด ตอคณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อทำหนัง สือขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียน
2. ติด ตอผูบริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหในการดำเนินรวบรวมขอมูล และ
กำหนดวัน เวลาในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วางแผนในการดำเนิน การสอบและจัด เตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจำนวน
นักเรียนที่จะตอบแบบทดสอบในแตละครั้ง
4. ดำเนิน การเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดย
ผูวิจัยเปนผูดำเนินการสอบดวยตนเอง
5. อธิบายใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเขา ใจถึงวัต ถุประสงคและประโยชนที่ จ ะไดรับ
จากการทำแบบวัด รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการวัด วิธีตอบ
6. ดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูลกับนักเรียนจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
6.1 ครั้ง ที่ 1 ดำเนิน การเก็บขอมูลกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
โรงเรียนวัดบานใหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 20 คน ซึ่ง
โรงเรียนมีสภาพทั่วไปใกลเคียงกับกลุมตัวอยางทั้งจำนวนนักเรียนและครู เพื่อตรวจสอบความเขา ใจ
ในการทำแบบวัด ความชัดเจนของภาษา เวลาที่ใชในการทำ พบวา แบบวัดมีคำชี้แจงที่ชัดเจน ขอ
คำถามในแตละขอนักเรียนแปลความหมายและเขาใจไดตรงกัน และเพื่อตรวจสอบหาคา ความยาก
งา ย (p) คา อำนาจจำแนก (r) ของแบบวัด ตามวิธีของ D.R. Whitney และ D.L. Sabers (D.R.
Whitney และ D.L. Sabers อา งถึงใน โกวิท ประวาลพฤกษ, 2527 : 276) พบวา การวิเคราะห
แบบวัด เปน รายขอ ไดค า ความยากงายอยูระหวาง 0.38 - 0.78 คา อำนาจจำแนกตั้งแต 0.24 –
0.89 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.75

ห น้ า | 60

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565

6.2 ครั้งที่ 2 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จำนวน 76 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัด
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐานของแบบวัด ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
2. คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence : IOC)
3. คาดัชนีความยากและดัชนีคาอำนาจจำแนก ใชเทคนิค 25% และคำนวณจากสูตรของ
D.R. Whitney และ D.R. Sabers (D.R. Whitney และ D.L. Sabers อ า งถึ ง ใน โกวิ ท ประวาล
พฤกษ, 2527: 276) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft excel
4. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชสูตรของ Cronbach’s coefficient-alpha
ใชโปรแกรมสำเร็จรูป
5. คาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง (G–Coefficient) โดยใชสูตรของเบรนนอน (Brennan,
1983 : 40) และวิเคราะหโดยใชโปรแกรม GENOVA
ผลการวิจัย (Research Results)
1. ผลการสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ผูวิจัยไดทำการศึกษาองคประกอบของการคิด วิเคราะห ไดแก การวิเคราะหความสำคัญ
การวิ เ คราะหค วามสำคัญ และการวิ เคราะหห ลัก การ รวมไปถึ ง กระบวนการแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตร และตัวบงชี้ในแตละขั้นตอน โดยสามารถแสดงความสัมพันธระหวางการคิด วิเคราะห
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร และตัวบงชี้ไดดังนี้
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
และตัวบงชี้
การคิดวิเคราะห

กระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร
- การวิเคราะหความสำคัญ
ขั้นที่ 1 การทำความเขาใจ
คือ การจำแนกบอกถึงสิ่งที่
ปญหา เปนการวิเคราะห
สำคัญ ขอความ เรื่องราว
โจทยที่พบวา โจทยกำหนด
เหตุการณตางๆ ที่กำหนดให อะไรใหบาง และสิ่งที่
และกลาวถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด กำหนดใหมีความสัมพันธกัน
- การวิเคราะหความสัมพันธ อยางไร มีเงื่อนไขอะไรบางใน
การที่จะชวยหาสิ่งที่โจทย
คือ การระบุเปาหมายหรือ
จุดมุงหมายของเหตุการณ
ตองการทราบ
- การวิเคราะหความสัมพันธ ขั้นที่ 2 การวางแผน
คือ การระบุลำดับขั้นตอนของ แกปญหา เปนการคิดหา
เหตุการณ และผลลัพธที่
วิธีการวางแผนการแกปญหา
เกิดขึ้นจากเหตุการณ
วาจะใชวิธีการหรือหลักการใด
- การวิเคราะหหลักการ คือ มาคิดแกปญหา
การระบุถึง กฎ ทฤษฎี คติ
ของเรื่องราวนั้น
- การวิเคราะหความสัมพันธ ขั้นที่ 3 การดำเนินการตาม
คือ การระบุลำดับขั้นตอนของ แผน เปนการดำเนินการตาม
เหตุการณ และผลลัพธที่
แผนที่วางไวนั้น
เกิดขึ้นจากเหตุการณ

ตัวบงชี้
1. แปลความหมายและระบุสิ่ง
ที่โจทยกำหนดให

2. ระบุสิ่งที่โจทยถาม
3. ระบุวิธีการแกโจทยปญหา
พรอมเหตุผลประกอบ
4. ใชสูตร กฎ ทฤษฎีบททาง
คณิตศาสตรในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
5. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา การบวก การลบ
การคูณ การหารจำนวนนับ
ศูนย เศษสวนและทศนิยม
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ
6. ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม

- การวิเคราะหความสัมพันธ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ เปน
คือ การระบุความเปนเหตุเปน การตรวจสอบดูวาผลที่ไดนั้น
ผลของสิ่งที่เกิดขึ้น
ถูกตองมีความเปนไปได
สำหรับโจทยนั้นหรือไม
การวิเคราะหค วามสำคัญ อยูใ นขั้นที่ 1 (การทำความเขา ใจปญ หา) การวิเคราะห
ความสัมพันธ อยูในทุกขั้นตอน และการวิเคราะหหลักการ อยูในขั้นที่ 2 (การวางแผนแก ปญ หา)
ของกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร
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ผูวิจัยไดทำการสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญ หาทางคณิต ศาสตร
จำนวน 3 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การ
ทำความเขาใจปญหา 2) การวางแผนแกปญ หา 3) การดำเนินการตามแผน และ4) การตรวจสอบ
ตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ คือ 1) แปลความหมายและระบุสิ่งที่โจทยกำหนดให 2) ระบุสิ่งที่โจทย ถาม 3)
ระบุวิธีการแกโจทยปญหา พรอมเหตุผลประกอบ 4) ใชสูตร กฎ ทฤษฎีบททางคณิตศาสตรใ นการ
หาคำตอบของโจทยปญหา 5) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ การ
หารจำนวนนับ ศูนย เศษสวนและทศนิยม พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และ
6) ใหเหตุผลประกอบการตัด สินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ซึ่ง ในตัวบงชี้ยังประกอบไปดวย
องคประกอบการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน คือ ดานการวิเคราะหความสำคัญ จำนวน 3 ขอ ดานการ
วิเคราะหความสัมพันธ จำนวน 12 ขอ และดานการวิเคราะหหลักการ จำนวน 3 ขอ รวมไดขอสอบ
ทั้งหมด 18 ขอยอย
2. ผลการหาคุณภาพแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ผู  ว ิ จ ั ยไดน ำแบบวัด ที่ ส ร า งขึ้ น ไปใหผ ู เ ชี ่ย วชาญตรวจสอบหาคา ดัช นี ค วามสอดคลอ ง (IOC)
ของแตละขอมีค าเทากับ 1.00 เมื่อหาคุณ ภาพของแบบวัดรายขอ พบวา มีค า ความยากงา ย (p)
ตั้ง แต 0.45 - 0.87 และคา อำนาจจำแนก (r) ตั้ง แต 0.21 ขึ้นไป ทั้ง หมดจำนวน 18 ขอ คา ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.76 และผลการพัฒนาเกณฑการใหค ะแนน (Scoring Rubrices) แบบวัด
การคิด วิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิต ศาสตร พบวา ความสอดคลองของการให
คะแนนของผูตรวจ 3 คน ไดคา สัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง (G–Coefficient) เทากับ 0.76
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
1. ผลการสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญ หาทางคณิตศาสตรผูวิจัย
ไดทำการสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร จำนวน 3 ขอ ซึ่ง
ประกอบไปดวยกระบวนการคิด แกปญหาทางคณิตศาสตร 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การทำความเขา ใจ
ปญหา 2) การวางแผนแกปญ หา 3) การดำเนินการตามแผน และ4) การตรวจสอบ ตัวบงชี้ 6 ตัว
บงชี้ คือ 1) แปลความหมายและระบุสิ่งที่โจทยกำหนดให 2) ระบุสิ่งที่โจทยถาม 3) ระบุวิธีการแก
โจทยปญหา พรอมเหตุผลประกอบ 4) ใชสูตร กฎ ทฤษฎีบททางคณิตศาสตรในการหาคำตอบของ
โจทยปญหา 5) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญ หา การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
ศูน ย เศษสวนและทศนิยม พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และ6) ใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ซึ่งในตัวบงชี้ยังประกอบไปด วยองค ประกอบ
การคิด วิเคราะหทั้ง 3 ดา น คือ ดา นการวิเคราะหความสำคัญ จำนวน 3 ขอ ดา นการวิเคราะห
ความสัมพันธ จำนวน 12 ขอ และดานการวิเคราะหหลักการ จำนวน 3 ขอ รวมไดขอสอบทั้ง หมด
18 ขอยอย เพราะการวิเคราะหความสำคัญ สอดคลองกับขั้นที่ 1 (การทำความเขาใจปญหา) ของ
กระบวนการคิด แกปญ หาทางคณิต ศาสตร ในดา นของการแปลความหมายและระบุสิ่ง ที่โจทย
กำหนดให การวิเคราะหความสัมพันธ สอดคลองกับทุกขั้นตอนของกระบวนการคิด แกป ญ หาทาง
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คณิต ศาสตร ในดา นระบุสิ่งที่โจทยถาม ระบุวิธีการแกโจทยปญหา แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา และใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม การวิเคราะหหลักการ สอดคลองกับ
ขั้นที่ 2 (การวางแผนแกปญหา) ของกระบวนการคิด แกปญ หาทางคณิตศาสตร ในดานการใชสูต ร
กฎ ทฤษฎีบททางคณิตศาสตรในการหาคำตอบของโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับพัชราวลัย มีทรัพย
โชติกา ภาษีผล และศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่ทำวิจัยเรื่องโครงสรางการคิดของเด็กประถมศึกษา
พบวา การคิดแกปญหาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการคิดตัดสินใจ การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิด
อยา งมีวิจ ารณญาณ การคิด วิเคราะหและอภิปญ ญา โดยยัง ไดรับอิทธิพลทางออมจากการคิ ด
วิเคราะหและการคิด สรา งสรรค ซึ่ง สอดคลองกับ Newell, A. and Simon (1972) ที่กลา วว า
กระบวนการคิด ที่สงผลตอการแกปญหา ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
อภิปญญา โดยการทำความเขาใจปญหาใหชัดเจนจะตองใชการคิดวิเคราะห
2. ผลการหาคุณภาพแบบวัดการคิดวิเคราะหผานกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร
เมื่อใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของขอคำถามกับตัวบงชี้ (IOC) ของ
ขอสอบทั้ง 18 ขอ ที่สรางขึ้นมีคา IOC เทากับ 1.00 มีความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑที่กำหนด ทั้ง นี้
เพราะแบบวัด ที่สรา งขึ้น นั้น เปน แบบทดสอบอิง เกณฑ มีการสรา งขอคำถามตรงตามตัวบง ชี้ซึ่ง
ครอบคลุมครบถวนตามเนื้อหาที่ต องการ และวัด ไดถูกตองตรงตามตัวแปรที่วัด ตามที่ศ ิริชัย
กาญจนวาสี (2548) ไดกลาวไววาขอสอบที่ใชไดจ ะตองมีคา IOC รอยละ 50 ซึ่งแสดงวา ขอคำถาม
นั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาที่มุง วัด และยังเปนการแสดงถึงคุณภาพของแบบวัด ทำให
แบบวัดสามารถวัดไดตรงตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่กำหนดขึ้น
เมื่อหาคุณภาพของแบบวัดรายขอ พบวา มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.45 - 0.87 จาก
แบบวัดทั้ง 18 ขอ มี 14 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.45 - 0.80 ซึ่งเปนขอสอบที่ดี มีค วามยาก
พอเหมาะ ทั้งนี้เพราะแบบวัดที่สรางนั้นมีการใชขอคำถาม เนื้อหา การใชภาษาที่พอเหมาะกับผูต อบ
และสรา งโดยอิง จากตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น ซึ่ง สอดคลองกับ ไพศาล วรคำ (2552 : 287) ไดเสนอ
แนวคิดวา ความยากของขอสอบ เปนคุณลักษณะประจำตัวของขอสอบแตละขอ ที่บงบอกถึงโอกาส
ที่กลุมตัวอยางจะตอบขอนั้นไดถูก ขอสอบที่มีความยากเหมาะสมจะมีด ัชนีความยากอยูระหวาง
0.20 - 0.80 และสอดคลองกับ ปราณี หลำเบ็ญ สะ (2559) ไดกลาวไววาในการพิจารณาคาความ
ยากงายนั้น ขอสอบที่ดีจะมีระดับความยากงาย อยูระหวาง 0.2 - 0.8 แตแบบวัดที่ผูวิจัยสรา งขึ้น มี
จำนวน 4 ขอที่มีความยากงายเกิน 0.8 แสดงวาทั้ง 4 ขอเปนขอสอบที่งาย เนื่องจากทั้ง 4 ขอนั้น อยู
ในขั้น ตอนการทำความเขา ใจปญ หา (ขั้นที่ 1) ซึ่ง เปนขั ้นแรกในกระบวนการแก ป ญ หาทาง
คณิต ศาสตร และครูไ ดทำการสอนใหนักเรียนทำความเขาใจปญหาในทุกระดับชั้นมากอนหนานี้
นักเรียนจึงมีความคุนชินมากกวาขั้นอื่น ๆ ตามที่ ธนาคร ศรีแนน (2558) ไดกลาววา การวิเคราะห
และกำหนดรายละเอี ยดของปญ หาขั ้ น ตอนนี ้เ ป นขั้ นตอนแรกสุ ด ก อ นที ่จ ะลงมือ แกปญ หา
จุดประสงคของขั้นตอนนี้ คือ การทำความเขาใจกับปญหาเพื่อแยกใหออกวา ขอมูลที่กำหนดมาใน
ปญหาหรือเงื่อนไขของปญหาคืออะไร
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คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.21 ขึ้นไป ทั้งหมดจำนวน 18 ขอ ซึ่งอยูในเกณฑที่ใ ชไ ดทุก
ขอ ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการสรางผูวิจัยไดกำหนดขอคำถามที่ชัดเจน ตรงตามตัวบงชี้ที่สรางขึ้น กลุมที่
ใชทดสอบเปนกลุมที่มีค วามสามารถคละกันทั้ง กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน จึง สามารถ
แยกความรูของนักเรียนไดซึ่ง สอดคลองกับลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539 : 197) เห็นวา
คา อำนาจจำแนกของขอสอบอิง เกณฑน ั้น จะเปนคาอำนาจจำแนกระหวางกลุมที่ยัง ไมไดรับการ
เรียนรูหรือกลุมที่ยัง ไมรู (Non Master) กับกลุมที่ไ ดรับการเรียนรูแลวหรือที่รูแลว (Master)
เนื่องจากแบบทดสอบอิงเกณฑจะใชในการวัดผลที่ใชในการเรียนการสอนแบบมีระบบ (Systenatic
Instruction) เชน การเรียนการสอนรอบรูซึ่งการสอนนี้จะเนนที่คุณภาพการสอนของครู ถาครูสอน
ดีเด็กทุกคนจะเรียนรูหมด คาอำนาจจำแนกของขอสอบอิงเกณฑ ควรมีคาเทากับหรือมากกวา 0
สอดคลองกับสุรวาท ทองบุ (2550) ที่วาขอคำถามที่มีอำนาจใชได คือ จะตองมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
และสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (2537 : 101-109) กลา ววา คา อำนาจจำแนก (Discrimination)
หมายถึง ประสิทธิภาพของขอสอบที่สามารถจำแนกความสามารถเกง – ออนของเด็กออกจากกันได
การคัดเลือกขอสอบที่มีคาอำนาจจำแนกไวใชจะเลือกขอสอบที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟาเทากับ 0.76 มีความเชื่อมั่นสูง ทั้งนี้
เพราะมีจำนวนขอคำถาม และระยะเวลาสอบที่พอเหมาะ คำชี้แจงและขอคำถามมีความชัด เจน มี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการสอบ มีคาความความยากงายรายขอสวนใหญอ ยูใ นระดับ ปาน
กลาง และมีเกณฑการใหค ะแนนที่ชัด เจน ผูต รวจเขา ใจตรงกัน สอดคลองกับ บุญ มี พันธุไ ทย
(2545) กลาววา การมีขอคำถามที่ยาวนั้นสงผลตอความเบื่อหนายและลดความสนใจในการใหขอมูล
และณรงค โพธิ์พฤกษานันท (2551) กลา ววา การใหเวลาที่จำกัดหรือมากเกินไปมีแนวโนมทำให
ขนาดของสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นลดลง ปจจัยดานเวลาทำใหขอมูลนั้นคลาดเคลื่อนไป ทำใหความ
เชื่อมั่น ลดลงไปดวย และกาสัก เตะขัน หมาก (2553) กลา ววา ลักษณะของคำถามที่ด ีค วรตองมี
ความเปนปรนัย คือ คำถามมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง การอธิบายที่ชัดเจน การใหคะแนนที่เปน
ปรนัย และแปรผลมีความชัดเจน ผูตอบหรือรับการทดสอบตองมีสมาธิและใชค วามสามารถอยา ง
เต็มที่ในการทดสอบเครื่องมือการวิจัย และไมควรไดรับการรบกวนจากสภาพแวดลอมตาง ๆ และ
Ercan et al. (Ercan et al, 2007 อางถึงใน ประสพชัย พสุนนท, 2557) กลาววา หากขอคำถามมี
ความยากเกินไปสำหรับผูต อบแบบสอบถาม อาจจะทำใหค วามเชื่อมั่นมีคา ต่ำ เนื่องจากผูต อบ
แบบสอบถามอาจจะไมต อบคำถามหรืออาจจะเดาคำตอบก็เปนไปได ดัง นั้น ความยากงา ยของ
แบบสอบถามควรมีค วามเหมาะสมกับผูต อบแบบสอบถาม ในกรณีที่เปน ขอสอบหากขอคำถามมี
ความยากในระดับปานกลาง คาความเชื่อมั่นจะมีคาสูงกวาขอสอบที่งายหรือยากมาก
การพัฒนาเกณฑก ารใหค ะแนน (Scoring Rubrices) แบบวัด การคิด วิ เคราะห ผ า น
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวา ความสอดคลองของการใหคะแนนของผูตรวจ 3 คน
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Genova ไดค า สัมประสิทธิ์การสรุปอา งอิง (G–Coefficient)
เทา กับ 0.76 แสดงวา การตรวจใหค ะแนนของผูต รวจ 3 คนมีค วามสัมพันธกันคอนขา งสูง ทั้ง นี้
เพราะแบบวัด มีระยะเวลาและจํา นวนข อคํา ถามที่เ หมาะสม การพัฒนาเกณฑการใหค ะแนน
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(Scoring Rubrices) มีคำชี้แจงของเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน ผูตรวจเขาใจเกณฑการใหคะแนน
ตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ, 2544 อางถึงใน ดิเรก
ทวยมีฤทธิ์, 2545) ที่ไ ดอธิบายไววา ไมวา จะใชวิธีใ ดในการตรวจใหค ะแนน ถา ทำไดค วรตรวจให
คะแนนโดยผูตรวจหลาย ๆ คนแลวใชคะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนรวมแทนความสามารถของผูสอบ จะ
ทำใหผลการวัดมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น และจากการที่การใหคะแนนมีความสอดคลองกันสูง เนื่องจาก
ผูตรวจมีความเขาใจตรงกันกับคำชี้แจงของเกณฑการใหค ะแนนที่กำหนดไว ทำใหผลการตรวจของ
ผูต รวจแตละคนมีค วามสอดคลองกัน มากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจ ัยของ Suzanne et al.
(Suzanne et al., 1997 อางถึงใน ปวีณา ปอาทิตย, 2545) ที่วาความคลาดเคลื่อนที่ เนื่ องมาจาก
ผูตรวจจะมีคานอยมาก เพื่อใหผลการตรวจใหคะแนนมีความสอดคลองภายในผูตรวจสูงขึ้น จึงควร
มีการออกแบบทั้งการใหคะแนนแบบรูบริค และการฝกหรืออบรมผูตรวจ หากตองการใหผลการวัด
มีคาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง สูง สามารถดำเนินการได 2 กรณี (1) ถาแบบทดสอบมีจ ำนวนนอย
จะตองใชผูต รวจที่มีจ ำนวนมากขึ้น (2) ถา ผูต รวจมีเพียงพอใชแบบทดสอบที่มีจ ำนวนนอย แต
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เปนขออัตนัยการเพิ่มจำนวนขอสอบอาจไมเหมาะ ซึ่งจะเปนการเพิ่มภาระ
แกผูสอบ ควรจะพิจารณาจำนวนผูตรวจมากกวาการเพิ่มจำนวนขอสอบ
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา การคิด วิเคราะหสามารถวัด ผานกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรได ครูผูสอนสามารถนำแบบวัดไปประยุกตใชในการจัด การเรียนการสอนในรายวิชาอื่น
ๆ เพื่อเปนการลดความซ้ำซอนในการวัดได
2. ในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบอัตนัย ควรมีการฝกอบรมผูตรวจใหมีความเขาใจที่
ตรงกัน ทั้งในหลักการตรวจโดยทั่วไป เนื้อหาที่มุงหวัง และควรเนนใหผูตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กำหนดใหอยางเครง ครัด และในการคัดเลือกผูตรวจตองเปนผูสอนในรายวิชานั้นๆ ควรมีค วาม
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในการสอนมากพอสมควร เพื่อใหไดคาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิง ของ
แบบทดสอบที่เชื่อถือได
3. จากการวิเคราะหภาพรวมของการคิด วิเคราะหผา นกระบวนการแกป ญ หาทาง
คณิต ศาสตร พบวา การวิเคราะหหลักการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ครูผูสอนควรเนนให
ผูเรียนไดน ำสูตร กฎ ทฤษฎีบททางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหา เพื่อเปนการพัฒนาการคิด
ระดับสูงของนักเรียนตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการสรางแบบทดสอบวัด การคิด วิเคราะห ที่เปน เนื้อหาสำหรับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น โดยผานกระบวนการคิด ที่หลากหลาย เชน การคิดสรางสรรค การคิดตัดสิน ใจ การคิด
แบบวิทยาศาสตร เปนตน

ห น้ า | 66

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565

2. ควรมีการศึกษาลักษณะเดียวกัน โดยเพิ่มวิธีการตรวจ และศึกษาวาวิธีการตรวจให
คะแนนแบบใดจะใหคาสัมประสิทธิ์การสรุปอางอิงที่เหมาะสมที่สุด
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