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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อสอบเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไปสู่

กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากค่าความยากของการตอบข้อสอบของนักเรียนท่ีเข้า
สอบโครงการคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำานวนสองครั้ง จากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศจำานวน 17,869 และ 15,774 คน ตามลำาดับ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
ที่ใช้ทดสอบสร้างข้ึนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ได้เรียนแล้ว เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบจำานวนห้าตัวเลือก 
จำานวนสองฉบบัๆ ละ 40 ขอ้ จำานวนขอ้ทีม่คีวามยากและอำานาจจำาแนกทีอ่ยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ดค้ดิเปน็รอ้ยละ  
85 มีค่าความเชื่อมั่น .7965 และ .8953 ตามลำาดับ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากของข้อสอบ พบว่า  
ข้อสอบที่มีความยากไม่เกิน .30 มีจำานวนทั้งหมด 24 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ ข้อสอบเกี่ยวกับ 
เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด สำาหรับเนื้อหาเรื่อง ลำาดับและอนุกรม การอ้าง
เหตุผล เซท ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น มีจำานวนข้อที่ยากเป็นจำานวนมากกว่าเนื้อหาอื่น

คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์ การสอบคัดเลือกทุน

Abstract
The purpose of this study was to put the result of mathematic item analysis into practice  

in classroom teaching. The researcher analyzed difficult of math contents in two scholarship  
examinations for undergraduate studies. The tests were held two times with 17,869 and 15,774 
high school students who are taking the examinations. Respectively the math examinations  
were constructed according to the basic education core curriculum for high school  
mathematics. The contents in curriculum were well covered in the examinations. There were 
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40 questions with five choices in each test. the 85% of the items reached the quality of  
difficulty and discriminated index with .7965 and .8953 reliability. The result of difficulty  
item found that 24 of 80 test items were not difficult with not over .30 of difficulty index. 
Moreover, the permutation content was the most difficult. The series and sequence,  
logic, set, relation and function contents had more difficult items than other contents. 
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บทนำา 
การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ

มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำาให้ทราบ
ว่าข้อสอบเหล่านั้นยากหรือง่ายเกินไปสำาหรับ
นักเรียนกลุ่มท่ีเรากำาลังทำาการทดสอบ และหาก
นำาผลมาพิจารณาแล้วจะช่วยสะท้อนถึงการเรียน
การสอน ความสามารถของผู้เรียนว่าสิ่งที่ครูได้
สอนไปหรือนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั้น นักเรียน
มีความสามารถระดับใด เก่งอ่อนอย่างไร หรือรู้
ไม่รู้ในเรื่องใดมากน้อยเพียงใด 

ค่าความยากของข้อสอบ (difficulty  
index: p) เปน็รอ้ยละของการตอบขอ้สอบข้อน้ันๆ 
ถูก (Cunningham, 1986: 157) ถ้าข้อสอบ
มีเปอร์เซ็นต์ของการตอบถูกต่ำาแสดงว่าข้อสอบ
ยาก และถ้าข้อสอบมีเปอร์เซ็นต์ของการตอบถูก
สูงแสดงว่าข้อสอบง่าย ในการคัดเลือกข้อสอบที่
มีความยากอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้จะคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .80 การพิจารณา 
คัดเลือกข้อสอบที่ดีนอกจากจะพิจารณาค่า 
ความยากแล้วยังต้องพิจารณาค่าอำานาจจำาแนก 
(discrimination index: r) อีกด้วย ซึ่งค่าอำานาจ
จำาแนกเป็นดัชนีที่บ่งช้ีถึงความแตกต่างระหว่าง
สัดส่วนของคนกลุ่มเก่งที่ตอบข้อสอบถูกกับ
สดัส่วนของคนกลุม่ต่ำาทีต่อบขอ้สอบถกู (https://
www.msu.edu/dept/soweb/itanhand.html) 
ข้อสอบที่มีค่าอำานาจจำาแนกดีเป็นข้อสอบที่คนใน
กลุ่มเก่งตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกมากกว่าคนใน

กลุม่ออ่น ขอ้ทีม่คีา่ r ตัง้แต ่.20 ขึน้ไปเปน็ขอ้สอบ
ที่ใช้ได้ ดังนั้น ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ
ตอ้งพจิารณาทัง้คา่ความยากและคา่อำานาจจำาแนก
ที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 

การวิเคราะห์ข้อสอบมีแนวคิดทฤษฎีที่
ใช้ในการวิเคราะห์สองแนวคิด คือ การวิเคราะห์
ข้อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม 
ซึ่งทฤษฎีนี้กล่าวว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ประกอบดว้ยคะแนนสองสว่นคอืคะแนนจรงิ (true 
score) และคะแนนความคลาดเคลื่อน (error 
score) (Allen and Yen, 1979: 57) สำาหรับ
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ (item 
response theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะหรือความสามารถที่มี
อยู่ในตัวบุคคลกับพฤติกรรมการตอบข้อสอบของ
บุคคลนั้น โดยมีความเชื่อว่าพฤติกรรมการตอบ
ข้อสอบของบุคคลจะถูกกำาหนดโดยลักษณะหรือ
ความสามารถทีม่อียูภ่ายในตวับคุคลซึง่ไมส่ามารถ
สังเกตได้ (Lord and Novick, 1968: 358) การ
วิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบข้อสอบมีข้อ
ตกลงเบื้องต้นที่สำาคัญ ได้แก่ ความเป็นมิติเดียว
ของข้อสอบ (unidimensional) ความเป็นอิสระ
ในการตอบ (local independence) และโค้ง
ลกัษณะขอ้สอบ (Item Characteristic Curve) ซึง่
เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสในการตอบข้อสอบข้อนั้นถูกกับ
ระดับความสามารถของผู้สอบ (Hambleton & 
Swaminathan,1985: 16 - 30) ในการคำานวณ
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ตามทฤษฎหีากไมม่โีปรแกรมช่วยในการคำานวณจะ
เปน็ไปคอ่นขา้งลำาบากเพราะมคีวามซบัซอ้นและใช้
คณิตศาสตร์ขั้นสูง

การวเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบสว่น
ใหญ่มักจะสรุปผลว่าข้อสอบนั้นมีค่าความยาก 
หรือค่าอำานาจจำาแนกใช้ได้หรือไม่ และสมควรจะ
คัดเลือกข้อสอบเข้าไว้ในคลังข้อสอบหรือจะตัด
ทิ้งไปหรือจะทำาการปรับปรุงข้อสอบข้อนั้นให้มี
คุณภาพดีข้ึน การดำาเนินการเช่นนี้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคลังข้อสอบเพียงอย่างเดียว ครูผู้
สอนไม่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการ
สอนได้เลยหากไม่สะท้อนผลการวิเคราะห์เหล่านี้
และแจง้กลบัไปเพือ่ให้ครผููส้อนได้ทราบ ดังน้ันการ
ใชผ้ลจาการวเิคราะหข์อ้สอบจึงเปน็ประโยชน์อย่าง
ยิ่งสำาหรับครูผู้สอน ที่จะทำาให้ทราบว่า นักเรียน
ยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาประเด็นใดมาก
น้อยอย่างไร 

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาวา่เน้ือหา
วชิาคณติศาสตร์ ซ่ึงเปน็วชิาทีส่ำาคัญเพราะเปน็วชิา
พืน้ฐานท่ีนักเรียนจะตอ้งนำาไปประยุกตใ์ช้ในระดับ
การศึกษาข้ันสูงข้ึน วา่เนือ้หาใดเปน็เนือ้หาทีย่ากที่
นักเรียนตอบถูกเป็นจำานวนน้อย เพื่อครูผู้สอนจะ
ได้วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดยใช้
ผลการตอบจากนักเรียนที่สมัครสอบโครงการคัด
เลือกทุนเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
และวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้แนวคิดการทดสอบ
แบบมาตรฐานเดิม

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็ผู้

ท่ีสมคัรทีเ่ขา้สอบโครงการสอบคดัเลอืกทนุประจำา
ปกีารศกึษา 2556 รุน่ที ่4 ครัง้ที ่1 และ 2 จำานวน 
17,869 และ 15,774 คน ตามลำาดับ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์สร้างตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จำานวน
สองฉบับๆ ละ 40 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือก
ตอบ จำานวนห้าตัวเลือก ซึ่งมีกระบวนการสร้าง
ที่เป็นระบบ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสาตร์มากกว่า 
25 ปี มาร่วมกันกำาหนดกรอบในการออกข้อสอบ
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้สมัครสอบได้เรียนไป
แล้ว ข้อสอบที่ออกจะวัดความสามารถในการนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยการวิพากษ์และปรับปรุงข้อสอบ
ให้มีความชัดเจนทั้งตัวคำาถามและตัวเลือก แล้ว
นำาไปทดสอบกับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการซ่ึงเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศปี
การศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย 14.3713 และ 
17.4493 คิดเป็นร้อยละ 36 และ 44 ตามลำาดับ 
สัมประสิทธิ์การกระจาย .4231 และ .4832 
ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ .7965 และ .8953 
ตามลำาดับ 

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยทำาการตรวจข้อสอบและวิเคราะห์

ข้อสอบเป็นรายตัวเลือกของการสอบแต่ละครั้ง 
ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากและอำานาจจำาแนก
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ร้อยละ 85 ของจำานวนทั้งหมด 
แล้วนำาผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ซึ่งเป็น
ค่าที่ทำาให้ทราบว่ามีผู้ตอบอยู่ร้อยละเท่าใดที่ตอบ
คำาถามข้อนั้นได้ ถ้าค่า p ยิ่งสูงข้อสอบจะยิ่งง่าย 
ถ้าค่า p ยิ่งต่ำาข้อสอบจะยิ่งยาก ในการนำาเสนอ
เน้ือเรื่องที่ยากจากโครงการสอบคัดเลือกทุนครั้ง
นีจ้ะพจิารณาจากข้อสอบทีม่คีวามยากไมเ่กนิร้อย
ละ 30 นอกจากน้ีคา่อำานาจจำาแนก (r) ยังเปน็ค่าที่
ทำาใหท้ราบถงึสัดสว่นในการตอบถกูของคนในกลุม่
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เก่งและอ่อน ถ้าค่า r ติดลบ แสดงว่าสัดส่วนของ
การตอบถูกของคนในกลุ่มอ่อนมีมากกว่าคนใน
กลุ่มเก่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องรีบทำาการ
ค้นหาว่าเป็นเพราะเหตุใด

จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อสะท้อน
ถึงความยากของเนื้อหาครั้งนี้ พบว่า แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์จำานวนสองฉบับทั้งหมด 80 ข้อที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อสอบที่มีค่าความยากไม่ถึง 
ร้อยละ 20 จำานวน 5 ข้อ และที่มีค่าความยาก
ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 30 จำานวน 19 
ข้อ และเป็นข้อที่มีค่าอำานาจจำาแนกติดลบเพียง 2 
ข้อ เนื้อหาที่มีความยากดังกล่าวได้แก่ วิธีเรียงสับ
เปลี่ยน การอ้างเหตุผล เซต ความสัมพันธ์ ลำาดับ
และอนกุรม ความนา่จะเปน็ และระบบจำานวนจรงิ

ลักษณะคำ�ถ�มแต่ละเนื้อห�ที่ เป็น
ข้อสอบย�ก มีดังนี้

ก�รเรียงสับเปลี่ยน ลักษณะคำาถามที่
ทำาให้นักเรียนตอบถูกไม่ถึงร้อยละสิบ ลักษณะ
โจทย์ข้อนี้ให้ผู้ตอบหาวิธีการยืนของคนสองกลุ่ม
คือกลุ่ม A และ B แต่ละกลุ่มมีจำานวนไม่เท่ากัน 
โดยมเีงือ่นไขวา่ใหค้นกลุม่ A ยนือยูร่มิดา้นใดดา้น
หนึ่งเพียงด้านเดียว แล้วจะมีวิธีการยืนได้ทั้งหมด 
กี่วิธี 

เช่น A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 มีคน
กลุ่ม A จำานวน 3 คน กลุ่ม B จำานวน 4 คนนำาคน
ทัง้หมดมายนืเรียงแถวหนา้กระดาน ถา้ตอ้งการให้
รมิดา้นใดดา้นหนึง่เพียงด้านเดียวเป็นนักเรียนกลุม่ 
B แล้วจะมีวิธีการยืนทั้งหมดกี่วิธี

เซตและคว�มสัมพันธ์ ข้อสอบเรื่องนี้
เป็นการให้หาคำาตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
เซต ซึง่โจทยไ์มไ่ดก้ำาหนดเซตแบบแจกแจงสมาชิก
ให้ แต่กำาหนดเซตให้แบบมีเงื่อนไขที่นักเรียนต้อง
มีความรู้ความสามารถในการแก้สมการ อสมการ
เพ่ือหาคำาตอบอันจะได้มาซึง่สมาชิกของเซตนัน้ให้
ได้ก่อน แล้วจึงจะนำาไปหาคำาตอบที่โจทย์ต้องการ

ได ้การทีน่กัเรยีนตอบคำาถามลกัษณะนีไ้ดน้อ้ยนัน่
แสดงว่าความรู้ความเข้าใจในหลักการแก้สมการ 
อสมการ ยังมีพื้นฐานไม่ดีพอ 

ตัวอย่�ง 

{ }66|),( 2
1 +−=∈= xxyRxRyxr

{ }62|),(2 −=∈= xyRxRyxr

ถ้า A เป็นโดเมนของ r
1
 และ B เป็นเรนจ์

ของ r
2
 แล้วผลบวกของจำานวนเต็มท่ีเป็นสมาชิก

ของ A – B เท่ากับเท่าใด

ก�รอ้�งเหตุผล ลักษณะของโจทย์จะ
กำาหนดข้อความที่เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัย
มาให้จำานวนหนึ่ง แล้วพิจารณาว่าผลที่ได้สมเหตุ
สมผลหรอืไม ่ลกัษณะโจทยก์ำาหนดเหตยุอ่ยมาให้
อยา่งนอ้ยสองเหต ุแล้วสรุปเปน็ผลมาให ้ผูต้อบต้อง
พิจารณาว่าการให้เหตุและผลที่กำาหนดมาให้นั้น 
สมเหตุสมผลหรือไม่ การตอบโจทย์ลักษณะนี้
เป็นการให้นักเรียนรู้จักการใช้เหตุและผล

ตัวอย่�ง

ก�รให้เหตุผล	1
เหต ุ1) นักเรียนที่นิสัย

ดี บางคน เป็นคน
เรียนเก่ง

      2) นักเรียนที่ขยัน
ทุกคน เป็นคนเรียน
เก่ง

ผล   นักเรียนที่ขยันบาง
คนนิสัยดี

ก�รให้เหตุผล	2
เหต ุ1) ถ้าคนที่สอบตก 

แล้วต้องไปเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่ม
เติม 

      2) ถ้าคนที่ได้เรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่ม
เติม แล้วต้องเรียน
เอกภาษาอังกฤษ

ผล   ถ้าคนที่สอบผ่าน
แล้วต้องเรียนเอก 
ภาษาอังกฤษ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 228 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

จากการให้เหตุผล 1 และ 2 สมเหตุสม
ผลหรือไม่ 

นักเรียนส่วนใหญ่ตอบโจทย์ลักษณะนี้ได้
เปน็จำานวนน้อย ซ่ึงปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถ
ในการตอบโจทยลั์กษณะน้ีอาจได้แกค่วามสามารถ
เกี่ยวกับภาษา และควรต้องใช้เรื่องเซตเข้ามาช่วย

ในการทำาโจทย์ลักษณะนี้ โดยการเขียนแผนภาพ
ที่ เช่น การให้เหตุผล 1 ดังนี้

จากเหตุ 1) และ 2) พิจารณาแล้วมีอยู่ 
3 เซต คือ เซตของคนที่นิสัยดี (A) เซตของคน
ที่เรียนเก่ง (B) และเซตของคนที่ขยัน (C) เขียน
แผนภาพได้ดังนี้

6 

ตัวอยาง 
          
 
 
 
 
 
 
 
        
 จากการใหเหตผุล 1 และ 2 สมเหตุสมผลหรือไม  
 นักเรียนสวนใหญตอบโจทยลักษณะนีไ้ดเปนจํานวนนอย ซึ่งปจจัยทีส่งผลตอ
ความสามารถในการตอบโจทยลักษณะนี้อาจไดแกความสามารถเก่ียวกับภาษา และควรตองใช
เรื่องเซตเขามาชวยในการทําโจทยลักษณะนี้ โดยการเขียนแผนภาพประกอบ เชน การใหเหตผุล 
1 ดังนี ้
 จากเหตุ 1) และ 2)  พิจารณาแลวมีอยู 3 เซต คือ เซตของคนที่นสิัยดี (A)  เซตของคนที่
เรียนเกง (B) และเซตของคนที่ขยัน (C)  เขียนแผนภาพไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ได  จึงไมสามารถสรุปผลไดวา นักเรียนที่ขยันบางคนนิสัยดี เชนแผนภาพ
แรก 
 ลําดับและอนุกรม  เนื้อหาเรื่องนี้ยากเพราะโจทยไมไดถามก่ียวกับผลรวมของอนุกรม 
หรือหาคาของพจนอันดับตาง ๆ โดยตรง แตมีการประยุกตนําเรื่องอ่ืน เชน เรื่องเซตที่มีการแจก
แจงสมาชิกแลวหาผลบวกของสมาชิกในเซตนัน้ภายใตเงือ่นไขบางอยางเชน เรื่องการหารลงตัว 
หรือถาเปนโจทยกําหนดผลรวมมาให ใหหาพจนที่กําหนดให  หรือกําหนดอนุกรมมาให  ใหหา
ผลบวก n พจนแรก 
 

A B 

C 

A B A B 

C C 

การใหเหตุผล 1 
เหตุ  1) นักเรียนที่นสิัยดีบางคน เปนคนเรียนเกง 
      2) นักเรียนที่ขยันทุกคน เปนคนเรียนเกง 
ผล  นักเรียนที่ขยันบางคนนิสัยดี 

การใหเหตุผล 2 
เหตุ  1) ถาคนทีส่อบตก แลวตองไป  
           เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  
       2)  ถาคนทีไ่ดเรียนภาษาอังกฤษ 
  เพ่ิมเติม แลวตองเรียนเอก 
           ภาษาอังกฤษ 
ผล   ถาคนทีส่อบผานแลวตองเรียนเอก  
       ภาษาอังกฤษ 

 

จากแผนภาพที่ได้ จึงไม่สามารถสรุปผล
ได้ว่า นักเรียนที่ขยันบางคนนิสัยดี เช่นแผนภาพ
แรก

ลำ�ดับและอนุกรม	 เนื้อหาเร่ืองนี้ยาก
เพราะโจทย์ไม่ได้ถามกี่ยวกับผลรวมของอนุกรม 
หรือหาค่าของพจน์อันดับต่างๆ โดยตรง แต่มีการ
ประยุกต์นำาเรื่องอื่น เช่น เรื่องเซตที่มีการแจกแจง
สมาชิกแล้วหาผลบวกของสมาชิกในเซตน้ันภาย
ใต้เงื่อนไขบางอย่างเช่น เรื่องการหารลงตัว หรือ
ถ้าเป็นโจทย์กำาหนดผลรวมมาให้ ให้หาพจน์ 
ท่ีกำาหนดให้ หรือกำาหนดอนุกรมมาให้ ให้หา 
ผลบวก n พจน์แรก

ตัวอย่�ง

ถ้า A = {1, 2, 3, … , 50} แล้วผลบวก
ของ A เฉพาะที่หาร 3 ลงตัวมีค่าเท่าใด

โจทย์ข้อนี้ต้องหาสมาชิกของ A ให้ได้
ก่อนว่ามีจำานวนใดบ้าง โดยที่สมาชิกเหล่านั้นหาร
ด้วย 3 ลงตัว ก็จะมี 3, 6, 12, 15, …,48 แล้ว
จงึใชค้วามรู้เรือ่งการหาผลบวกอนกุรมของจำานวน
สมาชิกเหล่านี้ ก็จะได้คำาตอบที่ต้องการ 

 

(II)  กำาหนดจำานวนจริง a, b, c โดยที่ 
a: b: c = 2: 5: 7 ถ้า a, b -1, c เป็นลำาดับเลข
เลขคณิต แล้ว a – b – c มีค่าเท่าใด

โจทย์ข้อนี้ต้องหาลำาดับอนุกรมก่อนว่ามี
จำานวนอะไรบ้าง โดยขั้นแรกต้องรู้ผลต่างระหว่าง
เทอมก่อน ซึ่งลำาดับเลขคณิตผลต่างระหว่างเทอม
จะเท่ากัน โจทย์กำาหนดอัตราส่วนของ a, b, c มา
ให ้ใชอ้ตัราสว่นของ a, b, c ทีก่ำาหนดใหม้าคำานวณ
หาผลต่าง แล้วจะได้ค่า a, b, c

กำาหนดให้ S
n
 = a

1
 + a

2
 + a

3
+ … +a

n
 = 

2n – 1 แล้ว a
5 
เป็นเท่าใด

โจทย์ข้อน้ีไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแต่หา 
S

5
 และ S

4
 ว่ามีค่าเท่าไร แล้วเอา S

5
 – S

4
 ก็จะ

ได้พจน์ที่ต้องการคือ a
5

(IV) จำานวนเต็มทุกจำานวนในช่วง (5, 
300] ที่หารด้วย 5 ลงตัวมีกี่พจน์

โจทย์ข้อนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในช่วงดังกล่าว 
คือ 10, 15, 20, … , 300 เป็นลำาดับเลขคณิต 
d = 5



Journal of Education, Mahasarakham University 229 Volume 10 Number 4 October-December 2016

เพราะฉะนั้น 

 300 = 10 +(n – 1) 5 = 5 + 5n

 300 = 5 + 5n

 n = 295/5 = 59

(V) การหาผลรวม 10 พจน์แรกของ
อนุกรมเรขาคณิต 3 + 6 + 12 + 24 + 48 … 
เป็นเท่าใด

โจทย์ข้อนี้ต้องหาอัตราส่วนระหว่างพจน์ 
r = 2 แล้วจึงแทนค่าลงในสูตรผลรวมเรขาคณิต 

ก็จะได้คำาตอบออกมา

ระบบจำ�นวนจริง เป็นการถามจำานวน
ตรรกยะและอตรรกยะที่อยู่ในช่วง (interval) ที่
กำาหนด การจะตอบโจทย์ลักษณะนี้ได้ นักเรียน
ตอ้งรูจ้กัระบบจำานวนจริงและบทนิยามของจำานวน
ตรรกยะและอตรรกยะให้ถูกต้อง นักเรียนส่วน
ใหญ่ที่ตอบผิดเพราะไม่เข้าใจว่าจำานวนใดเป็น
จำานวนตรรกยะ จำานวนใดเป็นจำานวนอตรรกยะ 

ตัวอย่�ง

กำาหนดให้ A = (0,∞) , B = (-∞,0] 
หรือ C = [0,∞) แล้วให้ตอบคำาถามว่า มี
จำานวนตรรกยะ หรือจำานวนอตรรกยะมากท่ีสุด 
น้อยที่สุด ในแต่ละเซตอย่างไร

ฟงักช์นั ลักษณะโจทย์ กำาหนดฟังกชั์นมา
ให้เป็นฟังก์ชันพาราโบลา แล้วให้หาจุดสูงสุดและ
ต่ำาสดุของฟงักช์ัน่ นกัเรยีนต้องรูว้ธิกีารหาจดุสงูสดุ
ต่ำาสดุของฟงักช์นัแตล่ะชนิดใหไ้ด้จงึจะตอบคำาถาม
ข้อนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีการนำาความรู้ในเรื่องของ

การคำานวณหาระยะทางระหว่างจุดบนเส้นกราฟ
กับจุดกำาเนิด นักเรียนต้องรู้สูตรการคำานวณหา
ระยะทางด้วยจึงจะตอบคำาถามได้

ตัวอย่�ง	

กำาหนดฟังก์ชัน f(x) = |x + 4| -2 และ 
g(x) = -x2 + 4x +1 และถ้าให้ a, b แทนค่า
สูงสุดของฟังก์ชัน f(x) และ g(x) ตามลำาดับ แล้ว
หา a – b

หรือ ถ้า ให้ A เป็นจุดวกกลับของ
พาราโบลา y = x2 – 8x + 15 และ O เป็นจุด
กำาเนดิ แลว้ระหา่งระหวา่งจดุ O และจดุ A เทา่กบั
กี่หน่วย

ตรีโกณมิติ	 เป็นการให้คำานวณหาค่า
ของ sin cos tan ที่มีขนาดของมุมต่างๆ การที่
จะทำาข้อสอบแบบนี้ได้ นักเรียนต้องจำาค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของมุมขนาดต่างๆ ได้ หากจำาไม่ได้
ก็ไม่สามารถตอบคำาถามได้ และพบว่าส่วนใหญ่
นักเรียนตอบไม่ได้เพราะจำาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ของมุมต่างๆ ไม่ได้

ตัวอย่�ง

ให้หาค่าของ 

8 

         ตัวอยาง 
         กําหนดให A = (0,∞)  , B = (-∞,0]  หรือ C = [0,∞)  แลวใหตอบคําถามวา มีจํานวน
ตรรกยะ หรือจํานวนอตรรกยะมากทีสุ่ด นอยที่สุด ในแตละเซตอยางไร 
 

 ฟงกชัน ลักษณะโจทย กําหนดฟงกชันมาใหเปนฟงกชันพาราโบลา แลวใหหาจุดสูงสุด
และต่ําสุดของฟงกชั่น  นักเรียนตองรูวิธีการหาจุดสูงสุดต่ําสุดของฟงกชันแตละชนิดใหไดจึงจะ
ตอบคําถามขอนี้ได นอกจากนี้ยังมีการนําความรูในเรื่องของการคํานวณหาระยะทางระหวางจุด
บนเสนกราฟกับจุดกําเนิด  นักเรียนตองรูสูตรการคํานวณหาระยะทางดวยจึงจะตอบคําถามได 

ตัวอยาง  
กําหนดฟงกชัน f(x) = |x + 4| -2 และ g(x) = -x2 + 4x +1 และถาให a, b แทนคาสูงสุด

ของฟงกชัน f(x) และ g(x) ตามลําดับ แลวหา a – b 
หรือ ถา ให A เปนจุดวกกลับของพาราโบลา y = x2 – 8x + 15 และ O เปนจุดกําเนิด แลวระหาง
ระหวางจุด O และจุด A เทากับก่ีหนวย 

 

ตรีโกณมิติ เปนการใหคํานวณหาคาของ sin cos tan ที่มีขนาดของมุมตางๆ  การที่จะทาํ
ขอสอบแบบนี้ได นักเรียนตองจําคาฟงกชันตรีโกณมิติของมุมขนาดตางๆ  ได  หากจําไมไดก็ไม
สามารถตอบคําถามได และพบวาสวนใหญนักเรียนตอบไมไดเพราะจําคาฟงกชันตรีโกณมิติของ
มุมตาง ๆ ไมได 

 

            ตัวอยาง 

ใหหาคาของ  






 60sec

65sec40sec
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ความนาจะเปน โจทยที่ถามความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่ไมซับซอนและเคย
ชินจะไมยาก แตถาถามความนาจะเปนของเหตุการณที่มีเงื่อนไขเก่ียวกับการเรียงสับเปลี่ยนหรือ
เก่ียวกับเซต นักเรียนมักจะตอบคําถามไดนอย เชน ถามความนาจะเปนของการนั่งอยางสุมของ
นักเรียนจํานวนหนึ่งที่ใหบางคนนั่งติดกัน หรือถามความนาจะเปนที่คนกลุมหนึ่งจะชอบหรือมี
พฤติกรรมหรือการกระทําทั้งสองอยาง หรืออยางใดอยางหนึ่ง การจะตอบคําถามไดไมใชวาจะ
เขาใจหลักการหาความนาจะเปนเพียงอยางเดียวแลวนํามาตอบแตตองแมนยําในเรื่องของเซต 
การดําเนินการของเซต การเรียงสับเปลี่ยน มาชวยในการตอบคําถามอีกดวย   
             ตัวอยาง 
  นักเรียนชาย 4 คน หญงิ 3 คน นํามานั่งเรียงแถวยาว โดยจัดใหนัง่อยางสุม ความนาจะ
เปนที่นักเรียนหญงิ 3 คนจะนั่งติดกันเปนเทาใด 
 

คว�มน่�จะเป็น โจทย์ที่ถามความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ซับซ้อนและเคยชิน
จะไมย่าก แตถ้่าถามความนา่จะเปน็ของเหตกุารณ์
ทีม่เีงือ่นไขเก่ียวกับการเรียงสบัเปลีย่นหรอืเก่ียวกับ
เซต นักเรียนมักจะตอบคำาถามได้น้อย เช่น ถาม
ความน่าจะเป็นของการนั่งอย่างสุ่มของนักเรียน
จำานวนหนึ่งที่ให้บางคนนั่งติดกัน หรือถามความ
น่าจะเป็นที่คนกลุ่มหนึ่งจะชอบหรือมีพฤติกรรม
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หรือการกระทำาทั้งสองอย่าง หรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง การจะตอบคำาถามได้ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจหลัก
การหาความน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวแล้วนำามา
ตอบแต่ต้องแม่นยำาในเรือ่งของเซต การดำาเนนิการ
ของเซต การเรียงสับเปลี่ยน มาช่วยในการตอบ
คำาถามอีกด้วย 

ตัวอย่�ง

นักเรียนชาย 4 คน หญิง 3 คน นำามานั่ง
เรียงแถวยาว โดยจัดให้นั่งอย่างสุ่ม ความน่าจะ
เป็นที่นักเรียนหญิง 3 คนจะนั่งติดกันเป็นเท่าใด

สรุปผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า ที่ ย า ก วิ ช า

คณิตศาสตร์จากการตอบแบบทดสอบวัดความ

สามารถทางคณติศาสตรข์องโครงการคดัเลอืกทนุ
ครัง้นี ้พบวา่เนือ้หาทีท่ำาให้นกัเรียนตอบขอ้สอบถกู
เป็นจำานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบที่มีการ
ประยุกต์นำาความรู้ของเรื่องหนึ่งมาใช้กับอีกเรื่อง
หนึ่ง ถ้าความรู้ในเรื่องนั้นไม่ดีพอก็จะไม่สามารถ
ตอบคำาถามได้ เช่น การแก้สมการ อสมการ การ
ปฏบิตักิารของเซต วิธเีรยีงสบัเปลีย่น ตอ้งนำาความ
รู้ในเรื่องเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการตอบคำาถาม
ในแง่มุมต่างๆ แต่ส่ิงหนึ่งที่สำาคัญคือ การจำากฎ
เกณฑ์ สูตร บทนิยามต่างๆ จากผลที่ได้ศึกษา
ครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง หาก
มีการนำาผลไปใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ของกลุม่สาระวชิาคณติศาสตรท์ีห่ลกัสตูรตอ้งการ
ต่อไป
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