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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบทดสอบที่ได้จาก
การทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 650 คน จาก
โรงเรียน 10 แห่ง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multI – stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ 75 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้จริงเพียง 45 ข้อ วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่า
ความยากและค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (reliability) และสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) ใน
รูปคะแนนที - ปกติ ซึ่งทาการขยายคะแนน T โดยอาศัยสมการพยากรณ์
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ 75 ข้อ ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ด้าน ๆ ละ 25 ข้อ ได้แก่ ด้านการจัดประเภท ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
ด้านการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
2. การทดสอบ 3 ครั้ง ผลเป็นดังนี้
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2.1 การทดสอบครั้งที่ 1 พบว่า ข้อสอบจานวน 75 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.18 ถึง
0.80 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ -0.03 ถึง 0.66 มีข้อสอบเข้าเกณฑ์ จานวน 62 ข้อ
2.2 การทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า ข้อสอบจานวน 60 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.16 ถึง
0.64 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.11 ถึง 0.84 มีข้อสอบเข้าเกณฑ์ จานวน 55 ข้อ
2.3 ผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 45 ข้อ ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ต้องทดสอบ 3 ด้าน ๆ ละ 15 ข้อ
มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.65 แสดงว่า มีค่าตาม
เกณฑ์ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87
3. เกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทั้งฉบับ
จานวน 45 ข้อ โดยการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที - ปกติ พบว่า คะแนนดิบของแบบทดสอบ มีค่าตั้งแต่ 7
ถึง 42 คะแนน และในรูปของคะแนนที - ปกติ มีค่าตั้งแต่ T13 ถึง T68 และทาการขยายคะแนนที - ปกติ
เพื่อให้ครอบคลุมคะแนนดิบทุกคะแนน โดยใช้สมการเส้นตรง Tc = 2.08 + 1.56X ผลการขยาย T ปกติ ส่วน
แรกขยายจาก 43 - 45 คะแนน ได้ Tc ตั้งแต่ T70 ถึง T72 และส่วนที่สองขยายจาก 1 - 6 คะแนน ได้ Tc ตั้งแต่
T4 ถึง T11
สรุปได้ว่า จากคะแนนดิบตั้งแต่ 1 - 45 คะแนน แปลงเป็นคะแนนที - ปกติ ได้ตั้งแต่ T4 ถึง T72
คาสาคัญ การพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ABSTRACT
This research aimed to 1) construct a test on mathematical reasoning ability for
grade 11 students, 2) find the quality of the test on mathematical reasoning ability for grade
11 students, and 3) create the norms of the test from the results of testing mathematical
reasoning ability. The sample in this study consisted of 650 grade 11 students who were
studying in the second semester of the academic year 2018 in 10 secondary schools in
Kalasin Province, obtained through multi-stage random sampling. The research instrument in
this study was a 4-choice test containing 75 items of which 45 were to be selected. The
analysis of the quality of the test was to find the item difficulty, item discrimination, and
total reliability. The norms were constructed in the form of normalized T-score which was
expanded, using a predictive equation.
The results of this research were as follows:
1. The 75-item test on mathematical reasoning ability that was constructed
consisted of 3 aspects of behavior- categorizing, relation analysis, and relation synthesis,
having 25 items on each aspect.
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2. The results of three times of giving the test were:
2.1 The first time revealed that the 75 question items had the difficulty
ranged from 0.18 to 0.80 and the discrimination ranged from -0.03 to 0.66. There were 62
good items.
2.2 The second time revealed that the 60 question items had the difficulty
ranged from 0.16 to 0.64 and the discrimination ranged from 0.11 to 0.84. There were 55
good items.
2.3 The third time revealed that 45 question items were composed of 15
question items on each of the three aspects, with the difficulty ranged from 0.34 to 0.80 and
the discrimination ranged from 0.22 to 0.65. That means all of the items were identified as
good and the total reliability was 0.87.
3. The norms of the 45-item mathematical reasoning ability test were obtained
by converting the raw scores to normalized T-scores. The raw scores ranged from 7 to 42
and the normalized T-scores were between T13 and T68. The normalized T-scores were
expanded into linear equation in order to cover every raw score. Thus Tc = 2.08 + 1.56X, and
the first half normalized T-scores were expanded from 43 to 45, thus Tc ranged from T70 to
T72, and the second half was expanded from 1 to 6, thus Tc ranged from T4 to T11.
In conclusion, when the raw scores that ranged from 1 to 45 were converted to
normalized T-scores, they ranged from T4 to T72.
Keywords: test development, test, mathematical reasoning ability
บทนา
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่ ง ที่มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพคน เนื่อ งจากเป็นวิ ชาที่ต้องใช้
เหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบ มีทักษะการแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการ
พัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ (สถาบันส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2550) ดังนั้นจึงถือว่าคณิตศาสตร์มี
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ขึ้น โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้
ความเข้ าใจในคณิต ศาสตร์พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ จานวนและการด าเนิ นการ การวั ด เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พร้อมทั้ง สามารถนาความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ซึ่งเป็นประการแรก และ
ประการต่อมาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
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ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และ
ประการสุดท้ายผู้เรียนจะต้องมีความสามารถทางานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
(กรมวิชาการ, 2551) เมื่อพบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสาคัญเช่นนี้แล้ว นักวัดผลจึงสนใจที่จะทาการวัดและ
ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์นี้หลายรูปแบบ ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการศึกษานั้น นับว่ามีความสาคัญต่อ
การเรียนทุกระดับ ทุกวิชา เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนว่า นักเรียนได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ (สมนึก ภัททิยธนี, 2560)
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นการคิดทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญมากส่วนหนึ่ง ประกอบด้วย
การสรุปกรณีทั่วไป หรือการสรุปความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ์ของแนวคิดเหล่านั้น การ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการให้เหตุผลเป็นมาตรฐาน
หนึ่งที่ครูต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน การเป็นผู้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนเป็นเครื่องมือสาหรับการ
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีงานวิจัยจานวนมากยืนยันว่า การสอนให้นักเรียนอย่างเข้าใจ และมีเหตุผลเป็นสิ่งที่
ดีกว่ าการสอนแบบให้ จดจา อีก ทั้ง สามารถนาความรู้ความเข้ าใจไปปรับ ใช้ กับสถานการณ์ใ หม่ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับสาระบางประการ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกล่าวว่าการให้เ หตุผลเป็นมาตรฐานหนึ่ง
ของสาระที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะ
สาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน เป็นทักษะกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด อย่างมี
เหตุ ผ ล คิ ด อย่ างมี ร ะบบ สามารถวิ เคราะห์เ ห็ น ปั ญ หาได้ อ ย่า งถี่ ถ้ วน คาดการณ์ วางแผน ตั ด สิน ใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุ ผล จึงเป็นหัวใจของการสอนคณิตศาสตร์ การสอนให้
นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจอย่างมีเหตุผลจะทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถจดจาได้ดี
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) อีกทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 ยังระบุว่าผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิด สัง เคราะห์ มี วิ จารณญาณ มีค วามคิด สร้า งสรรค์ คิด ไตร่ ตรอง มี วิสั ยทั ศ น์ โดยในส่ วนของเกณฑ์ก าร
พิจารณาว่า ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรองหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากการ
ที่ผู้เรียนสามารถวิจารณ์สิ่ง ที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล และสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
เลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)
อีกทั้งการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ยังเป็นสมรรถนะหนึ่งทางคณิตศาสตร์ ซึ่งโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) เลือกใช้วัดและประเมินผลโครงการ
ด้านสมรรถนะของนักเรียนที่ควรได้รับการกระตุ้นให้เชื่อมโยงกับโลกจริง (สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชา เดชศรี และ
อัมพลิกา ประโมจนีย์, 2549)
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การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรที่ควรศึกษา เนื่องจากจะสังเกตได้ว่าการประเมินในลักษณะที่
มุ่งเน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้นขาดความต่อเนื่อง โดยจะสังเกตได้ว่านักเรียนได้รับการประเมินสมรรถนะ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2 รายการ คือ การสอบโอเนต และการประเมินในโครงการ PISA ต่อมาคือ
การสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ การสอบโอเนต แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มี
การทดสอบที่ มุ่ง เน้น สมรรถนะด้า นพฤติก รรมการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะด้ านความสามารถการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ทาให้ไม่สามารถมองภาพรวมคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นนี้ได้ อีกทั้งการประเมินส่วนใหญ่จะ
ดาเนินการและรายงานผลการประเมินหลังจากนักเรีย นจบการเรียนในระดับชั้นนั้นแล้ว ทาให้ครูไม่สามารถ
นาผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรื อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่าง
มีป ระสิท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารประเมิ น ความสามารถในการให้เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ดาเนินการในระหว่างเรียน ทั้งนี้เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถนาผลการประเมินนี้ไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการทดสอบโอเนตของนักเรียน เมื่อเลื่อนระดับชั้นเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนับว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2555)
จากความสาคัญ ของการให้เหตุผลทางคณิต ศาสตร์ และความจาเป็น ในการวั ดและประเมิ นผล
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิต ศาสตร์ สาหรับ นัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายข้ างต้น นั้ น จึ ง ต้ องเลือ กใช้ รูป แบบการวัด และประเมิ น ผลที่ เหมาะสม ซึ่ง วิธี ก ารการวัด ผลและ
ประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีหลายรูปแบบหลายวิธี เช่น การสังเกต การเขียนอนุทิน การสัมภาษณ์
การตรวจแบบฝึกหัด การทาแบบทดสอบ และการประเมินแฟ้มงาน (สิริพร ทิพย์คง, 2544) ข้อสอบแบบ
เลือกตอบเป็นข้อสอบปรนัยที่นิยมใช้กันมากกว่าข้อสอบปรนัยแบบอื่น (ชวาล แพรัตกุล, 2520) เพราะมีข้อดี
คือ สามารถวัดผลิตผลทางการเรียนได้หลายด้าน ตั้งแต่ความรู้ความจาจนถึงกระบวนการทางปัญญาชั้นสูง เช่น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า อีกทั้งสามารถควบคุมระดับความยากง่ายของข้อสอบได้ โดยการเขียน
ตัวหลอกล่อ ให้เป็นเอกพันธ์ จึง สามารถใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับ ตรวจให้คะแนนง่าย รวดเร็วเป็นปรนัย
สามารถใช้เครื่องตรวจได้ รวมถึงสามารถวินิจฉัยข้อบกพร่อง หรือความไม่เข้าใจเนื้อหาได้ โดยพิจารณาจาก
ตัวหลอก อย่างไรก็ตามการสร้ างตัวเลือกให้มีประสิทธิภาพนั้น สร้างลาบากมาก เพราะต้องคิดตัวเลือกให้
เหมาะสม และไม่เหมาะที่จะวัดความคิดริเริ่ม หรือความคิดสร้างสรรค์ ไม่สามารถวัดการรวบรวมความคิด
และการเสนอความคิดและทักษะการเขียน นอกจากนี้เกี่ยวกับการให้เหตุผลหากยึดพฤติกรรมที่ ต้องการวัด
ตามแนวความคิดของบลูม (Bloom) และคณะ ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ต้องอาศัยการเขียน
ข้อสอบวัด 3 ด้าน ได้แก่ การจาแนกประเภท (1.23) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (4.20) และการสังเคราะห์
ความสัมพันธ์ (5.30) (ชวาล แพรรัตนกุล, 2520 และสมนึก ภัททิยธนี, 2560)
จากแนวคิดและหลักการ ตลอดจนความสาคัญของการให้เหตุ ผลทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น
อีกทั้งจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในปัจจุบันพบว่า เครื่องมือในการวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังมีน้อย ซึ่งที่ผ่านมาการวิจัยในลักษณะนี้จะใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างระดับระถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบ
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ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้แบบทดสอบ
แบบตัวเลือก ที่มีกระบวนการสร้างตัวเลือกจากการใช้คาถามปลายเปิดในการพัฒนาเครื่องมือการวัดการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใดนั้น จะต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดจึงจะสามารถบ่ง ชี้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและความสามารถของผู้เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินสมรรถนะและคุณภาพ
ผู้เรียนในทุกด้าน อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบการวัดและการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
ทั้ง ในระดับ ชาติและระดับนานาชาติ เพื่อ ให้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการคุณภาพผู้เ รียนนั้นมีค วามแม่นย า
สามารถบ่งชี้ถึงสมรรถนะของนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง และสามารถนาผลที่ได้จากการวัดและการประเมินนั้น
มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการจัด
การศึกษาต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อ สร้า งแบบทดสอบความสามารถในการให้เ หตุผ ลทางคณิต ศาสตร์ สาหรับ นัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบทดสอบที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 6,076 คน จากโรงเรียน 55 โรง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 650 คน จากโรงเรียน 10 โรง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi stage random sampling) เพื่อใช้ทดลองสอบ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างครั้งละ 200 คน
สอนครั้งที่ 3 เป็นการทดลองจริง จึงใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 250 คน
เครื่องมือที่พัฒนา
เครื ่อ งมือ ที่ใ ช้ว ิจัย ครั้ ง นี้ ได้ แก่ แบบทดสอบความสามารถในการให้เ หตุผ ลทางคณิต ศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ 75 ข้อ เพื่อนามาทดลองใช้ 3 ครั้ง แล้วคัดเลือก
ไว้ใช้จริงเพียง 45 ข้อ การทดลองใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ครั้งละ 200 คน เพื่อหาค่า
ความยากและค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ และครั้งที่ 3 ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 คน เพื่อหาค่า
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ความยากและค่ า อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้ อ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ (reliability) และสร้ า งเกณฑ์ ป กติ
(norms) ในรูปคะแนนที - ปกติ ซึ่งทาการขยายคะแนน T โดยอาศัยสมการพยากรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชนิดกาถูกผิดและ
เติมคา จานวน 1 ฉบับ 25 ข้อ แยกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และจาแนกตามการวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย 3
ด้าน ประกอบด้วยด้านการจัดประเภท ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ในเรื่อง สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสารวจความคิดเห็นแล้วนาคาตอบมาวิเคราะห์
เพื่อนาไปสร้างแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ 75 ข้อ เพื่อนาไปทดลอง 3 ครั้ง โดย
ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ดาเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง ดังนี้
2.1 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น จานวน 75 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
200 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความยากและค่าอานาจจาแนกรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่เข้าเกณฑ์
จานวน 60 ข้อ เพื่อนาไปทดลองครั้งที่ 2
2.2 นาแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจากการทดลองใช้ครั้งที่ 1 จานวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 จานวน 200 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกรายข้อ
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่เข้าเกณฑ์ จานวน 45 ข้อ เพื่อนาไปทดลองครั้งที่ 3
2.3 นาแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วจากการทดลองใช้ครั้งที่ 2 จานวน 45 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 จานวน 250 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาคุณภาพทั้งเป็นรายข้อและทั้งฉบับ
และสร้างเกณฑ์ปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น ได้มาจากการพิจารณาค่าเฉลี่ย ( X ) ของ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
2. ความยากของข้อสอบรายข้อแบบทุกตัวเลือกของแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ เรื่อง สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการสารวจความคิดเห็น
3. อานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อแบบทุกตัวเลือกของแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ เรื่อง สถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสารวจความคิดเห็น
4. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20
5. เกณฑ์ปกติ โดยการนาคะแนนจากการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ไปแปลงเป็นคะแนน T ปกติ
(normalized T- score) โดยอาศัยการหาค่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR) และทาการขยายคะแนนที-ปกติ
ด้วยอาศัยสมการพยากรณ์
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ผลการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ 75 ข้อ
แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องพบว่า ได้ข้อสอบเข้าเกณฑ์ทุกข้อมีค่าตั้งแต่
0.60 ถึง 1.00 จึงสามารถนาข้อสอบทั้ง 75 ข้อ ไปทดลอง 3 ครั้ง เพื่อหาคุณภาพเป็นรายข้อและทั้งฉบับต่อไป
2. การหาคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อและทั้งฉบับ
2.1 ค่าความยากและอานาจจาแนกของข้อสอบเป็นรายข้อจากการทดลอง 3 ครั้ง ผลเป็นดังนี้
2.1.1 การทดลองครั้งที่ 1 แบบทดสอบ จานวน 75 ข้อ มีข้อเข้าเกณฑ์ 62 ข้อ จึงคัดเลือกให้
เหลือ 60 ข้อ ตามต้องการ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่
0.22 ถึง 0.66
2.1.2 การทดสอบครั้งที่ 2 แบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ มีข้อเข้าเกณฑ์ 55 ข้อ จึงคัดเลือกให้
เหลือ 45 ข้อ ตามต้องการ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.64 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่
0.27 ถึง 0.84
2.1.3 การทดสอบครั้งที่ 3 แบบทดสอบ จานวน 45 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.34
ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.65 แสดงว่า มีค่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ผลจากการทดลองครั้งที่ 3 เมื่อหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วย โดยใช้สูตร KR – 20 พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.87
3. เกณฑ์ปกติ (norms)
ผู้วิจัยสร้างเกณฑ์ปกติ โดยนาคะแนนที่ไ ด้จากการทดสอบครั้งที่ 3 ละผ่านการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบมาแล้วจึงทาการแปลงเป็นคะแนน T ปกติ แล้วปรับขยายคะแนน T ปกติ โดยอาศัยสมการพยากรณ์
พบว่า แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 7 คะแนน ถึง 42 คะแนน
และคะแนน T ปกติ มีค่าตั้งแต่ T13 ถึง T68 และทาการขยายคะแนนที - ปกติ เพื่อให้ครอบคลุมคะแนนดิบทุก
คะแนน โดยใช้สมการเส้นตรง Tc = 1.56X + 2.08 ผลการขยาย T ปกติ ส่วนแรกขยายจาก 43 - 45 คะแนน
ได้ Tc ตัง้ แต่ T70 ถึง T72 และส่วนที่สองขยายจาก 1 - 6 คะแนน ได้ Tc ตั้งแต่ T4 ถึง T11
สรุปได้ว่าคะแนนดิบตั้งแต่ 1 – 45 แปลงเป็นคะแนน T ปกติ ได้เป็น T4 ถึง T72
อภิปรายผล
1. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ตั้ง แต่ 0.60 ถึง 1.00 แสดงให้เห็นว่า แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
นัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 มี ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาและพฤติ ก รรมแสดงว่ า สามารถวั ด ได้ต รงกั บ
จุดมุ่งหมายของการทดสอบดัง กล่าวซึ่ง สอดคล้องกับ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าดัชนีความ
สอดคล้องที่คานวณได้ มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2563
Vol. 26 No. 1 : January - June 2020

93

2. การหาค่าความยากและอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
2.1 ความยากและอ านาจจ าแนกรายข้ อ จากการทดลองสอบครั้ ง ที่ 1 พบว่ า แบบทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 75 ข้อ มีค่าความ
ยาก รายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.81 และมีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ - 0.03 ถึง 0.66 เมื่อ พิจารณาเฉพาะข้อ
ที่เข้าเกณฑ์ พบว่า มี 62 ข้อ ซึ่ง มีจานวนข้อมากกว่า ที่ต้องการ คือ 60 ข้อ จึงตัดข้อที่มีค่า อานาจจาแนก
เข้าเกณฑ์ระดับต่าออกไป 2 ข้อ เหลือที่จะนาไปใช้ทดลองครั้งที่ 2 จานวน 60 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่
0.23 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.66 ข้อสอบส่วนใหญ่มีค่าความยากและค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีบางข้อมีค่าความยากต่าเกินไป แสดงว่าข้อสอบนั้นยาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของไตรรงค์ เจนการ (2530) ที่พบว่าแบบทดสอบปรนัยประยุกต์ เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ผู้วิจัยได้นาข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 60 ข้อ ไปทดลองสอบครั้งที่ 2 พบว่า ค่าความยากและ
อานาจจาแนกรายข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.16 ถึง 0.64 และมีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.11 ถึง 0.84 เมื่อ
พิจารณาเฉพาะข้อที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า มี 55 ข้อ ซึ่งมีจานวนข้อมากกว่าที่ต้องการ คือ 45 ข้อ จึงพิจารณาตัดข้อที่
มีค่าอานาจจาแนกเข้าเกณฑ์ต่า ๆ และข้อสอบความมีเหตุผลเท่า ๆ กันทั้ง 3 ด้าน ด้านละ 15 ข้อ มีค่าความยาก
รายข้อตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.64 และค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.84 เพื่อนาไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 ต่อไป
สาเหตุของการทดสอบครั้งที่ 2 ด้วยแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์ 60 ข้อ แล้วทาให้มีข้อเข้าเกณฑ์
เหลือเพียง 55 ข้อ ทั้ง นี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง จานวน 200 คน เป็นกลุ่มใหม่ ผลการสอบจึง
เคลื่ อนที่ไ ปตามความสามารถของกลุ่ มตั วอย่างที่เ ปลี่ ยนไป ซึ่ง เป็ นไปตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้ง เดิ ม
(classical test theory) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) แต่มีข้อสอบที่เข้าเกณฑ์ลดลงเหลือ 55 ข้อ ก็เพียงพอ
ที่จะนาไปทดลองครั้งที่ 3 เพราะต้องการข้อสอบที่เข้าเกณฑ์เพียง 45 ข้อ
2.3 ผู้วิจัยได้นาข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 45 ข้อ ไปทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า มีค่าความยากราย
ข้อตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.65 ซึ่งมีข้อสอบเข้าเกณฑ์ทั้ง 45 ข้อ
ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ค่าความยากของข้อสอบควรอยู่ใน
เกณฑ์ 0.20 ถึง 0.80 และยังสอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2551) ที่กล่าวว่าค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าการทดลองสอบครั้งที่ 2 มีข้อ
เข้าเกณฑ์มากถึง 55 ข้อ และเนื่องจากการกระจายของคะแนนมากขึ้น จึงทาให้ค่าความยากและค่าอานาจ
จาแนกของข้อสอบทุกข้ออยู่ในเกณฑ์และยังมีค่าใกล้เคียงกับ แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ พัฒนาโดย วิสุดา รักชู (2547) ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.84 กล่าวได้ว่าแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นสามารถ
ใช้วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้
3. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จากการทดสอบครั้ง ที่ 3 แบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุ ผลทางคณิตศาสตร์ไ ด้มี การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วย ซึ่งพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สูตรที่ใช้ คือ KR-20
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ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน การที่มีค่าความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง น่าจะเป็นเพราะแบบทดสอบมีจานวนข้อมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ May (1975) ที่กล่าวว่าค่าความเชื่อมั่นและความยากของข้อสอบขึ้นอยู่กับจานวน
ของข้อสอบ การเพิ่มความยากของข้อสอบจะให้ค่าความเชื่อมั่นสูง เพราะสามารถวัดพฤติกรรมได้มากและ
พอเพียง ตลอดจนคะแนนที่เกิดจากการเดาก็ลดน้อยลง และข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง
ไม่ยากหรือง่ายเกินไป จึงทาให้มีความเชื่อมั่นสูง อีกทั้ งยังสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2539) ซึ่งกล่าวว่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงเป็นแบบทดสอบที่เชื่อมั่นได้
4. เกณฑ์ปกติ (norms)
เกณฑ์ปกติ ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ปกติในรูปคะแนน T ปกติ เพื่อใช้เปรียบเทียบความ สามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จากการทดสอบหาคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยหา
คะแนน T ปกติ และปรับขยายคะแนน T ปกติ โดยอาศัยสมการพยากรณ์พบว่า มีคะแนนดิบ ตั้งแต่ 7 คะแนน
ถึง 42 คะแนน และคะแนน T ปกติ มีค่าตั้งแต่ T13 .ถึง T68 ซึ่งคะแนนดิบของแบบทดสอบ การกระจายของ
คะแนนยังไม่ครอบคลุมทุกค่า สอดคล้องกับ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530) ที่กล่าวว่าการทดสอบใด ๆ ก็ตามมีอยู่
น้อยนักที่นักเรียนจะสอบได้คะแนนครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่คะแนน 0 ถึงคะแนนเต็ม จึงมีความจาเป็นที่การ
สร้างเกณฑ์ปกติจะต้องมี การขยายขอบเขตของคะแนนที่ได้จากการทดสอบให้กว้างออกไปครอบคลุมคะแนน
ทุกระดับของแบบทดสอบนั้น ๆ ด้วยเสมอ วิธีที่มีคุณภาพและนิยมใช้กับการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน
T ปกติ และทาการขยายคะแนน T ปกติ โดยการสร้างสมการพยากรณ์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2560) ซึ่งการอธิบาย
ผลของเกณฑ์ปกติ ต้องอาศัยสมการพยากรณ์ เพื่อขยายคะแนนของแบบทดสอบ เพราะธรรมชาติของการ
ทดสอบแต่ละครั้งจะไม่ครอบคลุมคะแนนต่าสุดและสูงสุด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการขยายคะแนนดิบจาก 1 - 6 คะแนน และ 43 – 45 คะแนน ซึ่งอาศัยการ
แปลงให้เป็นคะแนน T ปกติ และทาการขยายคะแนน T ปกติ โดยอาศัยสมการณ์พยากรณ์ : Tc = 1.56X + 2.08
และยังได้แปลความหมายของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
รูปคะแนน T ปกติ ช่วยให้ผลการทดสอบการมีเหตุผลมีคุณค่ายิ่งขึ้น
ส่วนผลการแปลความหมายของคะแนน T ปกติ ที่มีแนวโน้มว่านักเรียนผู้เข้าสอบต้องได้คะแนน
ดิบค่อนข้างสูง คือ ตั้งแต่ 28 - 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน หรือคะแนน T ปกติ ตั้งแต่ 46 - 72
จึงจะอยู่ในกลุ่มมีความสามารถพอใช้ ปานกลาง สูง หรือสูงมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็น แบบทดสอบความมี
เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์คาถามของโจทย์ จึงจะได้คาตอบถูก ซึ่ง
เป็นไปตามหลักของข้อสอบการมีเหตุผลที่ต้องประกอบด้วย พฤติกรรมการจัดประเภท (1.23) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (4.20) และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (5.30) (สมนึก ภัททิยธนี, 2560) ต่างจากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ - สังเคราะห์เกือบทุกข้อ
และจะเน้นเนื้อหาสาระที่ทาการเรียนการสอนเป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับ นั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
และพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขั้น
1.2 ในการวิจัยครั้ง นี้ ประชากรเป็นนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 5 สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 24 กาฬสิน ธุ์ ดัง นั้นในการนาแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่แตกต่าง
จึงควรหาเกณฑ์ปกติ (norms) ใหม่เพื่อใช้สาหรับการแปลคะแนนด้วย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในแต่ละ
ระดับชั้น เนื่องจากความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นตกต่างกัน
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงทดลองในวิชาคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แล้วพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง เพื่อวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญ จาเป็นที่จะต้องเน้นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
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