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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 
พีชคณิตเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิตเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 3) วิเคราะห์ผู้เรียนรู้จักข้อบกพร่องของตนเองหลังจากได้ท าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนเทศบาล7 รถไฟสงค์เคราะห์ ส านักงานการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 44 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง 32 ข้อ ที่ได้ผ่านการตรวจ IOC 2) ระบบ
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิตเรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนโจทย์ปัญหา 10 ข้อ ข้อค าถาม 40 ข้อ  2) แบบทดสอบ
ที่มีคุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.35-0.79 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.20-
0.58 ค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ ค านวณโดยใช้สูตรไบโนเมียลมีค่า 0.9289 และ 0.9197 3) ระบบแบบทดสอบวินิจฉัย
ของบกพร่องที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น วิเคราะห์ผลที่นักเรียนตอบตามจุดบกพร่องของขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
และคะแนนท่ีนักเรียนตอบตรงตามข้อบกพร่องนั้นๆเป็นเปอร์เซ็นต์ 1. นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ 71.02 เปอร์เซ็นต์ 2. ขาด
ความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ไปสู่ประโยคสัญลักษณ์ 52.27 เปอร์เซ็นต์ 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามแผน 45.45 
เปอร์เซ็นต์ 4. นักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้  40.06 เปอร์เซ็นต์ 5. ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค าตอบกับการตรวจค าตอบ 39.77 เปอร์เซ็นต์ 6. วิธีผิด โดยนักเรียนคิดค านวณโดยใช้การกระท าทางคณิตศาสตร์  (บวก ลบ 
คูณ หาร) อื่นที่ไม่ใช้การกระท าคณิตศาสตร์โจทย์ก าหนดให้ 36.64 เปอร์เซ็นต์ 7. นักเรียนสามารถตรวจค าตอบได้  28.69 
เปอร์เซ็นต์ 8. แทนค่าสมการไม่ถูกต้อง  26.98เปอร์เซ็นต์ 9. การค านวณผิด ซึ่งเกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียด
รอบคอบ 26.70 เปอร์เซ็นต์ 10. หาส่วนส าคัญของปัญหาไปสู่การหาค าตอบไม่ได้ 15.62 เปอร์เซ็นต์ 11. ไม่เข้าใจความส า
พันธ์ของโจทย์ 13.35 เปอร์เซ็นต์ 
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Abstract 
 This research aims to 1) develop a diagnostic tests for defects in Mathematics Lesson 4 problem 
solving with equations for Prathomsuksa 6 2) find the quality of diagnostic tests for defects in 
Mathematics Lesson 4 problem solving with equations for Prathomsuksa 6 3) to analysis students aware 
of their own shortcomings after taking a diagnostic tests for defects in Mathematics Lesson 4 problem 
solving with equations for Prathomsuksa 6. The sample is Prathomsuksa 6/1 Public School Songkran 
Railway Education Office. The research instruments consisted of 1) the 32-point diagnostic test IOC, 2) the 
debugging test system, 4) defects diagnostic test in mathematics algebra learning 4 on solving problems 
with equations for Prathomsuksa 6. 
 The research found that 1) diagnostic tests for defects in Mathematics Lesson 4 problem solving 
with equations for Prathomsuksa 6 students, 10 problem solving questions, 40 questions. 2) The test of 
the quality of the test has the difficulty of the test from 0.35-0.79. The discriminative power of the test is 
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from 0.20-0.58. The reliability of the test was calculated using the binary regimens 0.9289 and 0.9197. 
Analyze the results of the students' responses based on the shortcomings of the 4-step problem solving 
process of the test and the percentage of students who responded to the error as a percentage. 1) 
Students could understand the 71.02 percent problem. 2) Lack of conversion ability. 3) Students were 
able to follow the 45.45 percent plan. 4) Students planned to solve the problem 40.06 percent. 6) Wrong 
way by students to calculate by mathematical action (addition, subtraction, multiplication) other than 
mathematical action, the problem is set to 36.64. Percentage 7) Students were able to answer 28.69 
percent. 8) Substitute incorrect equation. 26.98 percent; 9) wrong calculation; 26.70 percent skepticism; 
10) no significant part of the problem; 15.62 percent did not. 11) did not understand the problem of 
13.35 percent. 
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บทน า 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ยิ่งต่อชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือท่ีน าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม คือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้ วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] 
 วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม [1] สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น
ลักษณะวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ต้องความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และเข้าใจได้ ในโรงเรียนหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยเด็กพิเศษสติปัญญาแตกต่างกันคือ มีทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนคละกันอยู่ ในลักษณะที่เด็กเก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
และเป็นที่นิยมชมช่ืนจากคนอื่นๆ เด็กอ่อนจะเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดก าลังใจในการเรียน ถ้าครูไม่ปรับปรุงซ่อมเสริมหรือ
แก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของเด็กอ่อน จะมีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึ้น 
 ในการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ใช้การ
วัดเพื่อประเมินตัดสินได้หรือตกของนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
จุดบกพร่องของผู้เรียน ดังนั้น การจะรู้จุดบกพร่องต้องใช้การทดสอบเพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ตลอดจนการวัดผลเพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมถึงวุฒิภาวะ
ของผู้เรียนด้วย เพื่อที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ [2]  
 แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้เห็นจุดบกพร่องที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนเรื่อง
หนึ่ง ๆ ของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ ของนักเรียนแต่ละคน 
ทั้งนี้เพื่อที่จะหาทางแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้น จะสามารถท าให้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนหรือเกิดการ
เรียนรู้ได้เหมือนคนอื่น [3] ประกอบกับแบบทดสอบวินิจฉัยตัวเลือกของล าดับ (Two-Tier Multiple Choice Diagnostic 
Test) ตามแนวความคิดของทรีกัส ถูกพัฒนาและน ามาใช้เพื่อระบุแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ข้อจ ากัดและค าจ ากัด
ความที่เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนชัดเจนขึ้น [4] จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แบบทดสอบวินิจฉัยจึงมี
ความเหมาะสมสมที่จะน ามาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์มาก เพราะเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรม มี
โครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปแบบค านิยามและสัจพจน์ การใช้เหตุผลเพื่อสร้างทฤษฏีบทต่างๆ ที่น าไปใช้ได้
อย่างเป็นระบบ คณิตศาสตร์มีความถูกต้อง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ์ใน
ตนเอง [5] 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นลักษณะวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะ
เรียนรู้และเข้าใจได้ในโรงเรียนหนึ่งๆประกอบด้วยเด็กพิเศษสติปัญญาแตกต่างกัน คือ มี ทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อนคะกันอยู่ เด็ก
เก่งจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นท่ีนิยมชมช่ืนจากคนอ่ืนๆ ส่วนเด็กที่อ่อนจะเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดก าลังใจในการเรียน 
ถ้าครูไม่ให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมเสริมหรือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน จะท าให้เด็กอ่อนมีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึ้น 
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 แม้วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งแต่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
ของประเทศไทย เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรโดยเฉพาะในแง่ของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ สาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้นั้นอาจจะมาจากการขาดการฝึกฝนในการแก้โจทย์ปัญหาหลายๆแบบ ความบกพร่องในการอ่านของนักเรียนซึ่งท า
ให้นักเรียนไม่สามารถตีโจทย์ปัญหาที่ถูกต้องได้ จากสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดังกล่าวสรุปได้ว่า 
ประการแรกสุดคือ นักเรียนไม่เข้าใจข้อความที่เป็นโจทย์นั้นๆ จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ในการแก้โจทย์
ปัญหาเป็นการเรียนรู้ระดับสงูต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตรห์ลายอย่างจึงมีนักเรียนจ านวนมาก
ที่บกพร่องในเรื่องนี้และแก้ไขบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าวยากกว่าการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องอื่นๆ  
 แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะค้นหาสาเหตุ
และจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการเรียนของนักเรียนเครื่องมือท่ีมีลักษณะดังกล่าวคือ แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test) 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความบกพร่องหรือความเด่นด้อยของผู้เรียนว่าบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ และ
ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใดหรือหัวข้อใด ครูจะได้จัดสอนซ่อมเสริมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพบว่าในการเรียนการสอนโดยใช้การ
ประเมินข้อบกพร่องในการเรียนและการจัดสอนซ่อมเสริมได้ตรงจุดบกพร่อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้
มากกว่าปกติถึงสองเท่า [3] สามารถวิเคราะห์หาข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียนได้มากกว่าแบบทดสอบอื่นๆ และยังช่วย
ให้ครูผู้สอนรู้ถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญ กระบวนการที่จ าเป็นตลอดจนอุปสรรคในการเรียนการสอน ซึ่งจะประหยัดเวลาและแร
งงงานครูท าให้ครูมีเวลาในการเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนรู้จัก
จุดบกพร่องของตนเองท าให้สามารถปรับปรุงการเรยีนการสอนไดต้รงจุด จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยขึ้นโดยใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลและเป็นสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6เพื่อน าไปทดสอบกับนักเรียน
และวินิจฉัยจุดบกพร่องต่างๆของนักเรียนน าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอน และเป็นแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่องนักเรียนได้ถูกต้อง และช่วยท าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิตเรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
        1.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ในด้านความยาก อ านาจจ าแนกความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบ 
 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักข้อบกพร่องของตนเองหลังจากได้ท าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 ข้อสอบวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยในการศึกษามีการนิยามความหมายที่แตกต่างกันหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันของผู้
นิยาม แต่นิยามส่วนใหญ่ของการวินิจฉัยทางการศึกษา เช่น การนิยามทางวินิจฉัยในทางการเรียนการสอนให้ค านิยามว่าการ
วินิจฉัยเป็นการประเมินผลที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกี่ยวกับความรอบรู้ในเรื่องความรู้และทักษะใน
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ หรือนักเรียนมีความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือเนื้อหาที่ครูสอน และครูใช้สารสนเทศนี้ไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการระบุสิ่งท่ีนักเรียนรอบรู้และไม่รอบรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ครูต้องท าแผนการสอนที่แตกต่างกันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
         2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้  
 ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีสอนแก้ โจทย์ ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา [6] 
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) ขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาว่า โจทย์
ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ ข้อมูลอะไรบ้างเริ่มต้นให้ นักเรียนอ่านพิจารณาโจทย์ปัญหา และบอกรายละเอียดทังหมด ตาม
ความเข้าใจของนักเรียนเอง 
 ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ ปัญหา (Devising a plan) ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่
ต้องการทราบ ครูผู้สอนควรจะแสดงบทบาทไปพร้อม ๆ กับนักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ ปัญหา เป็นการฝึกให้ นัก เรียนเรียนรู้
ยุทธวิธีการแก้ ปัญหาลากหลายวิธี 
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 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นนี้เป็นการ ปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ ในขั้นที่ 2 และต้องมีการ
ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ในการคิดค านวณหาค าตอบ นักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการคิดค านวณเช่น 
การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกก าลัง การแก้ สมการเป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking back) ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ จากการแก้ ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ ครูควร
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ มองย้อนกลับไปทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆที่ผ่านมา โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ และพิจารณาว่าน่าจะมีค าตอบอื่นหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอ่ืนได้ อีกหรือไม่    
 อุบลวรรณ อ่อนตะวัน [7] ได้ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องสมการและการแก้สมการในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 คัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ได้ แก่ ฉบับ
ที่ 1 การแก้ โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกและการลบโดยใช้ สมการ มีค่า ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.51-0.93 มีค่า อ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.74 และความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 2 การแก้ โจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้ 
สมการ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.53-0.89 มีค่า อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.43-0.73 และความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
ผลการวิเคราะห์ความบกพร่องในการเรียนกลุ่ม สาระคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ มีดัง นี้ ลบผิด บวกผิด คูณ
ผิด หารผิดเขียนสมการผิดและค านวณผิด  
 ประภาพรรณ มั่นสวัสดิ์ [8] ได้ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมี 5 ฉบับ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ผลการศึกษาพบว่าแบบทดสอบมีค่า 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ ความยากของแบบทดสอบมีค่า ตั้งแต่ .41-.87 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมีค่า ตัง
แต่.23-.76 และค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบมีค่า ตั้งแต่  .9778-.9854 ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์
ปัญหาของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรียนในส านักงานเขตบางเขน มีดัง นี้ คือ (1) บกพร่องในการค านวณ (2) 
บกพร่องในเรื่องวิธีการ (3) บกพร่องในเรื่องกระบวนการ (4) บกพร่องในการแปลความโจทย์ปัญหาเพศของนักเรียน มีผลต่อ
ความบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียน โดยนักเรียนเพศชายมีข้อบกพร่องทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนเพศหญิงอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 
 สุภาพ วชิรศิริ [9] ได้ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ
หารโดยใช้ สมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ได้ แก่ 
แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีค่า ความยากง่ายอยู่ระหว่าง .63 ถึง .90 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง .20 ถึง .87 และค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ .937 แบบทดสอบฉบับที่ 2 มีค่า ความยากอยู่ระหว่าง .58 ถึง .88 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ผลการวิจัย พบว่า 
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ สมการ มีดังนี้ 1) ไม่
สามารถเขียนสมการได้ 2) ลบผิด 3) เขียนสมการผิดและค านวณผิด 4) เขียนสมการผิด 5) บวกผิด 6) บกพร่องในการค านวณ
7) เขียนสมการผิดและบกพร่องในการค านวณ 8) หารผิด 9) คูณผิด พบข้อบกพร่องด้านหารผิดมากที่สุด และด้านเขียน
สมการผิด และค านวณผิดน้อยท่ีสุด 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย   
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้   
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพฒันาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
 1.2 ออกแบบระบบแบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง 
 1.3 พัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องโดยใช้หลักการ โพลยา ในการด าเนินการ และการสร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัย เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาด้วยสมการ 
 1.4 ประเมินคณุภาพระบบแบบทดสอบวินิจฉัยโดยผู้เชียวชาญตรวจสอบและทดลองกับกลุม่นักเรียนตวัอย่าง 
 1.5 ใช้ระบบแบบทดสอบวินิจฉัยหาข้อบกพร่องกับกลุ่มตัวอย่าง 
 1.6 สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการในข้ันตอนต่างๆ 
   

2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1 แบบทดสอบวินิจฉัย มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยโจทย์ปัญหา 1 ข้อ จะมีข้อ
ค าถาม 4 ข้อ 
 2.2 e-learning เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นระบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบแล้วระบบจะวินิจฉัยข้อบกพร่องที่นักเรียนได้ท าแบบทดสอบออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่า
นักเรียนมีข้อบกพร่องด้านใด เป็นเปอร์เซ็นต์ 
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3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
     3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทั้งหมดในช้ันมี 87
คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1 ห้องเรียน คือนักเรียนช้ัน ป.6/1 
จ านวน 44 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   
    4.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ  ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น  
     4.2 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  
     4.3 สัมประสิทธ์ิการกระจาย 
   

ผลการวิจัย 
 การสร้างระบบแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต  เรือ่งการแก้
โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ตอนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย จ านวนโจทย์ปัญหา 8 โจทย์ปัญหาเป็นจ านวนข้อสอบ 32 ข้อ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 44 คน น าผลการทดสอบส ารวจความรู้พื้นฐานของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อรวบรวมค าตอบผิด และค้นหาจุดบกพร่อง
ในการตอบผิดนั้น เพื่อคัดเลือกค าตอบท่ีตอบผิดมาสร้างตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัย พบจุดบกพร่องของนักเรียนดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จุดบกพร่องของนักเรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนของ 
โพลยา จากแบบทดสอบส ารวจจุดบกพร่องในการเรียน 

ขั้นตอนการแก้โจทยป์ัญหาของโพลยา จุดบกพร่อง 
1. ขั้นท าความเข้าใจโจทย(์Understanding the problem) 1. นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์    

2. ไม่เข้าใจความส าพันธ์ของโจทย์    
3. หาส่วนส าคัญของปัญหาไปสู่การหาค าตอบไม่ได้ 

2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 4. นักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้   
5. ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ไปสู่ประโยคสัญลักษณ์   

3. ปฏิบัติตามแผน (Carrying out the plan) 6. นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามแผน  
7. การค านวณผิด ซ่ึงเกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียดรอบคอบ  
8. วิธีผิด โดยนักเรียนคิดค านวณโดยใชก้ารกระท าทางคณิตศาสตร์(บวก ลบ 
คูณ หาร)อื่นที่ไม่ใช้การกระท าคณิตศาสตร์โจทย์ก าหนดให้ 

4. ตรวจสอบ (Looking back) 9. นักเรียนสามารถตรวจค าตอบได้   
10. แทนค่าสมการไม่ถูกต้อง   
11. ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบกบัการ
ตรวจค าตอบ 

จากตารางที่ 1 พบว่าความรู้พื้นฐานของนักเรียนในการตอบแบบทดสอบส ารวจ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ นักเรียนมี
จุดบกพร่องตามขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ของโพลยา จ านวน 8 ข้อ จากผลการส ารวจข้อบกพร่องดังกล่าว จึงน าไป
สร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉัย จ านวนโจทย์ปัญหา 10 ข้อ ข้อค าถาม 40 ข้อ       
 
 

ตอนที่ 2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ   
 1. การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวินิจฉัยที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวช้ีวัดทั้ง 2 
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ตัวช้ีวัด เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ค าถามที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.70 จ านวน 40 ข้อ มาใช้ โดยจัดเป็นแบบทดสอบจ านวน 1 ฉบับ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพรายข้อผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 44 คน โดยนักเรียนได้ท าแบบทดสอบ เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพรายข้อ หาค่าความยากจากสัดส่วนของคนตอบถูก
และหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบโดยใช้สูตรดัชนีอ านาจจ าแนกของเบรนแนน ได้ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบแบบทดสอบวินิจฉัย ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ วินิจฉัยท้ังฉบับ จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ 

k ก่อนการคัดเลือก k หลังการคัดเลือก 
p B p B 

32 0.32-0.80  -0.07-0.69  32 0.30-0.80  0.22-0.64  

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งฉบับ จากการ
ทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ เป็นดังนี้ 
 แบบทดสอบทั้งฉบับ มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จ านวนข้อสอบ 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.24 -0.80และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.32-0.80 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากตั้งแต่  0.20 ขึ้นไป และค่าอ านาจจ าแนกเป็นบวกได้ โจทย์
ปัญหา  8 ข้อ จ านวนข้อสอบ 32 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.30-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22-0.64 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย ได้คัดเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไปทดสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เป็นข้อสอบที่ประเมินตัวช้ีวัด เมื่อโจทย์ก าหนดตัวแปร ไม่ทราบค่ามาให้ โดยมีโจทย์ปัญหา 8 ข้อ จ านวน
ข้อสอบ 32 ข้อ 
 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวินิจฉัย ทั้งฉบับ ที่ได้คัดเลือกจากการตรวจสอบคุณภาพรายข้อไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 44 คน ได้ค่าสถิติพื้นฐานและคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งฉบับ ดังต่อไปนี ้
        3.1 ค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวินิจฉัย 
 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของงแบบทดสอบวินิจฉัย 

แบบทดสอบ K X  S C.V 
ทั้งฉบับ 32 25.49 8.73 34.24 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิื้นฐานของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้งฉบับ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทั้งฉบับสูง
กว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ส าหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่า 8.73  เมือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย ของแบบทดสอบ ปรากฏว่า คะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับมีการกระจายน้อย 
            3.2 ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก 
 ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 44 คน มาค านวณหาค่าความยากจากสัดส่วนของคนตอบถูก และหาค่า
อ านาจจ าแนกโดยใช้สูตรดัชนีอ านาจจ าแนกบี ของเบรนแนน ได้ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
ดังตาราง 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัย  

แบบทดสอบ K P B 
ฉบับที่ 1 32 0.41-0.79  0.20-0.58  

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เป็นดังนี้ 
แบบทดสอบทั้งฉบับ มีโจทย์ปัญหา 8 ข้อ จ านวนข้อสอบ 32 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.41-0.79 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20-0.58       
 
 3.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากการทดสอบเพื่อตรวจสอบวาค 
คุณภาพทั้งฉบับ มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับโดยใช้สูตรไบโนเมียล (Binomial) ของโลเวทท์ 
(Lovett) ปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตารางที่ 5 ค่าความเชื่อมั่นขอบแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบ 

r  
measSE  

ทั้งฉบับ 0.9289 ±2.9485 
 จากตารางที่ 5 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ทั้งฉบับมีค่า 0.9289 ตามล าดับ และมี
คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดเท่ากับ  ±2.9485 ตามล าดับ 
 
ตอนที ่3 การวิเคราะห์จุดบกพร่องนักเรียนท่ีตอบผิดโดยผ่านระบบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

  
 

    
ภาพที่ 1 ระบบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
 การวิเคราะห์จุดบกพร่องที่นักเรียนตอบผิดในการตอบแบบทดสอบวินิจฉัยนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาด้วย
สมการได้ พบว่า การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา นักเรียนมีจุดบกพร่อง ดังนี้ 
ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem)  
  1. นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์  71.02 เปอร์เซ็นต์  
  2. ไม่เข้าใจความส าพันธ์ของโจทย์ 13.35 เปอร์เซ็นต์  
  3. หาส่วนส าคัญของปัญหาไปสู่การหาค าตอบไม่ได้ 15.62 เปอร์เซ็นต์ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan)  
  4. นักเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้  40.06 เปอร์เซ็นต์  
  5. ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ไปสู่ประโยคสัญลักษณ์  52.27 เปอร์เซ็นต์ ขั้นปฏิบัติตามแผน 
(Carrying out the plan) 6. นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามแผน 45.45 เปอร์เซ็นต์  
  7. การค านวณผิด ซึ่งเกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียดรอบคอบ 26.70 เปอร์เซ็นต์  
  8. วิธีผิด โดยนักเรียนคิดค านวณโดยใช้การกระท าทางคณิตศาสตร์(บวก ลบ คูณ หาร)อื่นที่ไม่ใช้การกระท า
คณิตศาสตร์โจทย์ก าหนดให้ 36.64 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตรวจสอบ (Looking back)  
  9. นักเรียนสามารถตรวจค าตอบได้  28.69 เปอร์เซ็นต์ 
  10. แทนค่าสมการไม่ถูกต้อง  26.98เปอร์เซ็นต์ 
  11. ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบกับการตรวจค าตอบ 39.77 เปอร์เซ็นต์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
     1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย แบบทดสอบวินิจฉัยมีตัวลวงที่สามารถช้ีจุดบกพร่องในการตอบของนักเรียนได้ทุก
ข้อทั้งนี้ เนื่องจากในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 2 ธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์ และสาระส าคัญของพีชคณิต แล้วก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบทดสอบขึ้นมา โดยน าการแก้โจทย์ปัญหา 4 
ขั้นตอนของโพลยา ประกอบด้วยขั้นท าความเข้าใจโจทย์ ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นตรวจสอบ สร้างตาม
ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 1. เมื่อโจทย์ก าหนดตัวแปรไม่ทราบค่ามาให้ และ 2. เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวแปรไม่ทราบค่ามาให้ ผู้วิจัยได้
น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ผ่านการตรวจ IOC จากผู้เช่ียวชาญ 32 ข้อ 
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     2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
     2.1 ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัย 
             จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัย โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่าข้อสอบที่
น าไปใช้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในสาระที่ 4 พีชคณิต ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอน
การสร้างผู้วิจัยได้ก าหนดข้อวินิจฉัยโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 2 สาระส าคัญของเนื้อหาที่ต้องการสร้าง 
รวมทั้งตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อน ามาสร้างเป็นข้อค าถามในแบบทดสอบส ารวจเพื่อรวบรวมค าตอบผิดและค้นหา
จุดบกพร่องในการตอบก่อนที่จะท าการสร้างตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัย ตามล าดับจึงท าให้แบบทดสอบที่ได้มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด 
    2.2 ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัย 
             จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยก่อนการคัดเลือกมีค่า
ตั้งแต่ 0.18 – 0.80 ข้อสอบส่วนใหญ่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป มีเพียงบางข้อที่ค่อนข้างยาก คือ มีค่าความยากต่ ากว่า 0.40 เมื่อ
น าแบบทดสอบมาคัดเลือกและจัดท าเป็นแบบทดสอบ แล้วน าไปทดสอบอีกครั้ง พบว่า มีค่าความยากตั้งแต่ 0.35 – 0.79 ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาค่าความยากของล้วน สายยศ อังคณา [10] คือแบบทดสอบที่ดีต้องมีค่าความยาก 20 - 80 และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุบลวรรณ อ่อนตะวัน [7] ที่สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์
ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่ามีค่าความยากตั้งแต่ 0.41 – 0.87 และงานวิจัย ประเสริฐ พณทอง [11] ที่
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการคูณและการหาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีค่าความยาก 0.43 – 0.92 
    2.3 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัย 
  จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ มีค่า -0.07 – 0.63 
ข้อสอบส่วนใหญ่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ตามที่ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ [10] ได้กล่าวไว้คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
0.20 ขึ้นไปมีข้อสอบเพียงบางข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนกติดลบ เพราะมีสัดส่วนของนักเรียนในกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มีค่าน้อยกว่า
สัดส่วนของนักเรียนในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อได้คัดข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกแล้วน าไปจัดท าเป็นแบบทดสอบ 2 ฉบับแล้วน าไป
ทดสอบอีกครั้ง ปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.58 ได้ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกท่ีอยู่ในเกณฑ์ คือ 
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป สอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา ซ่อนข า [12] ที่ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนและการด าเนินการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.56 และอุบล
วรรณ อ่อนตะวัน [7] ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้ค่าอ านาจจ าแนก 0.22-0.73 
 2.4 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย  
        จากการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่งหา
โดยใช้สูตรไบโมเมียล โลเวทท์ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.9289 ทั้ งนี้อาจเนื่องจ านวนข้อสอบและคะแนน
จุดตัดในแบบทดสอบประกอบด้วยค่าเฉลี่ยที่ได้จากการสอบของแบบวัดนั้นมีค่าสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม จึงท าให้ค่า
ความเชื่อมั่นที่ค านวณได้มีค่าสูงซื่งผลการวิจัยครั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าความเช่ือมั่นที่ สุภาพ วชิรศิริ [9] ได้สร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ด้านการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้สมการส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.937 และ 0.939 และใกล้เคียงกับแบบทดสอบวินิจฉัยของอุบลวรรณ อ่อนตะวัน [7] สร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบตั้งแต่ 0.92 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
    1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องให้เข้าใจ 
    2. เครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่าง ครูอาจจัดหาและเตรยีมไว้ใช้ เช่นคอมพิวเตอร์ หูฟัง เป็นต้น  
    3. ควรมีการทดสอบความสามารถของผู้เรียนเพื่อที่จะน ามาพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ตรงกับจุดบกพร่องของ
ผู้เรียน 
    4. ควรมีการสร้างสื่อและพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียน ในช่วงช้ันอ่ืนๆ หรือรายวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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