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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
สาระท่ี 2 การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
ขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีสรางขึ้น ในดานความยาก อํานาจจําแนก ความเท่ียงตรง  และความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 340 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
หลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบสํารวจขอบกพรองในการทําแบบทดสอบ 
มีลักษณะเปนแบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
 ผลการวิจัย   
            1.  ไดแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 มี 3 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 1  ทักษะการคิดคํานวณ 
ฉบับท่ี 2 ทักษะการใหเหตุผล และฉบับท่ี 3 ทักษะการแกปญหา     
            2.  ไดแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มีคาความยากของขอสอบต้ังแต .23-.79 คา
อํานาจจําแนกของขอสอบตามวิธีของเบรนแนนมีคาต้ังแต .28-.54 คาดัชนีความสอดคลองของขอสอบ มีคาระหวาง 
.60-1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละฉบับ    ซ่ึงคํานวณโดยใชสูตรไบโนเมียลมีคา .67, .89 และ .87 
ตามลําดับ 
คําสําคัญ:การสรางแบบทดสอบ, แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง   
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Abstract  
 The purposes of this research were to 1) construct a mathematical diagnostic  test on 
measurement work for Mathayom Sueksa III students; 2) evaluate the quality of  the test by 
finding the difficulty and discrimination index from the test problems and  then select the 
qualified problems to form a test. The samples used in the research  were 340 Mathayom Sueksa 
III students in the academic year 2014 at The Secondary  Educational Service Area Office X in 
Samut Songkhram Province by Muti-Stage Random Sampling. The instruments were Tested to 
reveal the  weak point and the cause of learning and Diagnostic Test.   
 The results of the research : 
 1. Mathematical diagnostic test on measurement work for Matthayom Sueksa III  students 
consisted of three subtests: Computational Skill, Reasoning Skill and Problem  Solving Skill. 
 2. Mathematical diagnostic test on measurement work for Matthayom Sueksa III  students 
had the difficulty index of each item ranged from .23 to .79, the discrimination  index (Brennan - 
Index) ranged  from .28 to .54 Item - Objective Congruence Index (IOC) from .60 to 1.00 and the 
reliabilities of each subtest calculated by the Binomial formula  were .67, .89 and .87 
respectively. 
Keyword :  A CONSTRUCTION, DIAGNOSTIC TEST  
 

บทนํา 
คณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนากระบวนการคิดทําให

คนเรามีความคิดอยางเปนระบบ ระเบียบ แบบแผน สามารถคิด วิเคราะหปญหา และสถานการณตางๆ ไดอยาง
ละเอียด รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตลอดจน
สามารถคิดสรางสรรคได(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2551 ) 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้น ม.3  ปการศึกษา 2554-2556 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยลดลงซ่ึงตํ่า
กวาระดับประเทศและจังหวัดโดยเฉพาะสาระท่ี 2 การวัด 

จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีขอบกพรองในการเรียนการสอนยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรอันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายอยาง  เชน  ครูผูสอนอธิบายเน้ือหาน้ัน ๆ  ไมชัดเจน  หรือ
นักเรียนตองเรียนเร่ืองใหมในขณะท่ียังไมเขาใจในเร่ืองเดิมสอดคลองกับสวนีย สุรรักษดิสัย (2549 : 3) อางถึงใน 
ดวงเดือน (2533 : 33)วา “คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีตอเน่ืองเปนลําดับขั้นการเรียนรูเน้ือหาบางเร่ืองทําไมไดเลย ถาไม
เรียนรูเร่ืองท่ีเรียนมากอน”พรอมพรรณ (2544 : 65) ไดใหความเห็นท่ีสอดคลองกันอีกวา“ในการสอนคณิตศาสตร  
ครูผูสอนมักจะประสบปญหาเร่ืองนักเรียนมีความบกพรองหรือมีสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน  ซ่ึงถาขอบกพรองน้ัน
ไมไดรับการแกไขก็จะสงผลตอความลมเหลวในการเรียนเน้ือหาน้ัน ๆ  และเน้ือหาท่ีตอเน่ืองไปอีกดวย  จึงมีความ
จําเปนท่ีครูผูสอนจะตองหาวิธีท่ีจะทําใหขอบกพรองตาง ๆ  หรือจุดท่ีเปนอุปสรรคของนักเรียนให      ลดนอยลง”
(สิริพร ทิพยคง, 2541 : 23 อางถึงใน   วิยดา ซอนขํา, 2551 : 2) วา“ในการสอนคณิตศาสตรครูผูสอนมักประสบ
ปญหาเร่ืองผูเรียนมีขอบกพรองในดานทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และการแกโจทยปญหา  โดยเฉพาะ
ขอบกพรองในการคิดคํานวณซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในชั้นสูงตอไป” 

แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียน  เปนแบบทดสอบท่ีแยกออกเปนฉบับยอยๆ โดยมีเปาหมาย
วัดความรูและความสามารถของนักเรียนเปนดานๆของแตละวิชา 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจสรางแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สาระท่ี  2  การวัด นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3  เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการวินิจฉัยหาขอบกพรองของนักเรียนในแตละเน้ือหายอยท่ีนักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าหรือไมผานเกณฑ  และเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหรือจัดสอนซอมเสริมไดตรงจุดเพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   
2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีสรางขึ้นใน

ดานความยาก  อํานาจจําแนก  ความเท่ียงตรง  และความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 จากการศึกษาแนวคิด  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไดนํามาจัดทําเปน
กรอบแนวคิดของการวิจัย  ดังน้ี 

แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2557ในจังหวัด
สมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซ่ึงมีจํานวน 9 โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 5 
โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 109 คน โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียน 292 คน และโรงเรียนขนาด
ใหญ 3 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 1,227 คน 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2ปการศึกษา 
2557 ในจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จํานวนโรงเรียน 9โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 340 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) มีลําดับขั้นใน
การสุมดังน้ี 

แบบทดสอบสํารวจขอบกพรอง 
ฉบับท่ี  1.  ทักษะการคิดคํานวณ 
ฉบับท่ี  2. ทักษะการใหเหตุผล 
ฉบับท่ี  3.ทักษะการแกปญหา 
 

การกําหนดขอวินิจฉัย 
 

1. วิเคราะหตัวชี้วัดชั้นป 
2. วิเคราะหธรรมชาติของ 
    คณิตศาสตร 
3. วิเคราะหเน้ือหาของ 
    สาระท่ี  2  การวัด 

การสรางแบบทดสอบ 
สํารวจขอบกพรอง 

การตรวจสอบคณุภาพ 
 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
2. คาความยาก 
3. คาอํานาจจาํแนก 
4. คาความเชือ่มั่น 

โครงสรางของแบบทดสอบ 
1.  ดานทักษะการคิดคํานวณ 
2. ดานทักษะการใหเหตุผล 
3.  ดานทักษะการแกปญหา 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง 
ฉบับท่ี  1.  ทักษะการคิดคํานวณ 
ฉบับท่ี  2. ทักษะการใหเหตุผล 
ฉบับท่ี  3.ทักษะการแกปญหา 
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  1. สุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น (strata)มี
โรงเรียนเปนหนวยการสุม (sampling unit) ไดโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 
1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน 
  2. สุมหองเรียนจากโรงเรียนชั้นท่ี 1 โดยวิธีการสุมอยางงายมาโรงเรียนละ 1-2 หองเรียน รวม
ท้ังหมด 13 หองเรียน เพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบแตละขั้นดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1 เพ่ือสํารวจขอบกพรองของนักเรียน สุมนักเรียนจาํนวน 100 คน จาก 3 โรงเรียนคือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน จํานวน 1 หองเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียน จํานวน3 หองเรียน 
   ขั้นท่ี 2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอของแบบทดสอบ สุมนักเรียนจํานวน 110 คนจาก 3 
โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน จํานวน 1 หองเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน จํานวน 2 
หองเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน จํานวน 1 หองเรียน 
   ขั้นท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับ สุมนักเรียนจํานวน 130 คนจาก 3 
โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน จํานวน 1 หองเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน จํานวน 4 
หองเรียน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 
  2.1 แบบทดสอบสํารวจขอบกพรอง มีลักษณะเปนแบบทดสอบเปนแบบเติมคําตอบ แสดงวิธีทําและ
บอกเหตุผลในการตอบ เพ่ือสํารวจและรวบรวมคําตอบท่ีผดิและขอบกพรองตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของการคิดของ
นักเรียน แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นน้ียดึตามตัวชี้วัดท่ีไดมีการวิเคราะหตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 วชิา
คณติศาสตร สาระท่ี 2 การวัด  โดยแบงเปนฉบับยอย 3  ฉบับ 
  2.2 แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบปรนัย
เลือกตอบ ลักษณะขอคําถามเปนคําถามท่ีมาจากแบบทดสอบสํารวจขอบกพรอง โดยสรางแบบทดสอบสํารวจ
ขอบกพรองเพ่ือสํารวจและรวบรวมคําตอบท่ีนักเรียนสวนใหญทําขอสอบไมไดในทักษะแตละดาน สวนตัวลวงได
รวบรวมจากคําตอบผดิของแบบทดสอบสาํรวจและบอกสาเหตุในการตอบในแตละตัวลวง เพ่ือใชในการวินิจฉัย
ขอบกพรองในการตอบของนักเรียน 
 3. การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชการวิจัย 
  3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือวินิจฉัยขอบกพรองใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรสาระท่ี2 การวัด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
  3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวนิิจฉัย การหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ และเอกสารหลักสูตร คูมอืครู แบบเรียน 
  3.3 วิเคราะหเน้ือหา เพ่ือสรางกรอบแนวคิดและโครงสรางของแบบทดสอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดทักษะ
การคิดคํานวณ ทักษะการใหเหตุผล และทักษะการแกปญหา 
  3.4 กําหนดนิยาม 
   3.4.1 กําหนดแนวคิดในการนิยามขอบกพรองเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบสํารวจ
ขอบกพรอง 
   3.4.2 สรางขอคําถามใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในแตละทักษะเปนขอคําถามแบบเติมคําตอบให
นักเรียนแสดงวิธีทํา และบอกเหตุผลในการตอบ จํานวน 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 ทักษะการคิดคํานวณ จํานวน 40 ขอ 
ฉบับท่ี 2  ทักษะการใหเหตุผล จํานวน 40 ขอ ฉบับท่ี 3 ทักษะการแกปญหา จํานวน 40 ขอ  
   3.4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยนําขอสอบท่ีเขียนใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอน
คณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัดทักษะความสามารถในแต
ละทักษะความสามารถของนักเรียน 
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   3.4.4 นําแบบทดสอบสํารวจขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน100 คน 
เพ่ือสํารวจความรูพ้ืนฐานของนักเรียนมาพิจารณาหาขอบกพรองของการตอบและคัดเลือกคําตอบท่ีนักเรียนสวน
ใหญตอบผิดมาสรางเปนตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียน 
  3.5 สรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง 
  3.6 ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  3.7 นําแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง3 ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางคร้ังท่ี  1  
  3.8 วิเคราะหคุณภาพรายขอ 
  3.9 นําขอสอบท่ีผานการคัดเลือก ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง คร้ังท่ี 2 เพ่ือใชในการตรวจสอบคุณภาพท้ัง
ฉบับ 
  3.10 วิเคราะหคุณภาพรายฉบับ และหาคะแนนจุดตัด 
  3.11 จัดพิมพรูปเลมแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองฉบับสมบูรณ และคูมือการใช 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1 ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนกลุมตัวอยางในการ
วิจัย 
  4.2 นําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นตอผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  4.3 ดําเนินการสอบ โดยผูวิจัยใชเวลาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
   4.3.1 นําแบบทดสอบสํารวจไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 100 คน เพ่ือสํารวจความรูพ้ืนฐาน
ของนักเรียน ขอบกพรองและรวบรวมคําตอบผิด 
   4.3.2 นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดสอบคร้ังท่ี1 กับนักเรียนจํานวน 110 คน เพ่ือหาคุณภาพราย
ขอ ดานคาความยาก คาอํานาจจําแนกแลวคัดเลือกและปรับปรุงขอสอบ 
   4.3.3 นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดสอบคร้ังท่ี 2 กับนักเรียนจํานวน 130 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับ คาสถิติพ้ืนฐาน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และหาคาคะแนนจุดตัดตามเกณฑ
รอยละ 50ของเกณฑการตัดสินระดับผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
เพ่ือใชในการผานหรือไมผานเกณฑ 
 5. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
  5.1 วิเคราะหแบบสํารวจขอบกพรองในการเรียนรู  เพ่ือสรุปเปนประเด็นท่ีนักเรียนบกพรอง 
  5.2 หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ 
  5.3 หาคาสถิติพ้ืนฐานและคุณภาพของแบบทดสอบท้ัง  3  ฉบับ 
   5.3.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   5.3.2 คาความยากของขอสอบ, คาอํานาจจําแนกของขอสอบ, คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
และหาคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 การสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง 
 ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนแบบสํารวจขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง สํารวจขอบกพรองของ
นักเรียนแลวนําผลการทดสอบมารวบรวมคําตอบผิด และวิเคราะหหาขอบกพรองของคําตอบผิดน้ัน คัดเลือกคําตอบท่ี
นักเรียนสวนใหญตอบผิดมา 3 คําตอบ เพ่ือใชเปนตวัลวงในการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่งปรากฏวาคําตอบท่ีนักเรียน
สวนใหญตอบผิดท้ัง 3 คําตอบ ของขอสอบแตละขอในแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ สามารถชี้ขอบกพรอง
ของนักเรียนได 
 ตอนท่ี 2 การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
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 1. การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอ 
  จากการนําแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ท่ีสรางขึ้นจากการทดสอบเพ่ือสํารวจ
ขอบกพรองของนักเรียนไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอ แลวนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
 
ตาราง 1 คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ท้ัง 3 ฉบับ จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอ คร้ังท่ี  1 

 

แบบทดสอบ 
กอนคดัเลือก หลังคัดเลือก 

k p B k p B 
ฉบับท่ี 1 ทักษะการคิดคํานวณ 35 0.20–0.88 -0.46–0.88 20 0.23–0.77 0.20–0.68 
ฉบับท่ี 2 ทักษะการใหเหตุผล 35 0.18–0.81 0.20–0.75 20 0.35–0.68 0.23–0.70 
ฉบับท่ี 3 ทักษะการแกปญหา 35 0.29–0.79 -0.20–0.70 20 0.22–0.60 0.29–0.59 

 
2. การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 นําแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ท่ีผานการคัดเลือกแลวจากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพรายขอไปทดสอบ แลวหาคุณภาพดังน้ี 
 2.1 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ 

 
ตาราง 2 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรท้ัง 3 ฉบับ 

 
แบบทดสอบวนิิจฉัยขอบกพรอง k  s C.V. 

ฉบับท่ี  1  ทักษะการคิดคํานวณ 20 10.00 3.30 33.00 
ฉบับท่ี  2  ทักษะการใหเหตุผล 20 15.30 2.18 14.24 
ฉบับท่ี  3  ทักษะการแกปญหา 20 13.00 4.10 31.54 

 
2.2 คาความยากและคาอํานาจจําแนก 
 

ตาราง 3 คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท้ัง 3 ฉบับ  
 

แบบทดสอบ k p B 

ฉบับท่ี  1  ทักษะการคิดคํานวณ 20 0.23-0.79 0.33-0.54 

ฉบับท่ี  2  ทักษะการใหเหตุผล 20 0.35-0.75 0.30-0.53 

ฉบับท่ี  3  ทักษะการแกปญหา 20 0.25-0.79 0.28-0.51 

 
2.3 คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ซ่ึงหาโดยใชเกณฑการตัดสินผานท่ีรอยละ 

50 ตามเกณฑของหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551พบวาแบบทดสอบท้ัง3  ฉบับ มีคะแนน
จุดตัดเทากับ 10 จากขอสอบจํานวน 20 ขอ 

x
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2.4 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ ซ่ึงหาโดยใชสูตรไบโนเมียลของโลเวทท 
ผลปรากฏวาแบบทดสอบท้ัง3 ฉบับ มีคาความเชื่อมั่น 0.67, 0.89 และ 0.87 ตามลําดับ คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการวัดของแบบทดสอบท้ัง 3 ฉบับ มีคา ± 1.89, ± 0.72 และ±1.50ตามลําดับ 
 2.5 คาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง3 ฉบับ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
เปนผูพิจารณาวาขอสอบท้ัง 3 ฉบับ มีความเท่ียงตรงหรือไม โดยใชแบบตรวจสอบรายการตามวิธีของโรวิเนลลีและ
แฮมบิลตัน แลวนําผลการพิจารณามาคํานวณหาคาความสอดคลองพบวาแบบทดสอบท้ัง 3 ฉบับ มีความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาโดยมีคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัดทักษะความสามารถของนักเรียน เทากับ  0.60–1.00 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง 
แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองแตละฉบับมีตัวลวงท่ีสามารถชี้ขอบกพรองในการตอบของนักเรียนได

ทุกขอท้ังน้ีเน่ืองจากในการสรางแบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยผูวิจัยไดนําแบบทดสอบสํารวจขอบกพรองไปสํารวจ
ขอบกพรองของนักเรียนกอนเพ่ือรวบรวมคําตอบผิดและคนหาขอบกพรอง แลวนําคําตอบของนักเรียนมาวิเคราะห
หาสาเหตุการตอบของแตละคําตอบ โดยพิจารณาจากการตอบของนักเรียนท่ีเขียนตอบและขั้นตอนแสดงวิธีทํา  
พรอมท้ังบอกเหตุประกอบ คัดเลือกเฉพาะคําตอบท่ีนักเรียนสวนใหญตอบผิดไว 3 อันดับแรก มาสรางเปนตัวลวง  
จึงทําใหสามารถบงบอกขอบกพรองในแตละฉบับของนักเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับสมศรี  ไชยชมพู(2546 : 17)ท่ีสรุป
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไววานําคําตอบท่ีนักเรียนตอบผิดจากแบบทดสอบสํารวจมาสรางเปนตัวลวงใน
แบบวินิจฉัยขอบกพรอง 
 2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.1 คาความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองท้ัง 3 ฉบับ 
   จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอ  คาความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับ กอน
คัดเลือก มีคาตั้งแต 0.18-0.79 ขอสอบสวนใหญมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และมีบางขอท่ีคอนขางยาก คือคาความยากตํ่า
กวา 0.50  นําแบบทดสอบมาคัดเลือก แลวนําไปทดสอบอีกคร้ังหน่ึง  ในชวงท่ีนักเรียนสอบปลายภาคซ่ึงนักเรียนมีการ
เตรียมตัวในการสอบเปนอยางดี พบวามีขอท่ีคอนขางยาก คือ ตํ่ากวาเกณฑ 0.40 มีคาความยากตั้งแต 0.23-0.79  ซ่ึง
สอดคลองกับเกณฑพิจารณาคาความยากของพิชิต ฤทธิ์จรูญ  (2557 : 141) คือแบบทดสอบท่ีดีตองมีคาความยาก
พอเหมาะควรมีคาความยากต้ังแต 0.20-0.80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสารัตน วงศภูรี  (2556 : 64-66)  ท่ีสราง
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ืองการแกโจทยปญหาดวยสมการ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีคาความยากต้ังแต 0.35-0.79  
  2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับ 
   จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพรายขอ  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบท้ัง 3  ฉบับ มี
คาตั้งแต-0.20-0.70 ขอสอบสวนใหญมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑตามท่ีพิชิต  ฤทธิ์จรูญ(2557 : 141)ไดกลาวไว  คือ 
คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป แตมีขอสอบเพียงบางขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกติดลบ เพราะมีสัดสวนของนักเรียนใน
กลุมท่ีผานเกณฑมีคานอยกวาสัดสวนของนักเรียนในกลุมท่ีไมผานเกณฑ เมื่อไดตัดขอท่ีไมผานเกณฑออกแลวนําไป
ทดสอบอีกคร้ัง พบวาคาอํานาจจําแนกของขอสอบมีคาตั้งแต0.28-0.54 ไดขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกท่ีอยูใน
เกณฑ คือ มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป สอดคลองกับงานวิจัยของวิสารัตน วงศภูรี  (2556 : 64-66)  ท่ีสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ืองการแกโจทยปญหาดวยสมการ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.58 
  2.3 คาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับ 

 จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท้ังฉบับ คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วินิจฉัย 3 ฉบับ ซ่ึงหาโดยใชสูตรไบโนเมียลโลเวทท ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับท่ี 1 ทักษะการ
คิดคํานวณมีคาเทากับ 0.67 สวนแบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับท่ี 2 ทักษะการใหเหตุผลมีคาเทากับ 0.89 และฉบับท่ี 3  
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ทักษะการแกปญหามีคาเทากับ 0.87 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากจํานวนขอและคะแนนจุดตัดในแบบทดสอบท้ัง 3  ฉบับ  
ประกอบดวยคาเฉลี่ยท่ีไดจากการสอบของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับน้ันมีคาสูงคาคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม จึง
ทําใหคาความเชื่อมั่นท่ีคํานวณไดมีคาสูงซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงกับคาความเชื่อมั่นในงานวิจัยของวิยดา  
ซอนขํา  (2551 : 79-98)  ท่ีไดสรางแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองจํานวนและ
การดําเนินการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวามีคาความเชื่อมั่นต้ังแต 0.6269-0.871 และใกลเคียงกับ
แบบทดสอบวินิจฉัยของวิสารัตน วงศภูรี (2556 : 64-66)ท่ีสรางแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพรองในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร สาระท่ี 4  พีชคณิต เร่ืองการแกโจทยปญหาดวยสมการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามีคา
ความเชื่อมั่นต้ังแต  0.9197-0.9289   

 2.4 ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับ 
  จากการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ัง 3 ฉบับ โดยผูเชี่ยวชาญ 5  ทาน 

พบวาขอสอบทุกขอมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 0.5 -1.00ตามเกณฑการคัดเลือกขอสอบของพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 
151) ท่ีกลาววาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีคาตั้งแต 0.5-1.00คัดเลือกไวใช ถาตํ่ากวา0.5 ควรพิจารณาปรับปรุง
หรือตัดท้ิง ท้ังน้ีเน่ืองจากในขั้นตอนการสรางผูวิจัยไดกําหนดขอวินิจฉัยโดยการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชีว้ัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3และสาระสําคัญของเน้ือหาท่ีตองการสรางรวมท้ังตัวชี้วัดทักษะความสามารถท่ี
ครอบคลุมเน้ือหาเพ่ือนํามาสรางเปนขอสอบในแบบทดสอบสํารวจขอบกพรอง  เพ่ือนํามารวบรวมคําตอบผิดและ
คนหาขอบกพรองในการตอบแลวนําคําตอบผิดมาสรางตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองตามลําดับ  จึงทํา
ใหแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองมีความครอบคลุมและสอดคลองกับเน้ือหามากท่ีสุด 

  จากการศึกษาแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง  พบวานักเรียนสวนใหญมีขอบกพรองใน แตละฉบับ  
ดังน้ี ฉบับท่ี 1 ทักษะการคิดคํานวณ นักเรียนมีขอบกพรอง ไดแก คํานวณคําตอบผิดเลือกสูตรคํานวณพ้ืนท่ีผิวผิด   
เลือกสูตรคํานวณปริมาตรผิด เปลี่ยนหนวยการวัดไมได และใชวิธีในการคํานวณไมถูกตอง ฉบับท่ี 2 ทักษะการให
เหตุผล นักเรียนมีขอบกพรอง ไดแก แปลความหมายหนวยวัดความยาวไมได แปลความหมายหนวยวัดพ้ืนท่ีไมได  
แปลงหนวยการวัดความยาวไมได แปลงหนวยการวัดพ้ืนท่ีไมได และแปลงหนวยการวัดปริมาตรไมได และฉบับท่ี 3  
ทักษะการแกปญหา นักเรียนมีขอบกพรอง ไดแก ใชสูตรในการคํานวณผิด คิดคํานวณผิด แปลความหมายของโจทย
ไมได คาดคะเนไมได และหาความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหและสิ่งท่ีโจทยตองการทราบไมได ซ่ึงจาก
ขอบกพรองท่ีกลาวมา สอดคลองกับสิริพร ทิพยคง(2541 : 23)อางถึงใน วิยดา ซอนขํา(2551 : 2)ท่ีกลาววาในการ
สอนคณิตศาสตรครูผูสอนมักประสบปญหาเร่ืองผูเรียนมีขอบกพรองในดานทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และ
การแกโจทยปญหา  โดยเฉพาะขอบกพรองในการคิดคํานวณซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในชั้นสูงตอไป ดังน้ันสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรประการหน่ึงก็
คือ การท่ีตองเรียนเร่ืองใหมในขณะท่ียังไมเขาใจในเร่ืองเดิมซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเรียนเร่ืองใหม โดยเฉพาะ
ขอบกพรองในการคิดคํานวณซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  และพรอมพรรณ  (2544 : 65)  ไดให
ความเห็นท่ีสอดคลองกันอีกวา“ในการสอนคณิตศาสตร  ครูผูสอนมักจะประสบปญหาเร่ืองนักเรียนมีความบกพรอง
หรือมีสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน  ซ่ึงถาขอบกพรองนั้นไมไดรับการแกไขก็จะสงผลตอความลมเหลวในการเรียน
เน้ือหาน้ัน ๆ  และเน้ือหาท่ีตอเน่ืองไปอีกดวย  จึงมีความจําเปนท่ีครูผูสอนจะตองหาวิธีในอันท่ีจะทําใหขอบกพรอง
ตาง ๆ  หรือจุดท่ีเปนอุปสรรคของนักเรียนใหลดนอยลง” 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเสนอแนะเปน 2 ดาน 
 1. ดานการนําผลการวิจัยไปใช ผูวิจัยของเสนอแนะ ดังน้ี 
  1.1 ควรนําแบบทดสอบน้ีไปทดสอบกบันักเรียนท่ีไมผานตามตัวชี้วัด ทันทีท่ีสิ้นสุดการเรียน การสอนเพ่ือ
วินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและแกไขขอบกพรองของนักเรียนไดตรงกับขอบกพรอง 
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  1.2 ควรใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบอยางรวดเร็ว และเมื่อครูผูสอนพบวานักเรียนมีขอบกพรองใน
เน้ือหาตอนใด ควรจัดการสอนซอมเสริมให เพ่ือแกไขขอบกพรองของนักเรียนกอนการเรียนเน้ือหาตอไป 
 2. ดานการทําวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  2.1 ควรทําวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาขอบกพรองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถในการเรียนรูท่ีตางกัน 
  2.2 ควรมีการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียน ในชวงชั้นอื่น ๆ หรือรายวิชาอื่นๆ  
เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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