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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 420 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi – Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้น
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Abstract
The purposes of the research were to : 1) construct a mathematical
process skills test for Prathom Suksa 6 students, and 2) verify the quality
of the mathematical process skills test by applying Generalizability
Theory. The sample group of this study was 420 Prathom Suksa 6
students, selected by multi-stage sampling.  The mathematical process
skills test was used as the research tool.
The research results were as follows : 1) The mathematical process skills
test for Prathom Suksa 6 students consisted of 5 aspects of mathematical
process skills, these were: problem solving skills, reasoning skills, ability
to communicate mathematical and presentation, ability to link
mathematical concepts, and ability to link mathematics with other

บทที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความ
สามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน�ำเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 2) คุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชือ่ ถือของผลการวัด โดยมีเงือ่ นไขของการ
วัด คือ ความยาวของแบบทดสอบ จ�ำนวน 10, 15 และ 20 ข้อ และจ�ำนวนผู้ตรวจ
แบบทดสอบ ก�ำหนดเป็น 1, 2 และ 3 คน ผลพบว่า ความยาวของแบบทดสอบ 10
ข้อ ที่มีจ�ำนวนผู้ตรวจ 1 คน มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงต�่ำที่สุด เท่ากับ 0.827
ส่วนความยาวของแบบทดสอบ 20 ข้อ ที่มีจ�ำนวนผู้ตรวจ 3 คน มีค่าสัมประสิทธิ์การ
สรุปอ้างอิงสูงที่สุด เท่ากับ 0.913นั่นคือเมื่อความยาวของแบบทดสอบ และจ�ำนวนผู้
ตรวจเพิ่มขึ้น ค่าความเชื่อมั่น ก็จะสูงขึ้นตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างแบบวัด; แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์; ทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
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science and creative skills. 2) The quality of the mathematical processes
were conducted by applying of Generalizability Theory. The condition
of measurement was the length of the test of 10, 15 and 20 items and
the number of examiners who assessed the test forms consisted of 1,
2 and 3 persons.  The results showed that the length of 10 items with
1 examiners received the lowest G-Coefficient (0.827).   For the length
of the 20 items with 3 examiners received the highest citation G-Coefficient
(0.913). In conclusion, as the number of test items and examiners
increased, the value of reliability went higher.
Keywords : test construction; mathematical process; Generalizability
Theory
บทนำ�
คณิตศาสตร์มบี ทบาทส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มคี วาม
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หา และ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครือ่ งมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อนื่ ๆ คณิตศาสตร์
จึงมีประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และท�ำให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 50) ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือความสามารถทางคณิตศาสตร์ 5 ทักษะได้แก่ ความ
สามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการสื่อความหมายและการน�ำเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้หรือเนื้อหา
คณิตศาสตร์ที่ถูกเน้นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นความสามารถของ
บุคคลในการทีจ่ ะน�ำความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ (Tool) ของผู ้ เ รี ย นในการท� ำ ให้ ค วามรู ้ ท าง
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คณิตศาสตร์มคี วามหมายและมีคณ
ุ ค่ามากกว่าเป็นเพียงวิชาทีป่ ระกอบด้วยสัญลักษณ์
และขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาในห้องเรียน ความรูก้ บั ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จึงเป็นของคู่กัน และเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ปัญหาในชีวิต (อัมพร ม้าคนอง,
2553 : 21)
จากสภาพปัญหาที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นระดับชั้นสุดท้าย
ของการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ที่จะต้องมีการประเมินผลระดับชาติตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ผลจากการประเมินใช้เป็นเครือ่ งมือเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 29) ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ผล
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มี
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 43.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่ำ และพบว่าใน
ปัจจุบนั แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแบบ
ทดสอบทีว่ ดั ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพียงด้านใดด้านหนึง่ ท�ำให้ไม่สามารถ
วัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ครบทั้ง 5 ด้าน อีกทั้งยังเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย แบบเลือกตอบ ซึ่งมีจุดอ่อนที่ส�ำคัญคือ เปิดโอกาสให้มีการตอบถูกโดย
การเดา ปัญหาการตอบแบบสุม่ เดาจึงเป็นแหล่งความคลาดเคลือ่ นในการวัด นอกจาก
นี้ผลการวัดที่ได้ไม่สามารถให้สารสนเทศที่เพียงพอที่จะจ�ำแนกผู้ตอบในระดับต่าง ๆ
ของความรู้ ระหว่างผู้ที่รู้ ผู้ที่มีความรู้บางส่วน และผู้ที่ไม่รู้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีว่ ดั ครอบคลุมครบทัง้ 5 ด้าน และมีลกั ษณะเป็นแบบ
ทดสอบอัตนัย เพือ่ ให้ได้แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ด้าน
ความเที่ ย งตรง และความเชื่ อ มั่ น สู ง เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการวั ด และพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตอ้ งค�ำนึงถึงคุณภาพของข้อสอบ
รายข้อ และแบบทดสอบทั้งฉบับอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านความเที่ยงตรง
(Validity) ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของคุณภาพของแบบทดสอบ ในการสร้างและการตรวจ
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สอบคุณภาพของแบบทดสอบจะต้องค�ำนึงถึงคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นีเ้ พราะว่าความเทีย่ งตรงเป็นคุณสมบัติ ของแบบทดสอบทีแ่ สดงถึงความสามารถ
ในการวัดได้ถูกต้องแม่นย�ำ  ถ้าผลการวัดได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าคุณลักษณะที่แท้จริง
เพียงใด ก็ถือว่าการวัดมีความเที่ยงตรงมากขึ้นเพียงนั้น และด้านความเชื่อมั่น
(Reliability) ก็เป็นอีกคุณสมบัติที่สะท้อนว่าเครื่องมือนั้นไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งก็ยังให้ผล
การวัดที่เหมือนเดิม เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
และมีความน่าเชื่อถือในผลการวัด โดยการน�ำทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือ
ของผลการวัด (Generalizability Theory) มาใช้ในการสร้างแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพือ่ ท�ำให้ได้แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ที่ มี คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด โดยทฤษฎี ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวั ด
(Generalizability Theory) ต้องการสรุปอ้างอิงความเชื่อถือของคะแนนที่สังเกตได้
จากแบบทดสอบที่ท�ำการวัดในเงื่อนไขหรือสถานการณ์ต่างๆของการทดสอบไปยัง
คะแนนจริง เงือ่ นไขหรือสถานการณ์ของการทดสอบทีใ่ ช้ขนึ้ อยูก่ บั การออกแบบ โดย
ค�ำนวณและแปลความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือของผลการวัดส�ำหรับ
ใช้ตดั สินใจเชิงสัมพัทธ์ (Relative decision) และความน่าเชือ่ ถือของผลการวัดส�ำหรับ
ตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (Absolute decision) ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือ
ของผลการวัด (Generalizability Theory) เป็นทั้งวิธีการประเมินความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครือ่ งมือและเป็นการออกแบบการวัดให้ได้ผลของการวัดทีม่ คี วาม
เชื่อมั่น (Reliability) น�ำมาใช้ในการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (GCoefficient) เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในด้านความเชื่อมั่น  ท�ำให้สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของการวัดสูงขึ้น  
ถึงระดับที่ต้องการสามารถน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 12-25)
วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ 3 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
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2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)

บทที่ 3

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาระ จึงได้วาง
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดสาระที่ 6 ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ดังนี้  1) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการให้เหตุผล  3) ความสามารถในการสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน�ำเสนอ  4) ความสามารถในการเชื่อม
โยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ และ
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 90) และเพื่อให้ได้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ผู้วิจัยจึงได้น�ำทฤษฏีการสรุป
อ้างอิงความน่าเชือ่ ถือของผลการการวัด (Generalizability Theory) มาประยุกต์ใช้
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G-Coefficient)  เพื่อศึกษาด้านความเชื่อ
มัน่ (Reliability) ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ได้มกี ารออกแบบ
องค์ประกอบของการวัด (Facet) เป็น 2 ฟาเซท คือ ความยาวของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจ�ำนวนผู้ตรวจ
แบบทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับครูในการน�ำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่อไป จากการศึกษา
ดังกล่าว ท�ำให้ได้กรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ดังแผนภาพที่  1

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

บทที่ 3

62

แผนภาพที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่ส�ำคัญใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ “ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์” อัมพร ม้าคนอง (2553) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นความสามารถหรือความ
ช�ำนาญของบุคคลในการท�ำงาน ทักษะทางคณิตศาสตร์จึงเป็นความสามารถของ
บุคคลในการน�ำความรูท้ างคณิตศาสตร์ไปใช้ ในอดีตความเจริญในสังคมยังไม่มคี วาม
ซับซ้อน ความต้องการใช้งานคณิตศาสตร์ยังไม่มากนัก การก�ำหนดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรจึงยังไม่ชดั เจน ส�ำหรับในปัจจุบนั สภาพสังคมมีความเจริญ

บทที่ 3 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
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และซับซ้อนมากขึน้ ทักษะทางคณิตศาสตร์หรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ทม่ี นุษย์
จ�ำเป็นต้องมีจงึ ต้องมากขึน้ ตามไปด้วย เนือ่ งจากเป็นพืน้ ฐานของการคิด การแก้ปญ
ั หา
และการท�ำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลายประเทศจึงได้มีการก�ำหนดทักษะและ
กระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรคณิตศาสตร์อย่าง
ชัดเจน โดยทั่วไปทักษะทางคณิตศาสตร์ที่หลายประเทศมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมักเป็น
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะส�ำคัญดังนี้ การแก้
ปัญหา (problem solving) การให้เหตุผล (reasoning) การสื่อสาร สื่อความหมาย
และการน� ำ เสนอ (communications and presentations) การเชื่ อ มโยง
(connections) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) (อัมพร ม้าคนอง, 2553 : 10)
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ได้ก�ำหนดสาระที่ 6
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน�ำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จากมาตรฐาน
การเรียนรู้ดังกล่าว สามารถสรุปทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 5
ทักษะ ดังนี้
1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การหาวิธีการคิด
เพื่อค�ำนวณหาค�ำตอบจากโจทย์ปัญหาขั้นตอนเดียว และโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน 2)
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การหาข้อสรุปและให้เหตุผล
ประกอบจากโจทย์ปัญหาที่ก�ำหนดให้ 3) ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความ
หมายและการน�ำเสนอ หมายถึง การสื่อสาร การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และน�ำเสนอเป็นเแผนภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 4) ความ
สามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อนื่ ๆ ได้ หมายถึง ความสัมพันธ์กนั ในเนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์
กันระหว่างเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่น 5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง
การประยุกต์ความคิดในการหาค�ำตอบได้หลายทิศทางจากโจทย์จ�ำนวนและการ
ด�ำเนินการ
จะเห็นว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญไม่น้อยไป
กว่าความรู้หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์ จึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดทักษะ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นต่าง ๆ ที่วัดครอบคลุมครบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล (2550) ได้พัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ นัฐพร ตื้อจันตา (2552) ที่สร้าง
แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
และสาคร สียางนอก (2556) สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก ในทักษะที่ 1 - 4 และเป็นแบบทดสอบอัตนัย ในทักษะที่ 5
ส่วนทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability
Theory) พัฒนามาจากทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ที่เชื่อว่าความคลาด
เคลือ่ นมาจาก ความคลาดเคลือ่ นทุกแหล่งรวมเป็นหนึง่ เดียว ซึง่ ต่อมาครอนบาค และ
คณะ ได้เสนอทฤษฎีส�ำหรับวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผลการวัดพฤติกรรมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ คะแนนที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการวิเคราะห์แยกส่วน
ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลือ่ น ออกเป็นความคลาดเคลือ่ นอย่างเป็น
ระบบ กับความคลาดเคลื่อนสุ่ม ท�ำให้ทราบและสามารถควบคุมแหล่งความคลาด
เคลื่อนได้ตรงประเด็น ท�ำให้สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของการวัดสูงขึ้น โดยทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) ต้องการ
สรุปอ้างอิงความเชือ่ ถือของคะแนนทีส่ งั เกตได้ จากแบบทดสอบทีท่ ำ� การวัดในเงือ่ นไข
หรือสถานการณ์ตา่ งๆของการทดสอบไปยังคะแนนจริง เงือ่ นไขหรือสถานการณ์ของ
การทดสอบทีใ่ ช้ขนึ้ อยูก่ บั การออกแบบ โดยค�ำนวณและแปลความหมายได้ 2 ลักษณะ
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผลการวัดส�ำหรับใช้ตัดสินใจเชิงสัมพัทธ์ (Relative
decision) และความน่าเชือ่ ถือของผลการวัดส�ำหรับตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (Absolute
decision) ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability
Theory) เป็นทัง้ วิธกี ารประเมินความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของเครือ่ งมือและเป็นการ
ออกแบบการวัดให้ได้ผลของการวัดที่มีความเชื่อมั่น (Reliability) น�ำมาใช้ในการ
ศึกษาค่าสัมประสิทธิก์ ารสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) เพือ่ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ในด้านความเชื่อมั่น  ท�ำให้สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของการวัดสูง
ขึ้น  ถึงระดับที่ต้องการ สามารถน�ำผลที่ได้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ ( ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 : 12-25)
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 430 โรงเรียน มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 36,087 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ�ำนวน 11 โรงเรียน จ�ำนวน 420
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ) มีขั้นตอน
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ส�ำรวจข้อมูลประชากรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ คือ ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แล้วจัดท�ำกรอบของการสุม่ (Sampling
Frame) โดยอาศัยลักษณะการแบ่งขนาดของโรงเรียน
   2. ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
ศิริชัย กาญจน-วาสีและคณะ (2544: 133) โดยผู้วิจัยประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α=.05) และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน (E) ของการ
ประมาณค่าเฉลี่ย ± 10% พบว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย จ�ำนวน 397 คน  
3. สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ก�ำหนดให้กลุ่มเขตเป็น
หน่วยการสุม่ เนือ่ งจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O – NET)
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ผลการทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ต่างกันมากนัก คือประมาณ 43.96  ดัง
นั้นจึงท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่มเขต ได้กลุ่มกรุงเทพใต้
4. สุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็นชั้น (Strata) และมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Unit) เมื่อพิจารณาตามขนาด
สามาถแบ่งออกเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 20 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรงเรียน ท�ำการสุ่มมาร้อยละ 20 ของแต่ละขนาด ได้
จ�ำนวน 11 โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ�ำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
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ขนาดกลาง จ�ำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน 6 โรงเรียน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างของโรงเรียนแต่ละขนาดเป็นสัดส่วนกับจ�ำนวนหน่วยทั้งหมดในชั้นภูมิ
5. ท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) โดยสุ่มห้องเรียน จากทุกโรงเรียน
ในแต่ละขนาด มาร้อยละ 20 ได้จ�ำนวนห้องเรียนและจ�ำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส�ำหรับการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ�ำนวน
1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 วัด
ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน�ำเสนอ
ตอนที่ 4 วัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อม
โยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และตอนที่ 5 วัดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Scoring Rubric) โดยให้คะแนน
เป็น 4 ระดับมีขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ดังนี้
1. ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ และศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ทักษะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แล้วน�ำมาเขียนเป็น
นิยามศัพท์เฉพาะ และก�ำหนดพฤติกรรมบ่งชี้  วิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ โดย
แบ่งเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 สาระ
2.สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ทักษะ โดยวิเคราะห์ตาม
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอื่น ๆ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1

สาระ

จ�ำนวนข้อทีส่ ร้างขึน้ จ�ำแนกตามสาระการรูแ้ ละทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
ทักษะที่ 1
ทักษะที่ 4
การแก้ปัญหา ทักษะที่ 2
การเชื่อมโยง
ทักษะที่ 5
ทักษะที่ 3
การให้
แก้
แก้
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิด
การสื่อสาร
สร้างสรรค์
ปัญหาขั้น ปัญหา เหตุผล
กับ
กับ
ตอนเดียว ซับซ้อน
คณิตศาสตร์ วิชาอื่น
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

3

6

6

3

1
1
1
3

6

5. น�ำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ท�ำการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ แล้วน�ำแบบทดสอบฉบับร่างมาท�ำการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านคณิตศาสตร์ 3 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา จ�ำนวน 2 ท่าน
พิจารณาตรวจแบบทดสอบในแต่ละข้อว่าตรงตามเนือ้ หาและพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัด
ในแต่ละด้านหรือไม่ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้งฉบับตั้งแต่ 0.60 – 1.00

บทที่ 3

สาระที่ 1
สาระที่ 2
สาระที่ 3
สาระที่ 4
สาระที่ 5
สาระที่ 1 กับ
2
สาระที่ 1 กับ
4
สาระที่ 2 กับ
3
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
รวม
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบโดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ซึ่งค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 จึงน�ำไปใช้วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2. ค่าความยาก (Difficulty) ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
โดยค�ำนวนจากดัชนีค่าความยาก ( P ) ค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 จึงน�ำไปใช้วัด
ความสามารถของผู้เรียนได้
3. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   โดยค�ำนวณจากดัชนีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ( D ) ซึ่งค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
4. ค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s  Alpha Coefficient :
α ) ซึ่งค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปถือว่ามีความเชื่อมั่นสูงน�ำไปใช้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และก�ำหนดวันเวลาส�ำหรับการทดสอบ
2. น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปท�ำการเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 420 คน โดยชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์
และวิธีการท�ำแบบทดสอบ เพื่อให้มีความเข้าใจในการท�ำแบบทดสอบ  
3. เก็บรวบรวมแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จากนั้นตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบที่ใช้ได้มีจ�ำนวน 370 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 88.09 ของแบบทดสอบทั้งหมด แล้วจึงท�ำการตรวจให้คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์หาค่า
ความยาก อ�ำนาจจ�ำแนก และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) ตามทฤษฎีการ
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สรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) โดยค�ำนวณ
ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมบูรณ์ (ρ2Abs) ค่าสัมประสิทธิ์การสรุป
อ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพัทธ์ (ρ2Rel) ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
G_String version 6.3.8

บทที่ 3

ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัย ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยได้
ผลสรุปตามล�ำดับ ดังนี้
1. การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ�ำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 วัดความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 วัดความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน�ำเสนอ ตอนที่ 4 วัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง
ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และตอนที่ 5 วัดการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และได้คุณภาพของเครื่องมือแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ทสี่ ร้างขึน้ ดังนี้ ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา ซึง่ ตรวจสอบโดยวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าความยากและอ�ำนาจจ�ำแนก ซึ่งมีค่าความยาก
(Difficulty) ตั้งแต่ 0.40 – 0.80  ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ตั้งแต่ 0.20
– 0.35 และประมาณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 สามารถ
น�ำไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถของผู้เรียนได้
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิก์ ารสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมบูรณ์ (ρ2Abs)
และค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพัทธ์ (ρ2Rel) โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป G_String version 6.3.8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของ
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ออกแบบการวัดเป็นแบบ Two-facet
design โดยมีรูปแบบการวัดเป็น p X i X r เมื่อ p แทน ผู้สอบ i แทน ความยาวของ
แบบทดสอบ และ r แทน จ�ำนวนผู้ตรวจแบบทดสอบ
ผลจากการศึกษาพบว่า แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่า
สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) สูง ผลปรากฏ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จ�ำแนกตาม ความยาวของแบบทดสอบ และจ�ำนวนผูต้ รวจ
บทที่ 3

ความยาวของแบบทดสอบ
10

15

20

จ�ำนวนผู้ตรวจ
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ρ2
0.827  
0.842
0.847
0.871  
0.885  
0.890
0.895  
0.909  
0.913

จากตาราง 2 พบว่า ความยาวของแบบทดสอบ 10 ข้อ จ�ำนวนผู้ตรวจ 1 คน มี
ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงต�่ำที่สุด เท่ากับ 0.827 ส่วนความยาวของแบบทดสอบ
20 ข้อ จ�ำนวนผู้ตรวจ 3 คน มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสูงที่สุด เท่ากับ 0.913
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดในการสร้างแบบวัดสาระที่ 6 ด้านทักษะ

บทที่ 3 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
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บทที่ 3

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา  2) ความสามารถในการ
ให้เหตุผล  3) ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การน�ำเสนอ  4) ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ และ 5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ซึง่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 90) ที่ประกอบด้วย 6 สาระ
การเรียนรู้ 5 สาระแรกเป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาประกอบด้วย จ�ำนวน
และการด�ำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่า
จะเป็น   ส่วนสาระที่ 6 เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึง่ ในแต่ละสาระการเรียนรูจ้ ะแบ่งออกเป็นมาตรฐานต่าง ๆ ส�ำหรับสาระ
การเรียนรูท้ ี่ 6 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มี 1 มาตรฐาน คือ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การน�ำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุล (2550) ที่ได้พัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นัฐพร ตื้อจันตา (2552) สร้างแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และสาคร สียาง
นอก (2556) สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ในทักษะที่ 1 - 4 และเป็นแบบทดสอบอัตนัย ในทักษะที่ 5
คุณภาพของเครื่องมือแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นดังนี้ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน มีคา่ ความเทีย่ งตรง ตัง้ แต่  0.60
ถึง 1.00  ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เป็นไปตามเกณฑ์แบบทดสอบที่มีคุณภาพ
กล่าวคือ ดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ไพศาล วรค�ำ, 2556: 268 –
269) ค่าความยากและอ�ำนาจจ�ำแนก พบว่ามีค่าความยากตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.80 และ
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.35 ซึ่งมีค่าความยากและอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ใน
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เกณฑ์ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ (2539: 184) ที่กล่าวว่าค่าความยากของ
ข้อสอบควรอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และสอดคล้องกับ สุวิมล ติรกานันท์ (2551:
151) ที่กล่าวว่าค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้
ว่าแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ทีส่ ร้างขึน้ มีคา่ ความยากและอ�ำนาจจ�ำแนกเหมาะสมตามเกณฑ์  สามารถใช้วดั ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory) ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทีม่ คี วามยาวของแบบทดสอบ และจ�ำนวนผูต้ รวจแตก
ต่างกัน พบว่าแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพด้านความเชือ่ มัน่
(G – Coefficient) สูง และพบว่าเมื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้ตรวจหรือจ�ำนวนแบบทดสอบ จะ
ท�ำให้ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าการให้คะแนนของผู้ตรวจมี
ความสอดคล้องกันสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (ดิเรก ทวยมีฤทธิ์,
2545 : 229; อ้างอิงจาก ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีใด
ในการตรวจให้คะแนน ถ้าท�ำได้ควรตรวจให้คะแนนโดยผู้ตรวจหลาย ๆ คนแล้วใช้
คะแนนเฉลีย่ หรือคะแนนรวมแทนความสามารถของผูส้ อบ จะท�ำให้ผลการวัดมีความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น และจากการที่การให้คะแนนมีความสอดคล้องกันสูง เนื่องจากผู้ตรวจ
มีความเข้าใจตรงกันกับค�ำชี้แจงของเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้ผลการ
ตรวจของผูต้ รวจแต่ละคนมีความสอดคล้องกันมากขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Suzanne et al. (ปวีณา ปีอาทิตย์, 2545 : 66; อ้างอิงจาก Suzanne et al. , 1997)
ทีว่ า่ ความคลาดเคลือ่ นทีเ่ นือ่ งมาจากผูต้ รวจจะมีคา่ น้อยมาก เมือ่ มีการตรวจให้คะแนน
แบบประเมินรวม และมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ดังนั้นเพือ่ ให้ผลการตรวจให้
คะแนนมีความสอดคล้องภายในผูต้ รวจสูงขึน้ จึงควรมีการออกแบบทัง้ การให้คะแนน
แบบรูบริค และการฝึกหรืออบรมผู้ตรวจ และเป็นที่น่าสังเกตว่าหากต้องการให้ผล
การวัดมีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสูงตามก�ำหนด สามารถด�ำเนินการได้ 2 กรณี
(1) ถ้าแบบทดสอบมีจ�ำนวนน้อย จะต้องใช้ผู้ตรวจที่มีจ�ำนวนมากขึ้น (2) ถ้าผู้ตรวจมี
เพียงพอใช้แบบทดสอบที่มีจ�ำนวนน้อย ทั้งนี้จะเพิ่มความยาวของแบบทดสอบหรือ

บทที่ 3 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
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ผู้ตรวจนั้น จะต้องพิจารณาว่าสามารถปฏิบัติได้จริง มีความสะดวกและประหยัด
ในการเรียนการสอนเราสามารถเพิม่ ความยาวของแบบทดสอบได้มากกว่าเพิม่ จ�ำนวน
ผู้ตรวจ โดยเฉพาะการใช้ครูจ�ำนวนมากเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากส�ำหรับการประเมินใน
โรงเรียน แต่การเพิ่มจ�ำนวนความยาวของแบบทดสอบท�ำได้ง่ายกว่า

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

บทที่ 3

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการตรวจแบบทดสอบทีม่ ลี กั ษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย ควรมีผตู้ รวจ
มากกว่า 1 คน ซึง่ ในทางปฏิบตั อิ าจเป็นไปได้ยาก แต่เมือ่ การตรวจให้คะแนนเป็นการ
ตัดสินใจที่ส�ำคัญและเป็นแบบทดสอบอัตนัย ก็ควรมีผู้ตรวจหลายคน เพื่อให้ได้
ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบที่เชื่อถือได้
1.2 ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัย ควรมีการฝึกอบรมผู้ตรวจให้
มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งในหลักการตรวจโดยทั่วไป เนื้อหาที่มุ่งหวัง และควรเน้นให้
ผู้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้อย่างเคร่งครัด และในการคัดเลือกผู้ตรวจ
ต้องเป็นผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ควรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน
มากพอสมควร เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบที่เชื่อถือได้
1.3 ในกรณีที่ใช้แบบทดสอบที่มีความยาวน้อย ควรเพิ่มจ�ำนวนผู้ตรวจ
เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาลักษณะเดียวกัน โดยเพิ่มวิธีการตรวจ และศึกษาว่าวิธี
การตรวจให้คะแนนแบบใดจะให้ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงที่เหมาะสมที่สุด
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