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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยหาข้อความบกพร่องความสามารถใน
การคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ จากการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
และหาคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตอันดามัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่ได้มาจากการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 682.คน วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์โดยหาค่าความ
เที่ยงตรง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก  ค่าความเชื่อมั่น และคะแนนจุดตัด 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ท าแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
ดังนี้ ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดคือ บกพร่องเครื่องหมายในการตอบ ในเนื้อหาการหารจ านวนเต็ม คิดเป็น
ร้อยละ 50.90 รองลงมาคือไม่เข้าใจหลักการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 37.25 และใช้เลขที่อยู่ในหลักเดียวกันที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งในเนื้อหา
การบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 33.43 ตามล าดับ 2) คุณภาพของแบบทดสอบ 
อิงเกณฑ์ความเที่ยงตรง มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 ความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ
ตั้งแต่ 0.30  ถึง 0.80 อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.14 ถึง 0.45 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9019 และคะแนนจุดตัด
ของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 21 
ค าส าคัญ : แบบทดสอบวินิจฉัย, ข้อบกพร่อง, ความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
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Abstract 
The purpose of research were to Development of Deficiencies Diagnostic Tests 

for Computation Ability in Mathematics on the Integer of Mathayom Suksa 1. 1) To find 
the flaws of Computation Ability in Mathematics on the Integer of Mathayom Suksa 1. 2) 
To construct and determine the quality of diagnostic test in Mathematics on the Integer 
of Mathayom Suksa 1. The sample used in study were Mathayom Suksa 1 who are 
studying in the 2019 academic year from the Secondary Educational Service Area Office 
16 of 682 samples by multi-stage sampling method. The quality of diagnostic test had 
the validity, difficulty, discrimination, reliabilities and the cutting score of each. 

The result of the study revealed that the diagnostic test ; 1) Causes of defects 
ability to calculate arithmetic in integer of mathayom suksa 1.  Students who do the 
diagnostic tests in mathematical ability. As follows. The most common causes of defects 
are lack marks in reply. In the content of dividing integers. Representing 50.90 percent. 
Next is, Do not understand the principles of mathematical operations in the content of 
addition, subtraction, multiplication, and division between integers. Accounting for 37.25 
percent and use numbers that are in the same digit that are greater than the top 
number in the content of addition, subtraction, multiplication, and division between 
integers 33.43 percent, respectively.  2) With quality, had the validity (Item-Objective 
Congruence Index) from 0.80 to 1.00, the difficulty index of each item ranged from 0.30 
to 0.80, the discrimination index range  from 0.14 to 0.45, the reliabilities of each were 
0.9019 respectively. The cutting score of each subtest were 21. 
Keywords : Diagnostic test, Deficiencies, Computation Ability. 
 
บทน า 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดการศึกษา  
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ สติ 
ปัญญา คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก วิชาคณิตศาสตร์ มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แบบทดสอบ
วินิจฉัยที่สร้างขึ้นเพ่ือหาจุดบกพร่องที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน 
เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้น อันจะสามารถท าให้ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การเรียนหรือเกิดการเรียนรู้ได้เหมือนคนอ่ืน ๆ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553) ดังนั้นแบบทดสอบวินิจฉัยจึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์มาก เพราะเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปของค านิยามและสัจพจน์ การให้เหตุผล
เพ่ือสร้างทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่น าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือประกอบ 
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การเลือกกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน จะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล หรืออาจให้ผู้เรียนที่มีความสามารถสูง
กว่าได้มีโอกาสช่วยเพื่อนที่มีความสามารถต่ ากว่า ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่ ากว่าเข้าใจ
เนื้อหาได้ดีขึ้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยซึ่งท าการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
ด้านความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม เพ่ือหาข้อบกพร่องความสามารถ 
ในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ว่าเป็นด้านกระบวนการ หรือวิธีการ และหรือขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ 
พร้อมทั้งหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  ซึ่ง
จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ถูกต้องและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ของครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิด
ค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. หาข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. สร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แบบทดสอบวินิจฉัย สิทธิกร พิมอักษร. (2554) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการ
เรียนสาระพีชคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.เครื่องมือที่ใช้แบบทดสอบวินิจฉัย จ านวน 5 
ฉบับ คือ แบบรูปและความสัมพันธ์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิง
เส้นสองตัวแปร และกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร.เพ่ือหาจุดบกพร่องและสาเหตุของความบกพร่อง
ในการเรียนสาระพีชคณิตของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 5 ฉบับ คือแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ และกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร .โดยมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.34–0.80.และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.21- 0.90 ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบแต่ละฉบับ ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรไบโนเมียล
มีค่า 0.5469, 0.8321, 0.8266, 0.9539 และ 0.7762 ตามล าดับ คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบมีค่า 4, 
9, 9, 10 และ 9 ตามล าดับ นฤมล อุดรประจักษ.์ (2555) ได้สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 
ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหาข้อ  
บกพร่อง ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 
1) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น เป็นแบบทดสอบ 
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.80-1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.65-0.76 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.84-1.00 แพงจิตร์ แสนสุข. (2555) ได้สร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบข้อบกพร่องทางการ
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เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า.1) แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเที่ยงเชิง
เนื้อหาโดยพิจารณาค่าดัชนีมีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.80–1.00  
มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.51- 0.89 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.62 - 0.92 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.92 2) การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
พบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ การคูณเศษส่วน การลบเศษส่วน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเศษส่วน การบวกเศษส่วนและการหารเศษส่วน ตามล าดับ สุมานี กลิ่นพูน . (2555) ได้
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยในด้านความตรง  ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และหาจุดบกพร่อง
ของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) แบบทดสอบ 
วินิจฉัยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ฉบับ รวมข้อสอบทั้งสิ้น 50 ข้อ 2) คุณภาพของ
แบบทดสอบวินิจฉัย มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.83  และ
ค่าความเที่ยง  มีค่าเท่ากับ 0.88  และค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ 0.80–1.00   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบวินิจฉัยที่กล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า 
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนในเนื้อหาที่แตกต่างกัน มีขั้ นตอนในการสร้างแบบ 
ทดสอบวินิจฉัย การทดสอบเพ่ือส ารวจ ทดสอบปรับปรุงพัฒนาแบบทดสอบ และหาคุณภาพของแบบ 
ทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น จะเป็น
ประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมและสามารถปรับปรุงด้านการเรียนการสอนในชั้ นเรียนได้เป็นอย่างมาก 
ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกรอบแนวคิดดังนี ้ 
                                     
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 สาระ
การเรยีนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ตัวช้ีวัด ค 1.1 ม.1/1  
เรื่องจ านวนเตม็ ประกอบด้วย 
- การบวกจ านวนเต็ม 
- การลบจ านวนเต็ม 
- การคูณจ านวนเต็ม 
- การหารจ านวนเต็ม 
- ความสามารถในการคิดค านวณ 
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเตม็ 
 
 

หาข้อบกพร่องความสามารถในการ
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนเต็ม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 
- การบวกจ านวนเต็ม 
- การลบจ านวนเต็ม 
- การคูณจ านวนเต็ม 
- การหารจ านวนเต็ม 
- การบวก ลบ คูณ  หารระคนจ านวน
เต็ม 

แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการ
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวน
เต็ม ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 
- ความเที่ยงตรง,ความยากง่าย,        
   อ านาจจ าแนก, ความเชื่อมั่น  
2. สร้างเกณฑ์การวินิจฉัย และ 
 หาคะแนนจุดตัดของแกลส (Glass) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถ ในการ
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม 

2. สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  

 3.1 แบบทดสอบเพ่ือส ารวจความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  เรื่อง 
จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลักษณะแบบทดสอบให้แสดงวิธีท าจ านวน 5 ชุด ชุดละ 18 ข้อ 
 3.2 แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ จ านวน 40 ข้อ 
 4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 4.1 ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการใช้กลุ่มตัวอย่าง ผู้ช่วยท าการทดสอบ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการวิจัย 

4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้เพียงพอในการสอบแต่ละครั้ง  
4.3 วางแผนด าเนินการสอบ โดยการก าหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ  
4.4 ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจจุดประสงค์ของการสอบและวิธีการสอบ 

 4.5 น าแบบทดสอบไปสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 682 คน ดังนี้ คือ น าแบบทดสอบ
เพ่ือ ส ารวจไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน.150.คน.เพ่ือส ารวจข้อบกพร่อง ทดสอบวินิจฉัย 
ครั้งที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ปรับปรุงและคัดเลือกแบบทดสอบวินิจฉัยชนิดเลือกตอบ 
จ านวน 60 ข้อ ให้เหลือ 50 ข้อ ทดสอบครั้งที่ 2.กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ปรับปรุงและ
คัดเลือกแบบทดสอบวินิจฉัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 50 ข้อ ให้เหลือ 40 ข้อ น าแบบทดสอบวินิจฉัย 
จ านวน 40.ข้อ ไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 332.คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบ 
ทดสอบอิงเกณฑ์  
 5. สร้างเกณฑ์การวินิจฉัย ซึ่งหาคะแนนจุดตัดโดยพิจารณาจากการสอบด้วยการก าหนดจุดตัดของ
แกลส (Glass)  

6. จัดท าคู่มือในการด าเนินการสอบและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้  
 1. ข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็มของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ท าแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ พบว่าข้อ 
บกพร่องที่พบมากที่สุด คือ บกพร่องเครื่องหมายในการตอบในเนื้อหาการหารจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อย
ละ 50.90 รองลงมา คือ ไม่เข้าใจหลักการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 37.25 และใช้เลข ที่อยู่ในหลักเดียวกันที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งในเนื้อหา 
การบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 33.43 ตามล าดับการบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวน
เต็ม ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ บกพร่องเครื่องหมายในการตอบ คิดเป็นร้อยละ 70.18   
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 2. ผลการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณ 
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ผลดังนี้  
 2.1 แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 2.2 ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี ้ค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหาโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล จ านวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้อง 
พบว่า มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 นั่นคือ แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วัดได้
ตรงและครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้ของเนื้อหาในหลักสูตรได้จริง ค่าความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 
ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.14 ถึง 0.45 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัย เท่ากับ 0.9086 และ
ค่าความคาดเคลื่อน เท่ากับ ± 2.77 ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวินิจฉัย มีค่าเท่ากับ 22.91 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนของแบบทดสอบวินิจฉัยมีค่าเท่ากับ 8.86 การก าหนดจุดตัดของแกลส (Glass) พบว่า 
มีคะแนนจุดตัดทั้งฉบับเท่ากับ 21 คะแนน โดยนักเรียนที่ได้คะแนน 21 คะแนน ขึ้นไปเป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์
และนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยว่า 21 คะแนนเป็นกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์  
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สามารอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้   
 1. ผลการหาข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ท าแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า  สาเหตุข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดคือ บกพร่องเครื่องหมายในการตอบ ในเนื้อหาการหารจ านวน
เต็ม คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมาคือไม่เข้าใจหลักการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาการบวก 
ลบ คูณ หารระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 37.25 และใช้เลขที่อยู่ในหลักเดียวกันที่มีค่ามากกว่าเป็นตัว
ต้ัง ในเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 33.43 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด. (2553) ที่กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือให้
เห็นข้อบกพร่องที่เป็นปัญหา หรืออุปสรรคในการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้น อันจะท าให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียน 
ให้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนคนอ่ืน และงานวิจัยของ วิยะดา ซ่อนข า. (2551) การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
จุดบกพร่องในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนและการด าเนินการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมี
ผลการวิจัยว่า การวัดทักษะการคิดค านวณนั้นนักเรียนมีจุดบกพร่องเรื่องการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม คือ 
แปลความหมายไม่ได้ เรียงล าดับไม่ได้ แยกความแตกต่างระหว่างจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบไม่ได้ 
การวัดทักษะการให้เหตุผล นักเรียนมีจุดบกพร่อง คือ ค านวณหาค าตอบจากความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์
ไม่ได้ สรุปความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสลับที่ไม่ได้ คิดค านวณหาค าตอบไมได้ สรุปความคิดเกี่ยวกับ 
เอกลักษณ์การคูณไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยะธิดา ปัญญา. (2558) ที่กล่าวว่า แบบทดสอบ
วินิจฉัยจะมีรายละเอียดมากเกี่ยวกับการวินิจฉัยความบกพร่อง เนื่องจากแบบทดสอบเหล่านี้จะเน้นการ
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ตอบสนองเฉพาะ และแยกความบกพร่องของนักเรียนที่มีต่างกันออกจากกัน และสอดคล้องกับ สมนึก 
ภัททิยธนี. (2555) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยว่า เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลเพ่ือ
ค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนที่มีปัญหาว่ายังไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือที่จะ
ช่วยให้นักเรียนเจริญงอกงามบรรลุตามจุดหมายที่วางไว้ ช่วยให้ครูสามารถสอนซ่อมเสริมได้ถูกต้อง  และ
การวิจัยข้อบกพร่องของนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตอันดา
มัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบว่า สาเหตุข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ 
บกพร่องเครื่องหมายในการตอบในเนื้อหาการหารจ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมา คือ ไม่
เข้าใจหลักการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หารระคนจ านวนเต็ม  คิดเป็นร้อย
ละ 37.25 และใช้เลข ที่อยู่ในหลักเดียวกันที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งในเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
จ านวนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 33.43 ตามล าดับ สอดคล้องกับ สุชานาฎ ค าพินันท์. (2559) ได้สร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ข้อบกพร่องที่ส ารวจพบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจ านวนเต็มไม่ได้ ด าเนินการเกี่ยวกับ
จ านวนเต็มไม่ถูกต้อง ค านวณหาค าตอบไม่ได้ ขาดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สาเหตุของข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ ที่พบ
มากที่สุด คือแปลความหมายของเนื้อหาไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 31.06 รองลงมา คือ สรุปความคิดรวบยอด
ของเนื้อหาไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 23.63 และคิดค านวณไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 14.44 ตามล าดับ  

2. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งศิริเดช สุชีวะ. (2550) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดด้อยของ
ผู้เรียนทั้งในทางวิชาการและทางด้านจิตใจ เพื่อแยกผู้เรียนว่ามีความสามารถดีหรือด้อยในเรื่องใด 
และหาสาเหตุว่าผู้เรียนมีผลการเรียนด้อย เนื่องมาจากสาเหตุใด จากการวิจัยปรากฏผลดังนี้ คุณภาพ
ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ความเที่ยงตรง มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 สอดคล้องกับ นฤมล 
อุดรประจักษ์ (2555), แพงจิตร์ แสนสุข (2555) และมยุรี ศรีวรรณะ (2555) ที่พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.80-1.00  ความยากง่ายของข้อสอบรายข้อตั้งแต่ 0.30-0.80  สอดคล้องกับสิทธิกร พิมอักษร. 
(2554) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนสาระพีชคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่า ความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.34-0.80 อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.14 - 0.45 ใกล้เคียง 
กับสิทธิกร พิมอักษร. (2554).ที่สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนสาระพีชคณิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.21 - 0.90 ความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.9019 มีค่าใกล้เคียงกับ วิสารัตน์ วงศ์ภูรี. (2556) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับมีค่า.0.9289.และ.0.9197.ตามล าดับ และ
คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 21 มีค่าใกล้เคียงกับ วิสารัตน์ วงศ์ภูรี. (2556) ได้สร้างแบบทดสอบ 
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับ 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแบบทดสอบวินิจฉัย จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เมื่อโจทย์
ก าหนดตัวแปรไม่ทราบค่ามาให้ และฉบับที่ 2 เมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวแปรไม่ทราบค่ามาให้ เป็นแบบทดสอบ 
วินิจฉับข้อบกพร่องของการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มี
คะแนน จุดตัดของแบบทดสอบทั้งสองฉบับมีค่าเท่ากับ 20  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบทดสอบให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนน าไปใช้ อธิบายวิธีการ
ท าแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจตรงกัน เพ่ือ ไปใช้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 น าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการน าทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) มาใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อสอบ
หรือใช้โปรแกรมวิเคราะห์มาใช้ในการวินิจฉัยเป็นรายบุคคล 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 
นฤมล อุดรประจักษ.์ (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหา

บัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :  
 สุวีริยาสาส์น. 
ปิยะธิดา ปัญญา. (2558). การวัดและการทดสอบแบบอิงกลุ่ม. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์. 

แพงจิตร์ แสนสุข. (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                      
เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต.                    
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

มยุรี ศรีวรรณะ. (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามส าหรับนักเรียน                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม. 

วิยะดา ซ่อนข า. (2551). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  จ านวนและ
การด าเนินการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

วิสารัตน์ วงศ์ภูรี. (2556). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.  

วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

546 

 

ศิริเดช  สุชีวะ. (2550). “การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้เรียน ,” ใน สุวิมล  ว่องวานิช
(บรรณาธิการ). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. (หน้า 154 - 176). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สมนึก ภัททิยธนี. (2555). การวัดผลการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กาฬสินธ์ : ประสานการพิมพ์.   
สิทธิกร  พิมอักษร. (2554). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียน สาระพีชคณิตส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. 

สุชานาฎ ค าพินันท์. (2559). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม 
: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

สุมานี  กลิ่นพูน. (2555). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม. 

 


