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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีคณุภาพจํานวน 2 ฉบบั ประกอบด้วย ฉบบัท่ี 1 เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปรไมท่ราบ

คา่มาให้ และฉบบัท่ี 2 เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้ เป็นแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่อง

ของ การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 จํานวน 623 คน ของปี

การศกึษา 2555 ของโรงเรียนเขตบางแค สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่เลือกมาโดยการสุม่แบบสองขัน้ตอน 

การดําเนินการสร้างแบบทดสอบ เร่ิมจากการสร้างแบบทดสอบสํารวจชนิดให้เตมิคําตอบและให้แสดง

วิธีทําเพ่ือค้นจดุบกพร่องในการทําแบบทดสอบ  หลงัจากนัน้นํามาสร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉยัแบบ

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยนําคําตอบท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่ตอบผิดในแบบทดสอบสํารวจมาสร้างเป็น    

ตวัลวงแล้วนําไปทดสอบ 2 ครัง้ การทดสอบครัง้ท่ี 1 เพ่ือการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อและคดัเลือกข้อสอบ 

ทดสอบครัง้ท่ี 2 เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั 

 ผลการวิจยัพบวา่ แบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบัท่ีวดัเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

มีคา่ความยากของแบบทดสอบตัง้แต่  0.35–0.79  และคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบตัง้แต่  0.20–

0.58 สว่นคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั  ซึง่คํานวณโดยใช้สตูรไบโนเมียลมีคา่  0.9289 

และ 0.9197  สําหรับคะแนนจดุตดัของแบบทดสอบทัง้สองฉบบัมีคา่ 20 
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The purpose of this research was to construct a mathematical diagnostic test on the 

Algebra to Solve the Problems With Equation. The test comprised of 2 subtests: Algebra to 

Solve the Problems With Equation for students in Prathomsuksa 6. 

The sample of 623 students were selected by Two–stage random sampling 

technique from Prathomsuksa 6 students of the department of academic year 2013. The test 

construction included the survey test in the form of completing item for identify the errors 

from the response of students and the test for diagnostic in the form of multiple choices test 

with four alternative which obtained from the survey test. The diagnostic test was tried out 

two times, the first time was to find the items’ difficulty and discrimination index and to select 

the qualified items to form the test, the second time was to find the quality of the test. 

The result of the study revealed that the diagnostic test consisted of two subtests; 

Algebra to Solve the Problems With Equation, had the difficulty Index of each item ranged 

from 0.35 to 0.79, the discrimination index ranged from 0.20 to 0.58 and the reliabilities of 

each subtest calculated by the Binomial formula were 0.9289 and 0.9197 respectively. The 

cutting score of each subtest were 20 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้เพราะผู้ วิจยัได้รับความเมตตาย่ิงจากอาจารย์ ดร.สวุพร เซ็มเฮง 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลกั และ ศาสตราจารย์  ดร.สนุนัท์  ศลโกสมุ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการพิจารณาแก้ไข

ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดีย่ิง อีกทัง้ยงัได้รับความกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ

จาก รองศาสตราจารย์ ชศูรี  วงศ์รัตนะ และอาจารย์  ดร.อรอมุา  เจริญสขุ  ซึง่เป็นกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ์ท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเตมิ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

 ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่น  ท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อเสนอแนะ  คําแนะนําเพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ประจําภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษาทกุทา่น  ท่ีได้

กรุณาให้การอบรมสัง่สอน  ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุค่ าย่ิงแก่

ผู้ วิจ ยั หลอ่หลอมให้ศษิย์เป็นนกัวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ขอขอบคณุ ผู้บริหาร และคณุครู โรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีให้ความชว่ยเหลืออยา่งดีย่ิงใน

ขัน้การเก็บรวบรวมข้อมลู และขอขอบใจนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทกุคนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคณุพ่ี เพ่ือน ชาววิจยัวดัผลทกุทา่น  ท่ีให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองตา่ง  ๆ ด้วยดีเสมอมา

และเป็นกลัยาณมติรทางวิชาการ  

 ขอกราบขอบพระคณุ  คณุพอ่ไมตรี – คณุแมท่องศรี  วงศ์ภรีู  ท่ีสนบัสนนุการศกึษาของผู้ วิจยั

และคอยเป็นแรงใจให้ตลอดมา 

 คณุประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ วิจยัขอมอบแด่ ปู่  ยา่ ตา ยาย บดิา มารดา และครู

อาจารย์ทกุทา่น ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้และอบรมสัง่สอน ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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 บทท่ี              หน้า 
 1 บทนํา  1 
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 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  3 

  นยิามศพัท์เฉพาะ  4 
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 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  7 

    เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบวินิจฉยั  7 
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  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

   คณิตศาสตร์  26 

  การแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา  34 
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       การจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู  58 
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 5 สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ  77 

   สงัเขปวตัถปุระสงค์และวิธีการวิจยั  77 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีบทบาทสําคญัย่ิงตอ่การพฒันาความคดิมนษุย์ ทําให้มนษุย์มี

ความคดิสร้างสรรค์ คดิอยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์

ได้อยา่งถ่ีถ้วน รอบคอบ ชว่ยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา แล ะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั

ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม  (กระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 1) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นลกัษณะ

วิชาท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ต้องใช้ความคดิอยา่งสมเหตสุมผล จงึจะเรียนรู้และเข้าใจได้ ในโรงเรียน

หนึง่ ๆ ประกอบด้วยเดก็พเิศษสตปัิญญาแตกตา่งกนั คือ มี ทัง้เดก็เก่งและเดก็ออ่นคละกนัอยู ่เดก็เก่ง

จะมีความรู้สกึภาคภมูใิจ และเป็นท่ีนิยมชมช่ืนจากคนอ่ืน ๆ สว่นเดก็ออ่นจะเกิดความรู้สกึท้อแท้หมด

กําลงัใจในการเรียน ถ้าครูไมใ่ห้ความชว่ยเหลือปรับปรุงซอ่มเสริมหรือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน  จะ

ทําให้เดก็ออ่นมีปัญหาในการเรียนเพิ่มขึน้ 

 แม้วิชาคณิตศาสตร์มีคว ามสําคญัและมีความจําเป็นอยา่งย่ิง  แตก่ารเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ ในระดบัประถมศกึษาของประเทศไทย เทา่ท่ีผา่นมายงัไมป่ระสบผลสําเร็จเทา่ท่ีควร  

โดยเฉพาะในแง่ของการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เก่ียวกบัโจทย์ปัญหาเพ่ือนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนั  ปัจจบุนัยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมน่า่พงึพอใจ  สาเหตท่ีุนกัเรียนไมส่ามารถแก้ปัญหาได้นัน้

อาจจะเน่ืองมาจากการขาดการฝึกฝนในการแก้โจทย์ปัญหาหลายๆ  แบบ ความบกพร่องในการอา่น

ของนกัเรียน ซึง่ทําให้นกัเรียนไมส่ามารถตีความในโจทย์ปัญหาให้ถกูต้องได้  จากสาเหตท่ีุเป็นอปุสรรค

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดงักลา่วสรุปได้วา่ ประการแรกท่ีสดุ คือ นกัเรียนไมเ่ข้าใจข้อความท่ี

เป็นโจทย์นัน้  ๆ จงึสง่ผลทําให้ไมส่ามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นการเรียนรู้ระดบัสงู 

ต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทกัษะทางคณิตศาสตร์หลายอยา่ง จงึมีนกัเ รียนจํานวนมากท่ี

บกพร่องในเร่ืองนี ้ และการแก้ไขข้อบกพร่องในเนือ้หาดงักลา่วยากกวา่การแก้ไขข้อบกพร่องในเร่ืองอ่ืน ๆ  

 จากผลการประเมนิ PISA 2009 การอา่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ปรากฏวา่การอา่น

คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย นานาชาติ (OECD) เป็น 496 นกัเรียนไทยมีคะแน นเฉล่ียต่ํากวา่คา่ เฉล่ีย

นานาชาต ิ(OECD) คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนไทยอยูใ่นตําแหนง่ประมาณชว่ง 48-52 จาก 65 ประเทศ 

มีคะแนนอยูใ่นกลุม่เดียวกบับลัแกเรีย โรมาเนีย ซิลี เม็กซิโก ตรินิแดด และโตเบโก เม่ือเทียบกบัคะแนน

เฉล่ียนานาชาต ิ (496) พบวา่นกัเรียนไทยมีคะแนนต่ํากวา่ค่ าเฉล่ียถึงหนึง่ระดบั เพ่ือดแูนวโน้มตัง้แต ่

PISA 2000 เป็นต้นมา พบวา่ในเวลาท่ีผา่นไป ผลการประเมินมีแนวโน้มต่ําลง แตถ้่าดจูาก PISA 2003 

พบวา่ ผลการประเมินคณิตศาสตร์ ใน PISA ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั เม่ือพจิารณาตามเกณฑ์          
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การเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์   6 ระดับปรากฏวา่นกัเรียนไทยมากกวา่คร่ึง  (52.5%) รู้เร่ืองคณิตศาสตร์

ต่ํากวา่ระดบั พืน้ฐาน นกัเรียนท่ีรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ท่ีระดบัพืน้ฐานมีมากกวา่หนึง่ในส่ีเพียงเล็กน้อย 

(27.3%) โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมนิตามกลุม่โรงเรียนยงัพบวา่ มีเพียงนกัเรียนกลุม่โรงเรียน

สาธิตเพียงกลุม่เดียว ท่ีมีคะแนนเทียบเทา่มาตรฐานนานาชาต ิ  สว่นกลุม่โรงเรียนอ่ืนๆ  ยงัมีมาตรฐาน    

ต่ํามาก (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553: 7-10)  และเม่ือศกึษาผลการสอบ

ระดบัชาต ิ(0-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 พบวา่ วิชาคณิตศาสตร์ 

มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียลดลงทกุปี กลา่วคือ พ .ศ. 2550 คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 57.25 

พ.ศ. 2551 คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 54.13 และพ .ศ. 2552 คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

เทา่กบั 49.52 และเม่ือพิจารณาแยกตามสาระ พบวา่ในสาระท่ี 4 พีชคณิต มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี ค 

4.2 มีคา่เฉล่ียลดลง คือ พ .ศ. 2550 คา่เฉล่ียเทา่กบั 1.92 (คะแนนเตม็ 8 คะแนน) พ.ศ. 2551 คา่เฉล่ีย

เทา่กบั 1.86 (คะแนนเตม็ 8 คะแนน) และพ.ศ. 2552 คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.48 (คะแนนเตม็ 12 คะแนน) 

(ผลการทดสอบระดบัชาต.ิ 2555: ออนไลน์)  

 แนวทางในการ แก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ี

จะต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะค้นหาสาเหตแุละจดุบกพร่อง หรือจดุออ่นในการเรียนของนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีมี

ลกัษณะดงักลา่วคือ แบบทดสอบวินิจฉยั  (Diagnostic test) ซึง่เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความบกพร่อง

หรือความเดน่ด้อยของผู้ เรียนวา่บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีตัง้ไว้หรือไม ่และยงัมีข้อบกพร่องใน

เร่ืองใดหรือหวัข้อใด ครูจะได้จดัสอนซอ่มเสริมได้อยา่งถกูต้อง ซึง่พบวา่ในการเรียนการสอน โดยใช้การ

ประเมินข้อบกพร่องในการเรียนและจดัสอนซอ่มเสริมได้ตรงจดุบกพร่อง  จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนได้มากกวา่ปกตถึิงสองเทา่ (บญุชม  ศรีสะอาด . 2535: 25) สามารถวิเคราะห์หา

ข้อบกพร่องในการเรียนของนกัเรียนได้มากกวา่แบบทดสอบอ่ืน ๆ และยงัชว่ยให้ครูผู้สอนรู้ถึง

องค์ประกอบท่ีสําคญั กระบวนการท่ีจําเป็น ตลอดจนอปุสรรคในการเรียนการสอน  ซึ่งจะประหยดัเวลา

และแรงงานครู ทําให้ครูมีเวลาในการเอาใจใสต่อ่การเรียนของนกัเรียนแตล่ะคนได้มากขึน้ นอกจากนัน้

ยงัชว่ยให้นกัเรียนรู้จกัจดุบกพร่องของตนเอง ทําให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนได้ตรงจดุ   

(ทองหอ่ วิภาวิน. 2521: 49)  

วตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ คือต้องการให้ผู้ เรียนคดิเป็น ทําเป็น แก้ปัญหา

เป็น  โดยหนว่ยการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ เป็นการแก้ปัญหาซึง่เป็นการนําความรู้ท่ีได้

เรียนมาทัง้หมดมาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพืน้ฐานสําคญัในการเรียนเร่ืองสมการระดบัท่ีสงูขึน้

ตอ่ไป ผู้ วิจ ยัจงึสนใจท่ีจะสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัวิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิตเร่ืองการแก้

โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือนําไปทดสอบกบันกัเรียนและ

วินจิฉยัจดุบกพร่องตา่ง ๆ ของนกัเรียน  ซึง่จะเป็นแนวทาง ในการแก้ไขข้อบกพร่องนกัเรียนได้ถกูต้อง

และครูผู้สอนสา มารถนําผลท่ีได้จากการทําแบบท ดสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอน ทําให้การเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสงูขึน้ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  สาระท่ี 4 พีชคณิต 

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

2. เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ ในด้านความยาก อํานาจจําแนก  ความเท่ียงตรง  

และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ได้แบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วย

สมการ  สําหรับนั กเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ที่มีคณุภาพ  ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นหา

จดุบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนการสอนหรือจดัสอนซอ่มเสริมของครู 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี  ้

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนอยูใ่น  ปีการศกึษา  

2555 ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค มีจํานวน 12 โรงเรียน จํานวนนกัเรียน 1,382 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอ ยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนอยูใ่น  ปี

การศกึษา 2555 ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค จํานวน 623 คน ท่ีกําหนดโดย

วิธีการสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two-Stages Random Sampling)  

 เนือ้หาท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง 

 เนือ้หาท่ีนํามาสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ คือ เนือ้หาวิชา

คณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี

ท่ี 6 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การวินิจฉัย หมายถึง การค้นหาปัญหา อปุสรรค หรือข้อบกพร่องของนกัเรียน เพ่ือทราบ

วา่นกัเรียนมีความบกพร่องตรงจดุใด เน่ืองจากสาเหตอุะไร เพ่ือนําไปสูก่ารแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ได้ 

 2.  แบบทดสอบเพ่ือสาํรวจ (Survey test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เพ่ือ

ค้นหาจดุบกพร่องในการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ตามหลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 เป็นแบบทดสอบแสดง

วิธีทําและเตมิคําตอบ โดยยดึเนือ้หาและตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรกลุม่สาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น

เกณฑ์ในการสร้าง 

 3. แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่อง (Diagnostic test) หมายถึง กระบวนการในการ

ค้นหาจดุบกพร่องและสาเหตขุองจดุบกพร่องทางการเรียนในกลุม่สาระการเรียนคณิตศาสตร์ ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

 4. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ หมายถึง พฤตกิรรมตา่ง ๆ ทางด้านความรู้ความเข้าใจ 

และการวิเคราะห์โจทย์ รวมถึงการแสดงกระบวนการคดิ และทกัษะการคดิคํานวณให้ได้มาซึง่คําตอบท่ี

ถกูต้อง มี 4 ขัน้ตอนของโพลยา (Polya’s Four-Stage Method) คือ 

  4.1 ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) เป็นการวิเคราะห์ประเดน็

ของปัญหาวา่  โจทย์ต้องการทราบอะไร  โจทย์ให้ข้อมลูอะไรบ้าง  เร่ิมต้นให้นกัเรียนอา่นพิจารณาโจทย์

ปัญหา  และบอกรายละเอียดทัง้หมด  ตามความเข้าใจของนกัเรียนเอง   

  4.2  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็นขัน้ตอนท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวข้อง

ระหวา่งข้อมลูกบัสิ่งท่ีต้องการทราบ    ด้วยยทุธวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธี   

  4.3 ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) เป็นการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ในขัน้    

ท่ี 2  โดยนกัเรียนสามารถคดิคํานวณหาคําตอบได้ 

  4.4 ขัน้ตรวจสอบ (Looking back) เป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหาวา่

ถกูต้อง โดยพจิารณาความสมเหตสุมผลของคําตอบ   

 5.  คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย  หมายถึง คณุลกัษณะของเคร่ืองมือวดัท่ีมีคณุภาพดี 

พจิารณาได้จาก ความเท่ียงตรง คา่ความยาก คา่อํานาจจําแนก และความเช่ือมัน่ 
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  5.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  (Content Validity) หมายถึง คณุสมบตัขิองแบบทดสอบท่ี

สามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการวดัได้ ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ท่ี 2 โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน

เนือ้หาร่วมกนัพจิารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกบัตวัชีว้ดั  โดยวิธีของโรวิเนลลีแล ะ

แฮมบลิตนั แบบทดสอบท่ีถือวา่มี  ต้องมีคา่ดชันีความสอดคล้องตามเกณฑ์ตัง้แต่  0.50 ขึน้ไป จงึจะถือ

วา่มีความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา 

  5.2 ความยากงา่ยของข้อสอบ (Difficulty) หมายถึง สดัสว่นของคนทําข้อสอบในแตล่ะข้อ

ถกู เม่ือเทียบกบัจํานวนคนท่ีเข้าสอบทัง้หมด  ในการสร้างแบบทดสอบครัง้นีค้ดัเลือกข้อสอบท่ีมีความ

ยากตัง้แต ่0.20 ถึง 0.80 ตามเกณฑ์ของการสร้างข้อสอบ 

  5.3 อํานาจจําแนกของข้อสอบ  (Discrimination) หมายถึง ประสิทธิภาพของข้อสอบแตล่ะ

ข้อ ท่ีสามารถจําแนกนกัเรียนออกเป็นกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์และไมเ่กณฑ์  โดยใช้สตูรของซีแฮนและเดวิส  

  5.4 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) หมายถึง ความสอดคล้องของความสามารถท่ี

นกัเรียนตอบข้อสอบอยา่งคงท่ีซึง่เป็นดชันีบอกการเป็นผู้รอบรู้หรือไมร่อบรู้  การสร้างแบบทดสอบ

วินิจฉยัคํานวณคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สตูรไบโนเมียลของโลเวทท์  
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการศกึษาแนวคดิ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัได้

นํามาจดัทําเป็นกรอบแนวคดิของการวิจยั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

การกําหนดข้อวินิจฉยั การสร้างแบบทดสอบเพ่ือ

วิเคราะห์จดุบกพร่อง 
การตรวจสอบคณุภาพ 

1.  วิเคราะห์มาตรฐานการ

เรียนรู้ และตวัชีว้ดัของชว่ง

ชัน้ 

2.  วิเคราะห์ธรรมชาตขิอง

คณิตศาสตร์ 

3.  วิเคราะห์เนือ้หาของ

การแก้โจทย์ปัญหาการ

บวก ลบ คณู และหาร 

โครงสร้างของ

แบบทดสอบ 

ใช้ทฤษฎีของโพลยา 4 

ขัน้ตอน 

1.  ทําความเข้าใจโจทย์ 

2.  วางแผนแก้ปัญหา 

3.  ปฏิบตัติามแผน 

4.  ตรวจสอบ 

 

แบบทดสอบเพ่ือสาํรวจ 

ทฤษฎีของโพลยา 4 

ขัน้ตอน 

1.  ทําความเข้าใจโจทย์ 

2.  วางแผนแก้ปัญหา 

3.  ปฏิบตัติามแผน 

4.  ตรวจสอบ 

 

 

แบบทดสอบวินิจฉัย

จุดบกพร่อง 

ใช้ทฤษฎีของโพลยา 4 

ขัน้ตอน 

1.  ทําความเข้าใจโจทย์ 

2.  วางแผนแก้ปัญหา 

3.  ปฏิบตัติามแผน 

4.  ตรวจสอบ 

 

 

1. ความเท่ียงตรงเชิง

เนือ้หา 

2.  คา่ความยาก 

3.  คา่อํานาจจําแนก 

4.  ความเช่ือมัน่ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ 

ตอ่ไปนี ้ 

 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบวินิจฉยั 

  1.1 ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยั  
  1.2 ลกัษณะและความสําคญัของแบบทดสอบวินิจฉยั 

  1.3 ประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉยั 

  1.4 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

  1.5  ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 
 2. แบบทดสอบวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์ 

  2.1 ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 ลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์ 

 3. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 4. การแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา 

 5.  การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉยั  

 6.  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบวินิจฉยั 

 

1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบวินิจฉัย 
 1.1  ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) 

 การวินจิฉยัในการศกึษามีการนิยามความหมายท่ีแตกตา่งกนัหลายความหมาย  ขึน้อยูก่บั

มมุมองท่ีแตกตา่งกนัของผู้นิยาม  แตนิ่ยามสว่นใหญ่ของการวินิจฉยัทางการศกึษา  เชน่ การนยิามทาง

คลนิกิให้คํานิยามการวินจิฉยัจากการตรวจร่างกายวา่เป็ นการประเมินผลท่ีเอาสารสนเทศท่ีได้ไปใช้

เพ่ือกําหนดโอกาสจากเง่ือนไขท่ีเป็นไปได้สงูสดุในแตล่ะประเดน็ท่ีสนใจ  แตใ่นทางตรงข้ามกนันัน้  การ

วินิจฉยัในทางการเรียนการสอนให้คํานิยามวา่  การวินิจฉยัเป็นการประเมินผลท่ีให้สารสนเทศเก่ียวกบั

การเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัค วามรอบรู้ในเร่ืองความรู้และทกัษะในขอบเขตท่ีกําหนดไว้  หรือ

นกัเรียนมีความเข้าใจผดิเก่ียวกบัแนวคดิหรือเนือ้หาท่ีครูสอน  และครูใช้สารสนเทศนีไ้ปใช้เพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอน  ด้วยการระบสุิ่งท่ีนกัเรียนรอบรู้และไมร่อบรู้  ซึง่จะสง่ผลให้ครูต้องทําแผนการสอนท่ี

แตกตา่งกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั  (Ketterlin-Geller; Leanne 

R.; & Yovanoff; Paul. 2009: 1 อ้างอิงจาก Fuchs; Fuchs; Hosp; & Hamlett. 2003)  



 8 

 อดมัส์ และทอร์เกอร์สนั  (Adams, G.S.; & Torgerson L. 1964: 39-40) ให้ความหมายของ

แบบทดสอบวินิจฉัยไว้วา่ เป็นแบบทดสอบท่ีชีใ้ห้เห็นจดุบกพร่องและสาเหตขุองความบกพร่อง  ไมใ่ห้

ความสําคญักบัคะแนนรวมแตจ่ะสนใจท่ีรูปแบบของคําตอบผลการสอบจะทําให้ทราบวา่นกัเรียนคนใด

มีข้อบกพร่องและบกพร่องในเร่ืองใด 

 อีเบล (Ebel. 1965: 449) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัไว้วา่เป็นแบบทด สอบท่ี

สร้างขึน้เพ่ือใช้ค้นหาจดุบกพร่องหรือความไมสํ่าเร็จในการเรียนของนกัเรียน  

 คาร์เมล (Karmel. 1966: 107) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัไว้วา่  เป็นแบบทดสอบ

ชีบ้ง่ถึงจดุท่ีเดก็ออ่นหรือมีความสามารถน้อย และเป็นแบบทดสอบท่ีบอกได้วา่นกัเรียนออ่นในเร่ืองใด  

 อาห์แมนน์ และกล็อค  (Ahmann; & Glock. 1967: 18) ให้ความหมายของแบบทดสอบ

วินิจฉยัไว้วา่  คือ แบบทดสอบท่ีใช้หลงัจากการให้การเรียนการสอน  จดุมุง่หมายของแบบทดสอบ

วินิจฉยั คือ ชว่ยให้ทราบถึงข้อบกพร่องเฉพาะท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของนกัเรียน  

 เพนน์ (Payne. 1968: 167) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัวา่  เป็นแบบทดสอบท่ี

สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรและจดุมุง่หมายของการสอนซึง่ประกอบด้วยข้อสอบท่ีได้จาก

การวิเคราะห์รายละเอียดของเนือ้หา และครอบคลมุลําดบัขัน้ในการเรียนรู้เร่ืองนัน้  อีกทัง้เป็นข้อสอบท่ี

จะชว่ยชีแ้นวทางในการแก้ข้อบกพร่องวา่ควรแก้ท่ีจดุใด  

 อนาสตาซี (Anastasi. 1968: 404) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัไว้วา่เป็นแบบทดสอบ

ท่ีสร้างขึน้เพ่ือวิเคราะห์ความเก่ง-ออ่น เป็นรายบคุคล และเป็นการบอกถึงสาเหตขุองความออ่น  

 ธอนร์ไดค์ และเฮเกน  (Throndike; & Hagen. 1969: 646) ให้ความหมายของแบบทดสอบ

วินิจฉยัวา่เป็นแบบทดสอบท่ีรวบรวมปัญหาและสาเหตท่ีุทาให้เกิดความบกพร่องในการเรียนวิชาตา่ง  ๆ 

ไว้ในแบบทดสอบ  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัหาวิธีการในการสอนซอ่มเสริมท่ีตรงจดุและเป็นการชว่ย

ปรับปรุงความรอบรู้ของนกัเรียนให้เพิ่มขึน้ด้วย  

 บราวน์ (Brown. 1970: 225) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัวา่  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้

สาหรับค้นหาจดุบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  โดยมุง่ท่ีจะทาการสอนซอ่มเสริม

และให้การแนะแนว  ซึง่สามารถชีใ้ห้เห็นถึงจดุออ่น  หรือจดุบกพร่องของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  ในแต่

ละสว่นยอ่ย ๆ ของแบบทดสอบนัน้  

 บญุชม ศรีสะอาด (2523: 10) ให้ความหมายแบบทดสอบวินิจฉยัวา่  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้าง

ขึน้เพ่ือให้เห็นจดุบกพร่อง หรือเป็นจดุท่ีเป็นปัญหา หรืออปุสรรคในการเรียนเร่ืองหนึง่ ๆ ของนกัเรียนแต่

ละคน 
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 กรมวิชาการ  (2539: 2) ให้ความหมายแบบทดสอบวินิจฉยัวา่  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ค้นหา

ความบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  ผลจากการตอบแบบสอบสามารถบอกได้วา่

นกัเรียนบกพร่องในทกัษะจดุใดรวมทัง้บอกสาเหตขุองความบกพร่องนัน้  ข้อบกพร่องอาจเป็นความ

บกพร่องของนกัเรียนหรือของครูผู้สอนก็ได้  บางโอกาสอาจเจอจดุเดน่หรือความสามารถพเิศ ษของ

ผู้ เรียนก็ได้  นําผลการวินิจฉยัมาเพ่ือการแก้ไขและสง่เสริมการเรียนของนกัเรียนให้ถกูต้องและตรงจดุ  

ตลอดจนปรับปรุงการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  ทัง้นีจ้ะใช้แบบสอบในระหวา่งการเรียนการ

สอนในหนว่ยบทเรียนนัน้ๆ  

 ศริิเดช สชีุวะ (2550: 258) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัวา่ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้าง

ขึน้เพ่ือใช้ค้นหาข้อบกพร่อง  จดุออ่น หรือ จดุด้อยของผู้ เรียนทัง้ในทางวิชาการและทางด้านจิตใจ  เพ่ือ

แยกผู้ เรียนวา่มีความสามารถดีหรือด้อยในเร่ืองใดและหาสาเหตวุา่ ผู้ เรียนมีผลการเรียนด้อย

เน่ืองมาจากสาเหตใุด  แบบทดสอบวินิจฉยันี ้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการแล้ว  ยงัใช้เป็น

ประโยชน์ในการตรวจสอบความผดิปกตทิางด้านร่างกายและจติใจด้วย  

 จากความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยัข้างต้นสรุปได้วา่แบบทดสอบวินิจฉยัเป็นแบบ 

ทดสอบท่ีสร้างขึน้  เพ่ือค้นหาจดุบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียนแตล่ะคนในแตล่ะเนือ้ หายอ่ย ให้ครู

ได้ใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงการเรียนการสอน นําไปสูก่ารแก้ไขข้อบกพร่องเหลา่นัน้ได้อยา่งตรง

ประเดน็และมีประสิทธิภาพ  

1.2 ลักษณะและความสาํคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย  

 นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึง ลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ ดงันี ้ 

 อดมัส์ และทอร์เจอร์สนั (Adams; & Torgerson. 1964: 472) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบ

วินิจฉยัไว้ ดงันี ้ 

 1. แบบทดสอบวินิจฉยัจะแยกออกเป็นแบบทดสอบยอ่ย  ๆ (Subtests) เพ่ือวดัทกัษะเฉพาะ

อยา่งของการเรียนวิชาตา่งๆ และจะต้องกําหนดเกณฑ์ขัน้ต่ํา ในการวินิจฉยัท่ีเหมาะสมกบัความ

บกพร่องแตล่ะชนิด  

 2. แบบทดสอบยอ่ยแตล่ะฉบบัจะต้องมีความยาวพอท่ีจะวดัความสามารถของแตล่ะบคุคล

ได้อยา่งมีความเช่ือมัน่ (มีจํานวนข้อสอบมาก)  

 3. ปกตแิบบทดสอบวินิจฉยัจะใช้กบันกัเรียนท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิต่ํา  ดงันัน้ข้อสอบมกัมี

จํานวนข้อมาก ๆ และเป็นข้อสอบท่ีคอ่นข้างง่าย  

 4. เกณฑ์ปกต ิ(Norm) ไมมี่ความสําคญัในแบบทดสอบวินิจฉยัเพราะวา่จดุประสงค์ท่ีสําคญั

ท่ีสดุของแบบทดสอบวินิจฉยัคือ เพ่ือท่ีจะค้นหาวา่สิ่งใดท่ีนกัเรียนไมส่ามารถท่ีจะทําได้  และมีสาเหตใุด

มากกวา่ท่ีจะใช้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  
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 อาห์แมนน์ และกล็อค (Ahmann; & Glock. 1967: 364-365) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบ

วินิจฉยัไว้ดงันี ้

 1.  แบบทดสอบวินิจฉยัเน้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เป็นสําคญั  

 2.  เกณฑ์ปกต ิไมมี่ความสําคญัในแบบทดสอบวินิจฉยั  

 3. แบบทดสอบวินจิฉยัประกอบด้วยกลุม่ข้อสอบท่ีเกิดจากการวิ เคราะห์คําตอบของนกัเรียน

เป็นรายข้อแล้วรวบรวมคําตอบท่ีเป็นปัญหาซึง่เกิดขึน้กบันกัเรียนจํานวนมากไว้เพ่ือค้นหาจดุบกพร่อง

ตอ่ไป  

 4. แบบทดสอบวินิจฉยัมกัใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเรียนให้นกัเรียนท่ีมีคะแนนตา่งจาก

แบบทดสอบเพ่ือสํารวจ (Survey Test)  

 บลมู (Bloom. 1971: 91-92) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัไว้ดงันี ้ 

 1.  เป็นแบบทดสอบ เพ่ือหาจดุบกพร่องของนกัเรียน  เก่ียวกบัทกัษะพืน้ฐานเพ่ือหาระดบัการ

เรียนรู้ เพ่ือใช้คดัแยกเดก็ เพ่ือปรับปรุงวิธีสอน และเพ่ือหาวา่นกัเรียนคนใดต้องสอนซํา้  

 2.  ใช้ทดสอบระหวา่งการเรียนการสอน เม่ือนกัเรียนได้รับการฝึกจากวิธีปกตพิอสมควรแล้ว  

 3.  ใช้ประเมินผู้ เรียนได้ทัง้สามด้าน คือ พทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสยั (Affective 

Domain) ด้านทกัษะจติพสิยั (Psychomotor Domain)  

 4.  แบบทดสอบวินิจฉยัมีทัง้วินิจฉยัมาตรฐาน และแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้  

 5.  ต้องมีจํานวนข้อมาก โดยแตล่ะข้อมีคา่ความยาก .65 ขึน้ไป  

 6.  การประเมินผลของคะแนนจากแบบทดสอบวินิจฉยั อาจได้ทัง้แบบอิงกลุม่และอิงเกณฑ์  

 7.  วิธีรายงานคะแนนจากแบบทดสอบทําได้โดยการเขียนเส้นภาพ  (Profile) ของคะแนนแต่

ละคนในแตล่ะทกัษะยอ่ย  

 ซงิห์ (Singha. 1974: 200-205) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัไว้ดงันี ้

 1.  มีข้อคําถามจํานวนมากและครอบคลมุจดุประสงค์ของการเรียน (Learning Point) 

 2.  ต้องวิเคราะห์และสุม่เนือ้หาอยา่งระมดัระวงั 

 3.  คําถามมกัเป็นคําถามท่ีคอ่นข้างงา่ย 

 4.  ไมใ่ชก่ารสอบแบบจํากดัเวลา 

 5.  จดัแยกคําถามไว้เป็นพวก ๆ ในแบบทดสอบยอ่ย ซึง่ประกอบไปด้วยกลุม่ข้อสอบท่ีวดัใน

แตล่ะจดุประสงค์การเรียนรู้โดยจะมีการวิเคราะห์คะแนนในแตล่ะสว่นของแบบทดสอบยอ่ย 

 6.  ไมมี่การสร้างเกณฑ์ปกต ิเพราะแบบทดสอบต้องการท่ีจะค้นหาจดุออ่นหรือจดุบกพร่อง

ในการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบคุคล มากกวา่ท่ีจะเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 7.  แบบทดสอบวินิจฉยั ตัง้อยูบ่นนิยามของการเรียนเพ่ือรอบรู้ 
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 เมห์เรนส์ และเลห์มานห์  (Mehrens; & Lehmann. 1975: 462-464) ได้กลา่วถึงลกัษณะ ของ

แบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้ 

 1.  การสอบวินจิฉยัไม่ คํานงึถึงคะแนนการสอบเพียงอยา่งเดียวแตจ่ะพจิารณาถึง  

รายละเอียดตา่ง ๆ จากผลงานนกัเรียนประกอบด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัโครงการสอนซอ่มเสริม  

 2.  แบบทดสอบวินิจฉยัจะมีเกณฑ์ปกติ  (Norm) ในกรณีท่ีต้องการจะแสดงวา่โดยทัว่ไปแล้ว

นกัเรียนมีความสามารถอยูใ่นระดบัใดของก ลุม่ สว่นท่ีไมมี่เกณฑ์ปกติ  (Norm) ได้จากข้อสอบ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ซึง่เป็นเกณฑ์ปกตแิหง่ชาต ิ(National Norm)  

 3.  แบบทดสอบวินิจฉยัจะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานในกรณีท่ีเคร่ืองมือนัน้ถกูใช้ภายใต้

เง่ือนไขเดียวกนัและการให้คะแนนมีความเป็นปรนยั  

 4.  แบบทดสอบวินิจฉยัอาจใช้ปก ตวิิสยัเปอร์เซ็นไทล์  (Percentile Norm) หรือปกตวิิสยัการ

เทียบเกรด (Grade Equivalent Norm) ก็ได้ตามความเหมาะสม  

 5.  แบบทดสอบวินิจฉยัจะใช้เฉพาะกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนซึง่จะต้องใช้

เวลามากในการดาเนนิการสอบ การตรวจ และการตีความหมายของคะแนน 

 6.  แบบทดสอบวินจิฉยัสร้างยากกวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอ่ืน ๆ เพราะนอกจากจะ

ต้องการคําตอบจากนกัเรียนแล้วยงัต้องทําให้สามารถรู้วา่นกัเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใด 

 กรอนลนั (Gronlund. 1976: 139) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัไว้วา่มีลกัษณะ

ดงันี ้

 1.  ยดึความบกพร่องในการเรียนเป็นกรอบในการวดั 

 2.  ความบกพร่องท่ีจะวดัเป็นความบกพร่องเฉพาะเร่ือง 

 3.  ข้อสอบมีลกัษณะงา่ย 

 4.  ใช้ทดสอบระหวา่งการเรียนการสอน 

 5.  สร้างขึน้เพ่ือหาข้อบกพร่องในการเรียน 

 6.  นําผลไปใช้ในการพิจารณาจดัการสอนซอ่มเสริม 

 อนนัต์ ศรีโสภา (2515: 159) ได้กล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัข้อบกพร่องวา่ เป็น

แบบทดสอบท่ีมีจํานวนข้อมาก ๆ ในแตล่ะเนือ้หาวิชาท่ีมีการทดสอบวตัถปุระสงค์ของการทดสอบเพ่ือ

ค้นหาสาเหตขุองความยากและปัญหาตา่ง ๆ ในการเรียนจงึพจิารณาเฉพาะคําตอบของข้อสอบแตล่ะ

ข้อหรือกลุม่ของข้อสอบ สว่นคะแนนรวมมีความสํา คญัน้อยมาก การทดสอบประเภทนีจ้งึไมส่นใจ

คะแนนรวม 
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 วิเชียร เกตสุงิห์ (2517: 27) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินิจฉยัวา่เป็นแบบทดสอบท่ี

สร้างขึน้เพ่ือหาจดุบกพร่อง หรือจดุออ่นในการเรียนแตล่ะวิชาของนกัเรียนเป็นเร่ือง ๆ ไป แบบทดสอบ

ประเภทนีจ้ะมีเนือ้หาตา่ง ๆ ท่ีต้ องการวินิจฉยัได้ แตล่ะเร่ืองจะมีข้อสอบมาก ๆ ข้อ เม่ือนําไปทดสอบ

นกัเรียนแล้ว ถ้าเดก็ทําข้อสอบในเร่ืองใดผิดมากแสดงวา่เดก็มีจดุออ่นหรือเรียนออ่นในเร่ืองนัน้ 

 บญุชม ศรีสะอาด (2523: 9-11) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัไว้ ดงันี ้

 1.  มุง่วดัเป็นเร่ือง ๆ หรือด้าน ๆ ไป ถ้าต้องอาศยัทกัษะยอ่ยหลายทกัษะ อาจแบง่เป็น 

แบบทดสอบยอ่ย วดัตามทกัษะยอ่ย ๆ นัน้ 

 2.  มีคะแนนของแตล่ะด้าน แตล่ะตอน เพราะมุง่ค้นหาจดุบกพร่องในแตล่ะด้าน ดงันัน้

คะแนนรวมของแตล่ะคนจะไมเ่ป็นประโยชน์ในกรณีนี ้

 3.  มีข้อสอบหลาย ๆ ข้อ ท่ีวดัทกัษะเดียวกนั ซึง่จะทําให้เพิม่โอกาสทําผดิพลาดได้มากขึน้ 

อนัจะชว่ยให้สามารถจําแนกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนเร่ืองนัน้ ๆ ได้อยา่งเพียงพอนัน่คือ 

ชีใ้ห้เห็นถึงจดุบกพร่องท่ีแท้จริงได้อยา่งชดัเจน 

 4.  มกัเป็นแบบทดสอบระดมพลงั (Power Test) 

 5.  การสร้างแบบทดสอบจะสร้างจากร ากฐานของการวิเคราะห์ทกัษะเฉพาะท่ีสง่ผลให้เรียน

สําเร็จ และจากการศกึษาข้อผดิพลาดหรือความบกพร่องท่ีมกัเกิดขึน้กบันกัเรียน 

 6.  ความเป็นมาตรฐานของแบบทดสอบอยูใ่นรูปท่ีวา่ เคร่ืองมือท่ีใช้ดําเนินการสอบอยูภ่ายใต้

สภาพการณ์เดียวกนั และการให้คะแนนมีความเป็นปรนยั 

 โชต ิเพชรช่ืน (2544: 7) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัไว้ ดงันี ้

 1.  มุง่วดัความสามารถหรือทกัษะในเร่ืองหนึง่เป็นการเฉพาะ 

 2.  แบง่เป็นสว่นๆ หรือเป็นฉบบัยอ่ยๆ การแบง่เป็นสว่นหรือฉบบัยอ่ยขึน้อยูก่บัลกัษณะ

ความสามารถหรือทกัษะแตล่ะอยา่ง ซึง่มีองค์ประกอบไมเ่หมือนกนั 

 3.  จํานวนข้อสอบในแตล่ะสว่น หรือในฉบบัยอ่ยมีจํานวนข้อมากพอท่ีจะวดัความสามารถ 

หรือทกัษะยอ่ย ได้ด้วยความมัน่ใจ 

 4.  มีเกณฑ์คะแนนขัน้ต่ําไว้สําหรับเทียบ เพ่ืออธิบายถึงความบกพร่องแตล่ะความสามารถ

และทกัษะ 

5. เน้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเป็นสําคญั 

6. ตรวจคําตอบแยกเป็นสว่น ๆ หรือแยกแตล่ะทกัษะยอ่ยของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

สชุาต ิสิริมีนนนัท์ (2542: 12) ได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัจดุบกพร่องในการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองภาคตดักรวย สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร ได้ให้

นยิาม ลกัษณะท่ีสําคญัของแบบทดสอบวินิจฉยั มีดงันี ้
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1. เน้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

2.  สร้างจากหลกัรากฐานการวิเคราะห์ทกัษะและข้อบกพร่องท่ีมกัเกิดขึน้กบันกัเรียน  

3.  ข้อสอบแตล่ะข้อได้มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์จากคําตอบท่ีมีปัญหาของนกัเรียน  

สว่นใหญ่ จงึสามารถบง่บอกสาเหตขุองการตอบผดิได้ 

4.  แยกเป็นแบบทดสอบยอ่ย ๆ หลายฉบบั แตล่ะฉบบัวดัทกัษะเฉพาะอยา่ง 

5.  ในแตล่ะฉบบัยอ่ยจะมีข้อสอบมากข้อซึง่วดัในทกัษะเดียวกนั เพ่ือให้สามารถจําแนก 

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องได้ชดัเจน 

 6.  เป็นข้อสอบท่ีคอ่นข้างงา่ย มีคา่ความยากตัง้แต ่.65 ขึน้ไป มกัใช้กบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ํา 

7.  ใช้ทดสอบระหวา่งการเรียนการสอน 

8.  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบระดมพลงั( Power Test ) 

9.  การให้คะแนนแยกเป็นด้าน ๆ เพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง  และไมส่นใจคะแนนรวมของ 

นกัเรียนแตล่ะคน 

10. ไมมี่การสร้างเกณฑ์ปกติ  เพราะจดุ มุง่หมายเพ่ือค้นหาความบกพร่องในการเรียนของ

นกัเรียนเป็นรายบคุคล 

 ธีรารัตน์ นาชยัฤทธ์ิ (2550: 21) ได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง การคณูและการหารจํานวนนบั ได้ให้นยิาม ลกัษณะท่ีสําคญั

ของแบบทดสอบวินิจฉยั มีดงันี ้

1.  วดัได้ทัง้แบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุม่ 

2.  เกณฑ์ปกต ิ(Norm) ไมมี่ความสําคญั 

3.  เน้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เป็นหลกั 

4.  เป็นข้อสอบท่ีงา่ยและมีข้อสอบจํานวนมากข้อ 

5.  แยกเป็นแบบทดสอบยอ่ย ๆ หลายฉบบั  เพ่ือวดัทกัษะเฉพาะอยา่ง 

6.  ควรเป็นข้อสอบท่ีไมจํ่ากดัเวลาในการตอบ (Power test) 

7.  ใช้กบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและชีใ้ห้เห็นจดุบกพร่องของนกัเรียนเพ่ือ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน  

 จากลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัการเรียน ท่ีกลา่วข้างต้นนัน้ ผู้ วิจยัได้สรุปลกัษณะท่ี

สําคญัของแบบทดสอบวินิจฉยัข้อบกพร่องในการเรียนดงันี ้

 1.  เป็นแบบทดสอบท่ีแยกออกเป็นฉบบัยอ่ย ๆ โดยมีเป้าหมายท่ีจะวดัความรู้และความสามารถ

ของนกัเรียนเป็นด้าน ๆ ของแตล่ะรายวิชา 
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 2.  เนือ้หาท่ีต้องการวดัจะต้องสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร  

 3.  เป็นแบบทดสอบท่ีเน้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

 4.  เป็นแบบทดสอบท่ีมีจํานวนข้อมาก ในแตล่ะเนือ้หาท่ีต้องการทดสอบ  

 5.  เป็นข้อสอบท่ีคอ่นข้างง่าย 

 6.  เป็นแบบทดสอบท่ีให้เวลาเตม็ท่ีในการทําข้อสอบ  

 7.  ไมจํ่าเป็นต้องสร้างเกณฑ์ปกต ิเพราะมีจดุมุง่หมายเพ่ือค้นหาจดุ บกพร่องในการเรียนของ

นกัเรียนเป็นรายบคุคล แตต้่องมีเกณฑ์ขัน้ต่ําท่ีใช้ในการวิจยันกัเรียนวา่มีความบกพร่องหรือไม ่ 

 8.  คะแนนรวมของนกัเรียนแตล่ะคน  จะมีความสําคญัน้อยกวา่การวิเคราะห์คําตอบของ

นกัเรียนรายข้อ  

 

 1.3  ประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉัย 

 ในปัจจบุนันีใ้นการสร้างแบบทดสอบมีความสําคญัมากเพราะแบบทดสอบนัน้ต้องมีคณุภาพ

และมีประโยชน์เพราะจะนําไปสูก่ารวดัและประเมินผลท่ีมีคณุภาพด้วย  เราจงึเห็นวา่มีหลายทา่นท่ีให้

ความสนใจและให้ความสําคญัในเร่ืองของแบบทดสอบวินิจฉยัมากจงึพอสรุปประโยชน์ของแบบทดสอบ

วินิจฉยัดงันี ้

 บลมู  (Bloom. 1971: 91-101) ได้กลา่วถึงหน้าท่ีและประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉยั   

การเรียนไว้ดงันี ้ 

 1.  ใช้วดัพืน้ฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน  

 2.  ใช้วดัระดบัความรอบรู้  

 3.  ใช้แยกนกัเรียนเป็นกลุม่เป็นพวกเพ่ือหาทางใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม  

 4.  ใช้ค้นหาสาเหตขุองความผิดท่ีเกิดขึน้ซํา้ซาก  

 ลินควิสท์ (Lindquist. 1956: 37) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวินจิฉยัทางการเรียน  

ไว้ดงันี ้ 

 1.  สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียนได้ละเอียด  

 2.  ชว่ยให้ครูผู้สอนทราบถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั  ของเนือ้หาวิชาลําดบัขัน้ของกระบวนการ

เรียนการสอนตลอดจนจดุบกพร่อง  

 3.  ชว่ยในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  

 4.  ประหยดัเวลาและแรงงานทําให้ครูมีเวลาในการจดัซอ่มเสริมนกัเรียนเป็นรายบคุคลได้   

 5.  ชว่ยทําให้นกัเรียนทราบถึงจดุบกพร่องของตนและสามารถนํามาใช้ปรับปรุงการเรียนได้

ตรงจดุ  
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 เคนเนดี (Kennedy. 1980: 23) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนไว้

ดงันี ้ 

 1.  ใช้ค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาในการเรียน  

 2.  ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน   

 3.  ใช้ในการวางแผนจดัการสอนซอ่มเสริม  

 กรอนลนัด์ (Gronlund. 1981: 322) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนไว้

ดงันี ้ 

 1.  แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนแตล่ะฉบบัสะท้อนถึงมโนคตเิก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะวดัของผู้สร้าง

และข้อคดิของผู้ เรียนในการวินิจฉยั  

 2.  แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนสร้างขึน้สําหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําจงึเหมาะสําหรับ

พิจารณาข้อบกพร่องทางการเรียน แตจ่ะไมเ่หมาะสําหรับการพจิารณาระดบัความชํานาญ  

 3.  แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน จะเป็นตวับอกประเภทของข้อบกพร่องของนกัเรียน แตจ่ะ

ไมบ่อกสาเหตขุองข้อบกพร่องนัน้ แม้วา่บางครัง้จะสามารถบอกสาเหตจุากประเภทของข้อบกพร่อง

หรือจากการอธิบายคําตอบของนกั เรียน แตข้่อบกพร่องบางชนดิอาจเกิดขึน้จากหลายสาเหตหุรือ

เก่ียวข้องกนัในลกัษณะท่ีซบัซ้อน  

 4.  แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนท่ีทําการวินิจฉยัอปุสรรคทางการเรียนของนกัเรียนเพียงสว่น

เดียว ต้องพจิารณาความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่สว่นประกอบนัน้ด้วย  

 5.  ผลท่ีได้จากแบบทดสอบยอ่ยห รือกลุม่ของข้อสอบ ในการวินิจฉยัการเรียนอาจเช่ือถือได้

น้อยเพราะอาจมีบางหวัข้อเทา่นัน้ท่ีวดัทกัษะเฉพาะ ดงันัน้การหาข้อเดน่ข้อด้อยทางการเรียนควร

สงัเกตจากห้องเรียนประกอบด้วย  

 ทองหอ่ วิภาวิน (2521: 50-51) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวินจิฉยัการเรียนไว้ดงันี ้ 

 1. สําหรับนกัเรียน  

  1.1  ทําให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน เม่ือผู้ เรียนทราบลว่งหน้าวา่เม่ือจบบทเรียนแล้วจะมี

การทดสอบ ผู้ เรียนจะกลวัความล้มเหลว  

  1.2  ทําให้นกัเรียนสามารถประเมนิผลตวัเองได้วา่เรียนรู้เร่ืองมากน้อยแคไ่หน ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง  

  1.3  เป็น เคร่ืองชว่ยตดัสินวา่ ผู้ เรียนมีความเข้าใจในหวัข้อเนือ้หาและทกัษะในเร่ือง

เหลา่นัน้หรือไมต่ลอดจนผู้ เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนเร่ืองตอ่ไปหรือยงั  

 2.  สําหรับครู แบบทดสอบวินิจฉยัจะชว่ยในการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนของครูให้ดี

ขึน้  
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 พร้อมพรรณ อดุมสิน  (2531: 93-94) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวินจิฉยัการเรียน

ไว้ดงันี ้ 

 1.  ประโยชน์สําหรับครู  

  1.1  ชว่ยปรับปรุงการสอนของครูเพ่ือจะได้รู้วา่ครูควรสอนเร่ืองอะไรและหวัข้อใดท่ีนกัเรียน

ยงัมีข้อบกพร่องอยู ่เพราะเนือ้หาบางเร่ืองต้องใช้ความรู้พืน้ฐานเก่า หากวา่ครูยงัไ มแ่ก้ไขข้อบกพร่อง

เก่า ๆ จะทําให้การเรียนเนือ้หาตอ่ไปไมป่ระสบความสําเร็จได้  

  1.2  ชว่ยให้ครูเตรียมบทเรียนได้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียน โดยใช้เทคนคิได้อยา่ง

เหมาะสมกบัผู้ เรียนในเนือ้หาแตล่ะตอน เพราะเนือ้หาแตล่ะตอนมีความยากไมเ่หมือนกนั หากวา่ครูได้

ทราบวา่เนือ้หาตอนใดเป็นปัญหามากตอ่ผู้ เรียน ครูก็ควรจะต้องเพง่เล็งเป็นพิเศษในเนือ้หาตอน นัน้ ๆ 

และหาวิธีสอนท่ีจะทําให้นกัเรียนประสบความสําเร็จได้  

  1.3 ประหยดัเวลาและแรงงานของครูในการวินิจฉยัทําให้มีเวลาสอนซอ่มเสริมเป็น

รายบคุคลมากขึน้  

 2.  ประโยชน์สําหรับนกัเรียน  

  2.1  ผลการสอบจากแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนจะทําให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองได้วา่

ตนเองยงัมีจดุประสงค์ใดท่ีบกพร่องอยูส่มควรจะได้รับการแก้ไข ทําให้นกัเรียนรู้ความสามารถของ

ตนเองซึง่เป็นจดุมุง่หมายสําคญัอยา่งหนึง่ของหลกัสตูร  

  2.2  จากการทําแบบสอบวินจิฉยัการเรียน  ผลท่ีได้จะเป็ นเคร่ืองชว่ยตดัสินวา่ผู้ เรียนมี

ความเข้าใจเนือ้หาหรือทกัษะเร่ืองนัน้หรือไม ่ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะเรียนตอ่ไปได้หรือไม ่ 

  2.3 จะเป็นแรงจงูใจในการเรียน ให้นกัเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนอยูเ่สมอ เพราะถ้า

ผู้ เรียนรู้วา่เม่ือจบบทเรียนแล้วจะมีการทดสอบเพ่ือ วินจิฉยัการเรียน ผู้ เรียนจะกลวัความล้มเหลวจงึทํา

ให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากย่ิงขึน้  

 โชติ เพชรช่ืน (2544: 10-11) กลา่ววา่ ประโยชน์ของแบบทดสอบวินจิฉยัวา่มีประโยชน์ตอ่

นกัเรียน ครู ผู้สอน และผู้บริหารดงันี ้

 1.  ชว่ยให้นกัเรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเองโด ยดคูะแนนผลการสอบแตล่ะสว่นวา่มีสว่นไหน

บ้างท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ปกติ  หรือต่ํากวา่คะแนนเกณฑ์เม่ือรู้ข้อบกพร่องหรือจดุด้อยแล้ว  ก็จะได้

ปรับปรุงหรือฟืน้ฟคูวามรู้ความเข้าใจหรือฝึกทกัษะในเร่ืองนัน้ ๆ  เป็นการเฉพาะเป็นการแก้ปัญหาใน

สว่นของตวันกัเรียนบางคนอาจมีข้อบกพร่อง เพียงจดุเดียว  ด้านเดียว แตบ่างคนอาจบกพร่อง หลาย ๆ 

จดุ หลาย ๆ ด้าน ก็ได้ไม้เทา่กนั 
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 2.  ครูผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาสามารถชว่ยเหลือนกัเรียนได้ตรงจดุ  ทําให้ปัญหาของนกัเรียน

หมดไปโดยเร็วเป็นการประหยดัเวลา นอกจากนัน้ยงัต้องตระหนกัวา่วิธีการสอนท่ีเคยใช้อยูก่่อนอาจ ไม่

เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้สอนเสริม  ควรแสวงหาหรือเลือกวิธีสอนใหม่  ซึง่แตกตา่งไปจากวิธีการสอน

แบบเดมิท่ีเคยใช้สอนเร่ืองนัน้ ๆ มาก่อนแล้ว 

 3.  ผู้บริหารโรงเรียนสามารถจดัการ สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนหรือครู

ท่ีปรึกษาตลอดทัง้ตวันกัเรียนเองได้ตรงประเด็ นหรือตรงความต้องการ  ผลท่ีเกิดขึน้ก็คือ ผู้ เรียนบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ของหลกัสตูร  

 วิยะดา ซอ่นขํา  (2551: 30-31) ได้ดําเนินสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียน

วิชา คณิตศาสตร์  เร่ือง จํานวนและการดําเนินการ  สาหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  ปีท่ี 3 ได้ให้นยิาม 

ประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉยัวา่มีประโยชน์ตอ่นกัเรียน ครู ผู้สอน และผู้บริหารดงันี ้

1. แบบทดสอบวินิจฉยัเป็นแบบทดสอบท่ีครูใช้ในการค้นหาจดุบกพร่องการเรียนของ 

นกัเรียนในแตล่ะเนือ้หายอ่ย ๆ วา่นกัเรียนไมเ่ข้าใจในเนือ้หาการเรียนในแตล่ะตอน 

 2.  เป็นแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไข ถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดจากความ

บกพร่องของตวัครูผู้สอน 

 3.  ผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองได้ถึงจดุบกพร่องในการเข้าใจเนือ้หาเพ่ือทําความเข้าใจใน

เนือ้หาอีกครัง้ และทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียน เตรียมพร้อมในการเรียนอยูเ่สมอ  

 จากการท่ีได้ศกึษาข้อมลูจากผลงานวิจยัของผู้ อ่ืนก็พบวา่ประโยชน์ของแบบทดสอบวินจิฉยั

ได้ดงันี ้

 1. นกัเรียนและครูผู้สอนสามารถทราบจดุบกพร่องในการเรียนในแตล่ะสาระการเรียนรู้ 

 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข  ถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดจากความ

บกพร่องของตวัครูผู้สอน 

 3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนกัเรียน สามารถใช้เป็นข้อมลูในการประเมินตนเอง  ในการบริหาร

จดัการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการพฒันาตนเอง  

 

 1.4  การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

 นกัการศกึษาหลายทา่นได้เสนอแนะขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัไว้ดงันี ้ 

 นอลล์ (Noll. 1957: 430) ได้เสนอแนะขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี ้ 

 1.  วิเคราะห์ กฎ หลกัเกณฑ์ ความรู้หรือทกัษะท่ีต้องการทดสอบวินจิฉยั  

 2.  วางแผนและสร้างแบบทดสอบตามกฎหรือหลกัเกณฑ์ทกุ ๆ อยา่งให้เหมาะสมกบัจดุประสงค์

ของแบบทดสอบ  
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 3.  แยกแบบทดสอบไว้เป็นพวก  ๆ เพือ่ทําให้งา่ยขึน้ในเวลาวิเคราะห์คําตอบและสะดวกตอ่

การวินจิฉยัตอ่ไป  

 ธอร์นไดค์ และเฮเกน  (Thorndike; & Hagen. 1969: 269-271) ได้เสนอแนะขัน้ตอนใน การ

สร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี ้ 

 1.  วิเคราะห์ทกัษะหรือเนือ้หาวิชาท่ีต้องการทดสอบออกเป็นทกัษะหรือองค์ประกอบยอ่ย ๆ  

 2.  สร้างและปรับปรุงแบบทดสอบท่ีใช้วดัทกัษะยอ่ย ๆ เหลา่นัน้ เพ่ือให้สามารถค้นหาจดุบกพร่อง

ในแตล่ะทกัษะยอ่ย ๆ นัน้ได้  

 สขุมุ มลูเมือง  (2523: 17); อไุรวรรณ  ทศันบตุร  (2523: 20); สนุนัทา  จนัพลา  (2524: 31); 

วรรณดี  ชณุหวฒุิยานนท์  (2524: 23) และวิรัช  นิยมแย้ม  (2525: 28) ได้เสนอแนะขัน้ตอนการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้ 

 1.  วางแผนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั  

 2.  วิเคราะห์จดุมุง่หมายเนือ้หาวิชาตามหลกัสตูรจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม  

 3.  สร้างแบบทดสอบเพ่ือสํารวจตามจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม  

 4.  นําแบบทดสอบเพ่ือสํารวจไปทดสอบเพ่ือหาตวัลวงมาสร้างแบบทดสอบวินจิฉยั  

 5.  สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัโดยแปลงแบบทดสอบเพ่ือสํารวจและตวัลวงซึง่นํามาจาก

แบบทดสอบเพ่ือสํารวจ  

 สเุทพ สนัตวิรานนท์ (2533: 71) ได้สรุปขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี ้ 

 1.  กําหนดจดุมุง่หมายและวางแผนในการดําเนินการสร้างแบบทดสอบ  

 2.  วิเคราะห์ทกัษะท่ีจําเป็นและเนือ้หาวิชาอยา่งละเอียด แล้วแบง่เป็นองค์ประกอบยอ่ย  

 3.  เขียนจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral objective) ให้ครอบคลมุเนือ้หาท่ีกําหนด 

 4.  เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม ในข้อสอบจะกําหนดให้นกัเรียน

หาคําตอบและสาเหตกุารเลือกตอบ ซึง่ในขัน้นีถื้อเป็นขัน้การสร้างแบบทดสอบเพ่ือสํารวจหาสาเหตุ

ของการเลือกตอบ 

 5.  นําไปสอบกบันกัเรียนในกลุม่ท่ีได้เรียนเนือ้หานัน้ผา่นมาแล้ว 

 6.  วิเคราะห์หาคําตอบ และสาเหตขุองการไมส่มัฤทธ์ิผลตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมจาก

แบบทดสอบเพ่ือสํารวจ ทัง้นีเ้พ่ือนําผลการวิเคราะห์มากําหนดสร้างตวัเลือก ของแบบทดสอบวินิจฉยั

ตอ่ไป 

 7.  เขียนข้อสอบ โดยตวัเลือกสร้างจากสาเหตขุองการเลือกตอบของนกัเรียน  

 8. นําข้อสอบในขัน้ท่ี 7 มารวบรวมเป็นฉบบัแบบทดสอบวินิจฉยั แล้วนําไปทดลองใช้และ

พฒันาปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้ 
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 9.  เขียนคูมื่อในการใช้แบบทดสอบ และกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถบง่ชีถึ้ง

ความบกพร่อง และค้นหาสาเหตขุองความบกพร่องในแตล่ะทกัษะนัน้ได้ 

 บญุชม ศรีสะอาด (2535: 29) สรุปขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี  ้

1.  กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบ 

2.  ศกึษาทฤษฎี วิธีการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัและ  

วิธีเขียนข้อสอบ 

3.  วิเคราะห์เนือ้หา จดุมุง่หมายของหลกัสตูร จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  

4. กําหนดจดุประสงค์องค์ประกอบหรือทกัษะยอ่ยและแบบทดสอบยอ่ยท่ีจะสอบเพ่ือวินิจฉัย 

5.  ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม ในการกําหนดรายละเอียดตามขัน้ตอนท่ี 4 

6.  เขียนคําถามเพ่ือสํารวจเป็นแบบเตมิคําตอบ  

7.  นําแบบทดสอบเพ่ือสํารวจไปทดสอบ 

8.  วิเคราะห์คา่ความยากรายข้อ 

9.  สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัโดยใช้ผลจากขัน้ท่ี 8 คดัเลือก ปรับปรุงข้อสอบและสร้างตวัลวง 

จากคําตอบผดิ 

10. ให้ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและกําหนดจดุตดั  

11. ทดสอบครัง้ท่ี 1 

12. วิเคราะห์หาคา่ความยาก อํานาจจําแนกและปรับปรุงข้อสอบ  

13. ทดสอบครัง้ท่ี 2 

14. วิเคราะห์หาคณุภาพของข้อสอบรายข้อและของแบบทดสอบ  

15. จดัทําคูมื่อการใช้แบบทดสอบและจดัพิมพ์แบบทดสอบเป็นรูปเลม่ 

 โชต ิเพชรช่ืน (2544: 17) ได้สรุปขัน้ตอนการดําเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี  ้

 1.  วิเคราะห์ความสามารถหรือทกัษะท่ีเป็นองค์ประกอบยอ่ยความสามารถท่ีเป็นจดุประสงค์

ของหลกัสตูรรายวิชา 

 2.  กําหนดจดุประสงค์ในการวดัและลกัษณะเฉพาะข้อสอบ 

 3.  สร้างคําถามท่ีวดัความสามารถหรือทกัษะยอ่ยเหลา่นี ้ให้ครอบคลมุจดุประสงค์และ

เนือ้หา มีจํานวนข้อคําถามเพียงพอท่ีจะอธิบายถึงความบกพร่องหรือจดุด้อยของนกัเรียนได้  

 4.  ทดลองใช้และนําผลการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงคําถาม 

 5.  ตรวจสอบคณุภาพของข้อสอบ 

 6.  สร้างเกณฑ์การบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือเปรียบเทียบ 

 7.  จดัทําคูมื่อการใช้แบบทดสอบ 
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 ศริิเดช สชีุวะ (2550: 259-260) ได้สรุปขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี  ้

 1.  ศกึษาและวิเคราะห์เนือ้หาหรือทกัษะอยา่งละเอียดแล้วแบง่ออกเป็นเนือ้หายอ่ยๆ  

 2.  ศกึษาและรวบรวมสาเหตขุองข้อบกพร่องทางการเรียนในเนือ้หายอ่ยเหลา่นัน้ เพ่ือนํามา

สร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบ 

 3.  เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์และข้อบกพร่องท่ีต้องการวดัในแตล่ะด้าน  

 4.  เรียบเรียงข้อสอบไว้เป็นด้านๆ เพ่ือสะดวกในการวินิจฉยั โดยในแตล่ะด้านควรมีข้อสอบ

คอนข้างงา่ยไมน้่อยกวา่ 3 ข้อ 

 5.  ตรวจสอบความถกูต้องของแบบทดสอบ แล้วนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  

 6.  เขียนคูมื่อและแบบแผนการวินิจฉยั 

 สพุรรณี ภิรมย์ภกัดี (2541: 14) ได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัข้อบกพร่องทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองฟังก์ชนั สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 สรุปขัน้ตอนในการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้

1.  กําหนดจดุมุง่หมายและวางแผนในการดําเนินการสอบ 

2. วิเคราะห์ทกัษะและเนือ้หาออกเป็นองค์ประกอบยอ่ย ๆ  

3.  เขียนคําถามตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีกําหนดไว้ 

4.  สร้างแบบทดสอบเพ่ือสํารวจหาข้อบกพร่องท่ีไมส่มัฤทธ์ิผลตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

5.  สร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ใช้คําตอบผิดท่ีวิเคราะห์แล้วเป็นตวัลวง  

6.  นําแบบทดสอบไปทดลองใช้และพฒันาให้มีคณุภาพ 

 สชุาต ิสิริมีนนนัท์ (2542: 16) ได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัจดุบกพร่องในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองภาคตดักรวย สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร สรุปขัน้ตอน

ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้

1.  ตัง้จดุหมายและวางแผนในการดําเนินการสร้างแบบทดสอบ  

2.  วิเคราะห์ทกัษะหรือเนือ้หาออกเป็นองค์ประกอบยอ่ย ๆ ให้ชดัเจน  

3.  สร้างแบบทดสอบสํารวจ โดยเขียนข้อคําถามตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีกําหนดไว้ 

4.  นําไปสอบและวิเคราะห์คําตอบเพ่ือหาสาเหตขุองการไมส่มัฤทธ์ิผลตามจดุประสงค์เชิง  

พฤตกิรรม 

5.  สร้างแบบทดสอบวินิจฉยั โดยใช้คําตอบท่ีผิดท่ีวิเคราะห์แล้วเป็นตวัลวง  

6.  นําแบบทดสอบไปใช้และพฒันาแบบทดสอบเขียนคูมื่อการใช้แบบทดสอบ   



 21 

 ประภาพรรณ มั่นสวสัดิ ์(2548: 21) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคณิต ศาสตร์ 

เร่ืองโจทย์ปัญหา สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีคณุภาพของเคร่ืองมือ คา่ความเช่ือมัน่ 

เทา่กบั 0.9778-0.9854 ซึง่สรุปขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้

1.  กําหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

2.  ศกึษาเนือ้หาและจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

3.  วิเคราะห์จดุมุง่หมายของเนือ้หาและแบง่เนือ้หาเป็นฉบบัยอ่ยๆ  

4.  สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 

5.  สร้างแบบทดสอบเพ่ือสํารวจความพร่อง 

6.  ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

7.  นําไปทดลองเพ่ือหาจดุบกพร่องของนกัเรียน 

8.  นําผลท่ีได้มาปรับปรุงเพ่ือสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั โดยใช้ผลท่ีได้จากการสํารวจมาสร้าง 

เป็นตวัลวง 

 9.  สร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

10. ทดสอบครัง้ท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ คดัเลือกและปรับปรุงข้อสอบ  

11. นําไปทดสอบครัง้ท่ี 2 เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ 

12. จดัทําคูมื่อการใช้แบบทดสอบวินิจฉยั 

13. จดัพมิพ์เป็นรูปเลม่ 

 วิยดา ซอ่นขํา (2551: 22) ได้สร้างแบบทดสอบวินจิฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองจํานวนและการดําเนนิการ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีคณุภาพของเคร่ื องมือ คา่

ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.8711 0.6269 และ 0.6767 ซึง่สรุปขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้

ดงันี ้

 1.  วิเคราะห์ทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญัท่ีต้องการทดสอบ  

 2.  แบง่ทกัษะเป็นองค์ประกอบยอ่ย ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญั  

 3.  กําหนดตวับง่ชีท้กัษะความสามารถให้ครอบคลมุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญั 

 4.  สร้างแบบทดสอบสํารวจตามตวับง่ชีท้กัษะความสามารถ มีจํานวนข้อคําถามเพียงพอ       

ท่ีจะอธิบายถึงความบกพร่องหรือจดุด้อยของนกัเรียนได้ 

 5.  นําไปทดสอบแล้วนําผลการตอบผดิมาสร้างเป็นตวัเลือกของแบบทดสอบวินิจฉยัตอ่ไป 

 6.  สร้างแบบทดสอบวินจิฉยัโดยใช้ข้อคาถามจากแบบทดสอบสํารวจและสร้างตวัเลือก     

จากคําตอบท่ีรวบรวมจากการตอบผดิของนกัเรียน 

 7.  นําไปทดสอบแล้วนําผลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและหาคณุภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ 
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 8.  วิเคราะห์หาจดุบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียน 

 9.  จดัพิมพ์แบบทดสอบและคูมื่อดําเนินการสอบ 

 ญาณจัฉรา สดุแท้ (2551: 24) ได้สร้างแบบทดสอบวินจิฉยัทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้  

คณิตศาสตร์ เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิต ิสาหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1 สรุปขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัไว้ดงันี ้

 1.  กําหนดจดุมุง่หมายและวางแผนในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั  

 2.  วิเคราะห์เนือ้หาอยา่งละเอียด แบง่เนือ้หาออกเป็นเนือ้หาเร่ืองยอ่ย ๆ และเขียน

จดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หานัน้ 

 3.  เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมนัน้ 

 4.  วิเคราะห์จดุบกพร่องของนกัเรียนจากการเลือกตอบแบบทดสอบวินจิฉยั  

 5.  นําแบบทดสอบไปทดลองใช้และปรับปรุงแบบทดสอบซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการทดสอบ

เพ่ือสร้างตวัลวง ทดสอบเพ่ือวิเคราะห์รายข้อและทดสอบเพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ 

 จากขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีมีผู้ เสนอแนะไว้ข้างต้นนัน้ พอจะสรุปเป็นขัน้ตอน

ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี ้

 1.  วิเคราะห์ทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญัท่ีต้องการทดสอบ  

 2.  แบง่ทกัษะเป็นองค์ประกอบยอ่ย ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญั  

 3.  กําหนดตวับง่ชีท้กัษะความสามารถให้ครอบคลมุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระสําคญั 

 4.  สร้างแบบทดสอบสํารวจตามตวับง่ชีท้กัษะความสามารถ มีจํานวนข้อคําถามเพียงพอ       

ท่ีจะอธิบายถึงความบกพร่องหรือจดุด้อยของนกัเรียนได้  

 5.  นําไปทดสอบแล้วนําผลการตอบผดิมาสร้างเป็นตวัเลือกของแบบทดสอบวินิจฉยัตอ่ไป 

 6.  สร้างแบบทดสอบวินจิฉยัโดยใช้ข้อคําถามจากแบบทดสอบสํารวจและสร้างตวัเลือกจาก

คําตอบท่ีรวบรวมจากการตอบผดิของนกัเรียน  

 7.  นําไปทดสอบแล้วนาผลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและหาคณุภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้  

 8.  วิเคราะห์หาจดุบกพร่องทางการเรียนของนกัเรียน  

 9.  จดัพมิพ์แบบทดสอบ คูมื่อดําเนินการสอบ และแบบแผนการวินิจฉยั  

 

 1.5  ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉัย 
 นกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ข้อเสนอแนะการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยัให้มีคณุภาพไว้ดงันี  ้ 

 ลินด์ควิสต์ (Lindquist. 1963: 37-38) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยั 

ดงันี ้ 
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 1.  แบบทดสอบวินิจฉยัต้องสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรและมีความชดัเจนในจดุประสงค์ท่ีต้องการ

ทดสอบ  

 2. คําถามในแบบทดสอบต้องสร้างให้สามารถวดัได้ตรงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการทดสอบ  

 3.  ทําการวิเคราะห์อยา่งละเอียดโดยอาศยัการทดลองและอปุสรรคหรือความไมเ่ข้าใจในการ

เรียนเป็นหลกั  

 4.  แบบทดสอบต้องสามารถวดัพฤตกิรรมทางสมองของนกัเรียนได้อยา่งเพียงพอและต้องใช้

ค้นหาจดุบกพร่องในการเรียนได้  

 5.  แบบทดสอบต้องเสนอแนะจดุบกพร่องในแตล่ะองค์ประกอบการเรียนท่ีทําการวดัได้อยา่ง

ถกูต้อง  

 6.  แบบทดสอบต้องครอบคลมุกฎเกณฑ์ทางการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง  

 7.  แบบทดสอบต้องสามารถทดสอบความบกพร่องในการเรียนท่ีผา่นมาได้  และสามารถสืบ

ค้นหาความบกพร่องนัน้จากเนือ้หาแตล่ะตอนท่ีทําการทดสอบได้  

 8.  ความก้าวหน้าของเดก็แตล่ะคนจะแสดงให้ทราบได้จากคาตอบท่ีวดัโดยใช้แบบทดสอบ   

 บราวน์ (Brown. 1970: 303) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั  ดงันี ้ 

 1.  แบง่ทกัษะท่ีต้องการวดัออกเป็นองค์ประกอบยอ่ย  ๆ ให้ชดัเจน  

 2. แบง่เป็นแบบทดสอบยอ่ย  ๆ หลายฉบบัและสร้างให้แบบทดสอบยอ่ยแตล่ะฉบบัสามารถ

วดัองค์ประกอบยอ่ยของทกัษะนัน้ได้เพียงองค์ประกอบเดียว  

 3. แบบทดสอบยอ่ยทกุฉบบัต้องวดัทกัษะยอ่ยท่ีต้องการวดัได้จริง ๆ เพราะถ้าหากแบบทดสอบ

ยอ่ยนัน้ไมไ่ด้วดัทกัษะยอ่ยนัน้จริงแล้วจะไมส่ามารถพจิารณาสาเหตขุองความบกพร่องในการเรียนของ

นกัเรียนเป็นรายบคุคลได้ถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง  

 4.  คะแนนจากแบบทดสอบยอ่ยจะต้องกําห นดแนวทางท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถจดัหา

วิธีการสอนซอ่มเสริมได้ตรงจดุ 

 ซงิห์ (Singha. 1974: 201-202) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั ดงันี  ้

 1.  ในกรณีท่ีสร้างเป็นปรนยัชนิดเลือกตอบหรือแบบตอบ สัน้ ๆ ควรมีจํานวนมากข้อ เพ่ือ ท่ีจะ

ครอบคลมุทกุจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะทดสอบ 

 2.  ไมจํ่าเป็นต้องสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร (Blue-print) ทัง้นีเ้พราะไมต้่องการหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งเนือ้หาวิชาและวิธีการ 

 3.  ไมต้่องสร้างเกณฑ์ปกตใินการวินิจฉยั เพราะจดุมุง่หมายของแบบทดสอบเพ่ือค้นหา

จดุบกพร่องและสาเหตมุากกวา่จะเป็นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ 

 4.  แบบทดสอบวินจิฉยัจะสร้างข้อสอบตามเนือ้หา คือเอาข้อความท่ีอยูใ่นเนือ้หาเดียวกนั    

เข้าไว้ด้วยกนัโดยไมจ่าเป็นต้องคํานงึถึงความยาก 
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 5.  แบบทดสอบวินิจฉยัอาจสร้างเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หรือเป็น

แบบทดสอบท่ีครูสร้าง (Teacher-made Test) แตแ่บบท่ีครูสร้างขึน้มกัจะคุ้มคา่มากกวา่เพราะประหยดัเวลา

และกําลงังานมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 

 สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ์ (2522: 1-2) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั  ดงันี ้

 1.  แยกหรือวิเคราะห์ทกัษะใหญ่ออกเป็นทกัษะยอ่ย  

 2.  สร้างข้อคําถามในแตล่ะทกัษะยอ่ยเหลา่นัน้โดยไมจํ่าเป็นต้องเป็นคําถามท่ียาก แตมี่  

จํานวนมากข้อ 

 บญุชม ศรีสะอาด (2523: 10-12) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน  

ดงันี ้

 1.  การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนจะต้องครอบคลมุจดุประสงค์ในการเรียนและทกัษะ

พืน้ฐานทกุด้าน 

 2.  แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนสามารถใช้ค้นหาจดุออ่นของการเรียนได้ และสามารถชีใ้ห้เห็น

ชนิดของความผดิพลาดได้ 

 3.  ข้อมลูท่ีได้จากแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน สามารถใช้ประกอบการวินิจฉยัอปุสรรค  

หรือปัญหาของนกัเรียนได้ 

 4.  เรียบเรียงข้อสอบไว้เป็นด้าน ๆ เพ่ือสะดวกในการวินิจฉยั โดยในแตล่ะด้าน ควรมีข้อสอบ

ซึง่คอ่นข้างงา่ยไมน้่อยกวา่ 3 ข้อ 

 5.  ตรวจสอบความถกูต้องของแบบทดสอบ แล้วนําไปใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้ มี

ประสิทธิภาพ 

 

2.  แบบทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ 
 2.1  ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพ่ือจดุมุง่หมายในจดุบกพร่อง

ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ การวินจิฉยัการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์หรือ

รวบรวมข้อมลูเพ่ือให้ทราบรายละเอียดของจดุเดน่ หรือจดุด้อย (ข้อบกพร่องหรือสิ่งท่ีเป็นอปุ สรรค) ใน

การเรียนคณิตศาสตร์ (ดวงเดือน ออ่นนว่ม. 2533: 35) หรือ ค้นหาข้อบกพร่องหรือจดุท่ีเป็นอปุสรรคใน

การเรียนของผู้ เรียนเพ่ือท่ีจะได้เป็นข้อมลูย้อนกลบัไปยงั ครูผู้สอนและผู้ เรียน  ทําให้ทราบถึงสวนท่ีเป็น

จดุเดน่และจดุบกพร่อง ซึง่จะเป็นการชว่ยในการ ปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ (พร้อมพรรณ อดุมสิน. 2531: 3) 
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 2.2  ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ 

 พร้อมพรรณ อดุมสิน (2531: 3) ได้กลา่วถึงลกัษณะของแบบทดสอบวินจิฉยัทางคณิตศาสตร์ 

ดงันี ้

 1.  แบบทดสอบวินิจฉยัสามารถวดัได้ทัง้แบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุม่ โดยทัว่ไปเกณฑ์ปกติ

ไมมี่ความจําเป็นสําหรับแบบทดสอบวินิจฉยั เพราะจดุประสงค์ของแบบสอบเพียงเพ่ือระบหุรือชีใ้ห้เห็น

ถึงจดุท่ีเป็นอปุสรรคไมใ่ชใ่นการเปรียบเทียบความสามารถกบัคนอ่ืน 

 2. จดุประสงค์ของแบบทดสอบจดุด้อยเฉพาะจดุประสงค์ท่ีมีประโยชน์ตอ่ การวินิจฉัยเทา่นัน้ 

    3.  ขอบเขตของเนือ้หา มีสองลกัษณะคือ แบบสอบวินิจฉยัท่ียกระดบัชัน้เป็นหลกั เชน่ 

แบบทดสอบวินิจฉยัเร่ืองการบวก ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ีสาม และแบบทดสอบวินิจฉยัท่ียดึ 

เนือ้หาเป็นหลกั เชน่ แบบทดสอบวินิจฉยัทกัษะการคดิคํานวณเบือ้งต้น 

 4.  ควรเป็นแบบ ทดสอบท่ีไมจํ่ากดัระยะเวลาในการสอบและควรเป็นแบบทดสอบท่ีเปิด 

โอกาสให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีโดยไมจํ่ากดัเวลา เป็นแบบทดสอบท่ีมีอํานาจ

(powertest) ยกเว้นในกรณีท่ีมีจดุประสงค์ชดัเจนวา่เป็นแบบสอบถามท่ีเน้นความรวดเร็วในการคดิ 

(speed  test) จงึอาจกําหนดเวลาได้ 

 5. เนือ้หาของแบบทดสอบควรท่ีจะคลอบคลมุทกุแงม่มุของคณิตศาสตร์ เชน่ ทกัษะตา่ง ๆ 

ในการนํามาใช้คํานวณ ไมค่วรวดัเฉพาะการระดบันามธรรมเทา่นัน้  

 6.  เน้นการให้คะแนนเป็นสว่น ๆ และการให้คะแนนของข้อสอบในแตล่ะสว่นไมเ่น้นคะแนน

รวม 

 7.  ข้อสอบท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ พฤตกิรรมการเรียนรู้อยา่งละเอียด และการศกึษาท่ีเดก็

ทําผดิ 

 แบบทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐาน 

 พร้อมพรรณ อดุมสิน (2531 : 95-97) ได้กลา่วถึงแบบทดสอบวินจิฉยัทางคณิตศาสตร์ท่ี  

มาตรฐานไว้ดงันี ้

 - แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนเลขคณิตของลอสแองเจลิส (LosAngles Diagnostic Test in 

Arithmetic) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้โดยสํานกัทดสอบแคลฟอร์เนีย (California Test Bureau) ในปี 

ค.ศ.1925–1926 ใช้สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้ 2-8 และระดบัชัน้ 3–9 แบง่เป็นสองเร่ืองใหญ่ ๆ   คือ 

 1.  พืน้ฐานของเลขคณิต (Fundamental of Arithmetic) ใช้สําหรับนกัเรียน ระดบัชัน้ 2-8 มี

สองฉบบั แตล่ะฉบบัมีกําหนดเวลาทํา 40 นาที ประกอบด้วยทกัษะยอ่ยการบวก  ลบ คณู หารจํานวน

เตม็บวก จํานวนเตม็ศนูย์ เศษสวนและทศนิยม 
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 2.  เหตผุลในเลขคณิต (Reasoning  in  Arithmetic)  ใช้สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้  3–5 และ

กําหนดเวลาทํา 40 นาที สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้ 6-9 ประกอบด้วยทกัษะยอ่ย คือ การบวก ลบ คณู หาร 

จํานวนเตม็บวก จํานวนเตม็ศนูย์ เศษสว่นและทศนิยม 

- แบบทดสอบวินิจฉยัและชว่ยเหลือตนเองทางเลขคณิต (The  Diagnostic  Test & Self–Helps in 

Arithmetic) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้โดยสํานกัทดสอบ แคลฟอร์เนีย ปี ค .ศ.1955 ใช้สําหรับนกัเรียน

ระดบัชัน้ 3-12  ไมกํ่าหนดเวลาสอบ แบง่เป็นสองชัน้ดีคือ 

  2.1 แบบสอบท่ีใช้คดัแยก (Screening Test) ประกอบด้วย แบบทดสอบ 4 ฉบบั ใช้วดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองจํานวนเตม็ เศษสว่น ทศนิยม และความรู้และทกัษะทัว่ไปทาง เลขคณิต 

  2.2 แบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน (Diagnostic Test) ประกอบด้วย แบบทดสอบ 23 ฉบบั 

แบง่การวินิจฉยัออกเป็น 6 เร่ืองดงันี ้คือ 

2.2.1 ข้อเท็จจริงพืน้ฐาน 5 ฉบบั 

2.2.2 การบวก ลบ  คณู หาร จํานวนเตม็บวกและศนูย์ 5 ฉบบั 

2.2.3 การบวก ลบ  คณู หาร  ร้อยละ 1 ฉบบั 

2.2.4 การบวก ลบ  คณู หาร ทศนยิม 4 ฉบบั 

2.2.5 การบวก ลบ  คณู หาร มาตรวดั 1 ฉบบั 

2.2.6 การบวก ลบ  คณู หาร เศษสวน 7 ฉบบั 

 การใช้แบบทดสอบนัน้  จะทดสอบด้วยแบบทดสอบท่ีใช้คดัแยกก่อนแล้วนําผลมาพิจารณา

เพ่ือดําเนินการสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉยัตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยจะมีตอนท่ีให้  ชว่ยเหลือ

ตนเองเป็นแบบฝึกหดัซอ่มเสริมท่ีมีเฉลยอยูด้่านหลงัของแบบทดสอบ 

 

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
 ทาํไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิงตอ่การพฒันาความคดิมนษุย์ ทําให้มนษุย์มีความคดิสร้างสรรค์   

คดิอยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อยา่งถ่ีถ้วนรอบคอบ 

ชว่ยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  

นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  

คณิตศาสตร์จงึมีประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิต  ชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้  และสามารถอยูร่่วมกบั

ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 
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 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทกุคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง

ตอ่เน่ือง ตามศกัยภาพ โดยกําหนดสาระหลกัท่ีจําเป็นสําหรับผู้ เรียนทกุคนดงันี ้

•  จํานวนและการดําเนินการ: ความคดิรวบยอดและความรู้สกึเชงิจํานวน  ระบบจํานวนจริง  

สมบตัเิก่ียวกบัจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน  อตัราสว่น ร้อยละ การแก้ปัญหาเก่ียวกบัจํานวน  

และการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

•  การวัด: ความยาว ระยะทาง  นํา้หนกั พืน้ท่ี ปริมาตรและความจุ  เงินและเวลา หนว่ยวดั

ระบบตา่ง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราสว่นตรีโกณมติิ  การแก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั  และการ

นําความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

•  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบตัขิองรูปเรขาคณิตหนึง่มิต ิสองมติ ิและสามมิต ิการนกึภาพ 

แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)

ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมนุ (rotation) 

•  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์  ฟังก์ชนั เซตและการดําเนินการของเซต  การ

ให้เหตผุล นิพจน์  สมการ ระบบสมการ อสมการ  กราฟ ลําดบัเลขคณิต  ลําดบัเรขาคณิต  อนกุรมเลข

คณิต และอนกุรมเรขาคณิต 

•  การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น : การกําหนดประเดน็ การเขียนข้อคําถาม การ

กําหนดวิธีการศกึษา การเก็บรวบรวมข้อมลู  การจดัระบบข้อมลู  การนําเสนอข้อมลู  คา่กลางและการ

กระจายของข้อมลู  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมลู  การสํารวจความคดิเหน็ ความนา่จะเป็น    

การใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิตแิละความนา่จะเป็นในการอธิบายเหตกุารณ์ตา่งๆ  และชว่ยในการตดัสินใจ

ในการดําเนินชีวิตประจําวนั 

•  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาส ตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  การให้

เหตผุล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ 

ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  จํานวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐาน  ค 1.1    เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน  ค 1.2    เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการของจํานวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

 การดําเนินการตา่ง ๆ และสามารถใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหา                       

มาตรฐาน  ค 1.3   ใช้การประมาณคา่ในการคํานวณและแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบตัเิก่ียวกบัจํานวนไปใช้ 
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สาระท่ี 2  การวดั 
มาตรฐาน  ค 2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต้องการวดั 

มาตรฐาน  ค 2.2 แก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิต ิ

มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนกึภาพ (visualization) ใช้เหตผุลเก่ียวกบัปริภมูิ (spatial reasoning)      

   และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

สาระท่ี 4  พีชคณิต 

มาตรฐาน  ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ์ และฟังก์ชนั 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical   

   model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช้แก้ปัญหา   

 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิตแิละความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นในการคาดการณ์ได้  

   อยา่งสมเหตสุมผล 

มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิตแิละความนา่จะเป็นชว่ยในการตดัสินใจและแก้ปัญหา 

สาระท่ี 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตผุล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

   ทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ  

   เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

หมายเหต ุ  1.  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพนัน้  

จะต้องให้มีความสมดลุระหวา่งสาระด้านความรู้ ทกัษะและกระบวนการ ควบคูไ่ปกบัคณุธรรม จริยธรรม  

และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ การทํางานอยา่งมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มี 

วิจารณญาณ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทัง้ตระหนกัในคณุคา่และมีเจตคตท่ีิดีตอ่คณิตศาสตร์ 

 2.   ในการวดัและประเมินผลด้านทกัษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวา่ง          

การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกบัการประเมนิด้านความรู้ 
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 คุณภาพผู้เรียน 

 จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สกึเชิงจํานวนเก่ียวกบัจํานวนนบัไมเ่กินหนึง่แสนและศนูย์   

และการดําเนินการของจํานวน สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคณู และการหาร 

พร้อมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบท่ีได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง นํา้หนกั ปริมาตร ความจ ุเวลาและเงิน 

สามารถวดัได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  และนําความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์

ตา่ง ๆ ได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมมุ

ฉาก    ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทัง้ จดุ สว่นของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมมุ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสมัพนัธ์ได้ 

• รวบรวมข้อมลู และจําแนกข้อมลูเก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตวัท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวนั และอภิปรายประเดน็ตา่ง ๆ จากแผนภมูิรูปภาพและแผนภมูิแทง่ได้ 

• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ใน

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้

อยา่งเหมาะสม ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสต ร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการ

นําเสนอได้อยา่งถกูต้อง  เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์

อ่ืน ๆ  มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 

 จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

• มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สกึเชงิจํานวนเก่ียวกบัจํานวนนบัและศนูย์ เ ศษสว่น 

ทศนิยมไมเ่กินสามตําแหนง่ ร้อยละ การดําเนินการของจํานวน สมบตัเิก่ียวกบัจํานวน สามารถ

แก้ปัญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคณู และการหารจํานวนนบั เศษสว่น ทศนยิมไมเ่กินสาม

ตําแหนง่ และร้อยละ พร้อมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบท่ีได้ สามารถหาคา่ประมาณ

ของจํานวนนบัและทศนิยมไมเ่กินสามตําแหนง่ได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง นํา้หนกั พืน้ท่ี ปริมาตร ความจ ุเวลา 

เงิน ทิศ แผนผงั และขนาดของมมุ  สามารถวดัได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม และนําความรู้เก่ียวกบั

การวดัไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะและสมบตัขิองรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม     

ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซมึ  พีระมดิ  มมุ และเส้นขนาน  
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• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแบบรูปและอธิบายความสมัพนัธ์ได้ แก้ปัญหาเก่ียวกบัแบบ

รูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปั ญหาพร้อมทัง้เขียนให้อยูใ่นรูปของสมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่

ทราบคา่หนึง่ตวัและแก้สมการนัน้ได้ 

• รวบรวมข้อมลู  อภิปรายประเดน็ตา่ง ๆ จากแผนภมูิรูปภาพ แผนภมูิแทง่ แผนภมูิแทง่

เปรียบเทียบ แผนภมูิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และนําเสนอข้อมลูในรูปของแผนภมูิรูปภาพ 

แผนภมูิแทง่ แผนภมูิแทง่เปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นเบือ้งต้นในการ

คาดคะเนการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้ 

• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะ สม  ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจและ

สรุปผลได้อยา่งเหมาะสม  ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย 

และการนําเสนอได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 

 จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

• มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัจํานวนจริง มีความเข้าใจเก่ียวกบัอตัราสว่น สดัสว่น ร้อยละ 

เลขยกกําลงัท่ีมีเลขชีกํ้าลงัเป็นจํานวนเตม็ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริง สามารถดําเนนิการ

เก่ียวกบัจํานวนเตม็ เศษสว่น ทศนยิม เลขยกกําลงั รากท่ีสองแล ะรากท่ีสามของจํานวนจริง ใช้การ

ประมาณคา่ในการดําเนินการและแก้ปัญหา และนําความรู้เก่ียวกบัจํานวนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

• มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ท่ีผิวของปริซมึ ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซมึ 

ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หนว่ยการวดัในระบบตา่ง ๆ เก่ี ยวกบัความยาว  พืน้ท่ี 

และปริมาตรได้อยา่งเหมาะสม พร้อมทัง้สามารถนําความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

• สามารถสร้างและอธิบายขัน้ตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมติโิดยใช้วงเวียนและสนัตรง 

อธิบายลกัษณะและสมบตัขิองรูปเรขาคณิตสามมิตซิึง่ได้แก่ ปริซมึ พีระมิด ทรงกร ะบอก กรวย และ

ทรงกลมได้  

• มีความเข้าใจเก่ียวกบัสมบตัขิองความเทา่กนัทกุประการและความคล้ายของรูป

สามเหล่ียม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั และสามารถนําสมบตัเิหลา่นัน้ไปใช้ในการให้

เหตผุลและแก้ปัญหาได้ มีความเข้าใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ใน

เร่ืองการเล่ือนขนาน(translation) การสะท้อน (reflection) และการหมนุ (rotation)  และนําไปใช้ได้ 

• สามารถนกึภาพและอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตสองมติแิละสามมติ ิ
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• สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และ

สามารถใช้สมการเชงิเส้นตวัแป รเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

และกราฟในการแก้ปัญหาได้ 

• สามารถกําหนดประเดน็ เขียนข้อคําถามเก่ียวกบัปัญหาหรือสถานการณ์ กําหนดวิธีการ

ศกึษา เก็บรวบรวมข้อมลูและนําเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภมูิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมได้  

• เข้าใจคา่กลางของข้อมลูในเร่ืองคา่เฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมของข้อมลูท่ียงั

ไมไ่ด้แจกแจงความถ่ี และเลือกใช้ได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ใช้ความรู้ในการพจิารณาข้อมลูขา่วสาร

ทางสถิต ิ 

• เข้าใจเก่ียวกบัการทดลองสุม่ เหตกุารณ์ และความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ สามารถใช้

ความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 

• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม ให้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ 

และสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการนําเสนอ ได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ในคณิตศาสตร์  และ

นําความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

 จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

• มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัระบบจํานวนจริง  คา่สมับรูณ์ของจํานวนจริง จํานวนจริงท่ีอยู่

ในรูปกรณฑ์ และจํานวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกําลงัท่ีมีเลขชีกํ้าลงัเป็นจํานวนตรรกยะ  หาคา่ประมาณ

ของจํานวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ์ และจํานวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกําลงัโดยใช้วิธีการคํา นวณท่ี

เหมาะสมและสามารถนําสมบตัขิองจํานวนจริงไปใช้ได้  

• นําความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติไิปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสงู และแก้ปัญหา

เก่ียวกบัการวดัได้ 

• มีความคดิรวบยอดในเร่ืองเซต การดําเนินการของเซต และใช้ความรู้เก่ียวกบัแผนภาพเวนน์-

ออยเลอร์แสดงเซตไปใช้แก้ปัญหา และตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการให้เหตผุล 

• เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตผุลแบบอปุนยัและนิรนยัได้ 

• มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั สามารถใช้ความสมัพนัธ์และ

ฟังก์ชนัแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 
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• เข้าใจความหมายของลําดบัเลขคณิต ลําดบัเรขาคณิต และสามารถหาพจ น์ทัว่ไปได้  

เข้าใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนกุรมเลขคณิต อนกุรมเรขาคณิต และหาผลบวก n 

พจน์แรกของอนกุรมเลขคณิต และอนกุรมเรขาคณิตโดยใช้สตูรและนําไปใช้ได้ 

• รู้และเข้าใจการแก้สมการ และอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไมเ่กินสอง  รวมทัง้ใช้กราฟของ

สมการ อสมการ หรือฟังก์ชนัในการแก้ปัญหา 

• เข้าใจวิธีการสํารวจความคดิเหน็อยา่งงา่ย เลือกใช้คา่กลางได้เหมาะสมกบัข้อมลูและ

วตัถปุระสงค์ สามารถหาคา่เฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปอร์เซ็นไทล์

ของข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และนําผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูไปชว่ยในการตดัสนิใจ 

• เข้าใจเก่ียวกบัการทดลองสุม่ เหตกุารณ์ และความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ สามารถใช้

ความรู้เก่ียวกบัความนา่จะเป็นในการคาดการณ์ ประกอบการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์

ตา่ง ๆ ได้ 

• ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม ให้เหตผุลประกอบ การตดัสินใจ 

และสรุปผลได้อยา่งเหมาะสม ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  

และการนําเสนอ ได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนําความรู้  

หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 

 คาํอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6จํานวนเวลา 160 ชั่วโมง ศกึษา ฝึกทกัษะการคดิคํานวณและฝึกการ

แก้ปัญหาในสาระตอ่ไปนี ้

 จํานวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 คา่ประจําหลกัเลขในรูปกระจาย 

 การเปรียบเทียบและการเรียงลําดบัจํานวนการหาคา่ประมาณใกล้เคียงจํานวนเตม็สบิ 

จํานวนเตม็ล้าน สมบตัขิองจํานวนนบั การนําสมบตัขิองจํานวนนบัไปใช้ การแก้ปัญหา การบวก การคณู 

การหาร  การหา ห.ร.น ค.ร.น และการนําไปใช้ 

 เศษสว่น ความหมายของเศษสว่น การเปรียบเทียบเศษ สว่นและการเรียงลําดบัเศษสว่น การ

บวกลบเศษสว่นท่ีไมเ่ทา่กนั การคณู การหาร เศษสว่น โจทย์ปัญหาการบวกลบ คณู หาร เศษสว่น 

 ทศนิยมไมเ่กิน 3 ตําแหนง่ ความหมายของทศนิยม การอา่นการเขียนคา่ประจําหลกัข อง

ตวัเลข  การเขียนในรูปของการกระจาย การเปรียบเทียบและการเรียงลําดบัทศนิยม ความสมัพนัธ์ของ

เศษสว่นและทศนิยม การบวกลบคณูหารทศนิยมและโจทย์ปัญหาการบวกลบคณูหารทศนิยม 
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 ร้อยละ ความหมายของร้อยละ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศษสว่น ทศนยิม และร้อยละ โจทย์

ปัญหาร้อยละและการประยกุต์ 

 รูปแบบความสมัพนัธ์ของจํานวนและการนําไปใช้ 

 รูปเรขาคณิต สมบตัขิองรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิต ิชนิดของรูปเรขาคณิตและสามมิต ิ

กาสร้างรูปเรขาคณิตสองมิต ิการประดษิฐ์รูปเรขาคณิตสามมิต ิเส้นขนาน มมุทแยงและการสร้างเส้น

ขนาน 

 การหาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมชนิดตา่งๆ รูปสามเหล่ียม และรูปวงกลม

และการแก้ปัญหา 

 มมุและสว่นของเส้นตรง การวดัขนาดมมุ การสร้างมมุ การแบง่คร่ึงเส้นตรง 

 การหาปริมาตรหรือความจขุองรูปสีเหล่ียมมมุฉากและการแก้ปัญหา ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

หนว่ยปริมาตร 

 สถิตเิบือ้งต้นและการวิเคราะห์ขอมลู การเก็บรวบรวมข้อมลู การจําแนกข้อมลูโดยการสงัเกต 

สํารวจและการทดลอง การอา่นและเขียนแผลภมูิแท้งเปรียบเทียบ กราฟด้นและแผนภมูิวงกลม 

 ความนา่จะเป็นเบือ้งต้น โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้หรือไมเ่กิดขึน้

แนน่อน 

 การจดัประสบการณ์หรือในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัด้วย

กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการสงัเกต กระบวนการส่ือความ กระบวนการเช่ือมโยงความรู้

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุม่ และกระบวนการเรียนรู้อยา่งอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้พฒันาการเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ สมารถนําผลการเรียนรู้มานําเสนอด้วยความมัน่ใจและตระหนกั

ในคณุคา่ มีเจตคติ ท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองทํางานอยา่งมีระบบและทํางาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้พร้อมทัง้สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

 การวดัผลและประเมนิผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนือ้หา และ

ทกัษะท่ีต้องการวดั 

 จากการศกึษาหลกัสู ตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 พบวา่สาระท่ี  

เก่ียวข้องกบังานวิจยั คือ  

 สาระท่ี 4 พีชคณิต  

มาตรฐาน ค  ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์   (mathematical  

model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้แก้  ปัญหา (สํานกัวิชาการ

และมาตรฐานการศกึษ า  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ . 2551) 

ดงัรายละเอียดตาราง 1 
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ตาราง 1  สาระท่ี 4 พีชคณิต 

 

สาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้ 

ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 4 : พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.2 : ใช้นิพจน์  

สมการ อสมการ  กราฟ และตวั

แบบเชงิคณิตศาสตร์  

(mathematical model) อ่ืนๆ 

แทนสถานการณ์ตา่งๆ 

ตลอดจนแปลความหมายและ

นําไปใช้แก้ปัญหา 

๑.  เขียนสมการจาก

สถานการณ์หรือ 

ปัญหา และแก้สมการ

พร้อมทัง้ตรวจ คําตอบ 

• สมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไมท่ราบ

คา่หนึง่ตวั 

• การแก้สมการโดยใช้สมบตัิของ

การเทา่กนัเก่ียวกบัการบวก  การลบ 

การคณู หรือการหาร 

• การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

 

4.  การแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา 
 การแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา (Polya's Four-Stage Method. 1957) 

  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นสถานการณ์หรือคําถามท่ีมีเนือ้หาสาระกระบว นการ หรือความรู้

ท่ีผู้ เรียนไมคุ่้นเคยมาก่อน และไมส่ามารถหาคําตอบได้ทนัที  การหาคําตอบจะต้องใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆประกอบกบัความสามารถด้านการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการตดัสินใจ 

    การเรียนการสอนเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหา  เป็นการฝึกให้นกัเรียนมีวิธีการท่ีดี  นการแก้ปัญหา   

มากกวา่ท่ีจะสอนให้นกัเรียนรู้คําตอบของปัญหา  โดยพยายามสง่เสริมให้นกัเรียนค้นพบรูปแบบหรือ

วิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆด้วยตนเอง  นัน่คือ เน้นทกัษะกระบวนการคดิของนกัเรียนนัน่เอง 

           กระบวนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มีวิธีการท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยหลายขัน้หลายตอน   ในท่ีนี ้

จะขอนําเสนอเทคนิควิธีหนึง่ ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลายมาก คือเทคนิควิธีสอนแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอน 

ของโพลยา  (Polya ’s  Four - Stage  Method) ดงันี ้

   ขัน้ตอนวธีิสอนแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา (Polya. 1957: 5 - 6)  

 ขัน้ท่ี 1   ทําความเข้าใจโจทย์  (Understanding  the  problem)  

 ขัน้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ประเดน็ของปัญหาวา่  โจทย์ต้องการทราบอะไร โจทย์ให้ข้อมลูอะไรบ้าง 

เร่ิมต้นให้นกัเรียนอา่นพิจารณาโจทย์ปัญหา และบอกรายละเอียดทัง้หมด ตามความเข้าใจของนกัเรียนเอง   
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 ขัน้ท่ี  2  วางแผนแก้ปัญหา  (Devising  a  plan)  

 ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีเช่ือมโยงความเก่ียวข้องระหวา่งข้อมลูกบัสิ่งท่ีต้องการทราบ   ครูผู้สอนควร

จะแสดงบทบาทไปพร้อม ๆ กบันกัเรียนร่วมกนัวางแผนแก้ปัญหา   เป็นการฝึกให้นกัเรียนเรียนรู้ยทุธวิธี

การแก้ปัญหาหลากหลายวิธี   

 ขัน้ท่ี  3  ปฏิบตัติามแผน  (Carrying  out  the  plan) 

 ขัน้นีเ้ป็นการปฎิบตัติามแผนท่ีวางไว้ในขัน้ท่ี 2 และต้องมีการตรวจสอบแตล่ะขัน้ตอนท่ีปฎิบตัิ

วา่ถกูต้องหรือไมใ่นการคดิคํานวณหาคําตอบ  นกัเรียนจําเป็นต้องมีทกัษะการคดิคํานวณ เชน่ การบวก   

การลบ   การคณู   การหาร   การยกกําลงั   การแก้สมการ    เป็นต้น 

 ขัน้ท่ี  4   ตรวจสอบ  (Looking  back) 

 ขัน้นีเ้ป็นการตรวจสอบผลลพั ธ์ท่ีได้จากการแก้ปัญหาวา่ถกูต้องหรือไม่  ครูควรจดักิจกรรมให้

นกัเรียนได้มองย้อนกลบัไปทบทวนและตรวจสอบขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีผา่นมา โดยพิจารณาความสมเหตสุมผล

ของคําตอบ และพิจารณาวา่นา่จะมีคําตอบอ่ืนหรือวิธีการคดิเป็นอยา่งอ่ืนได้อีกหรือไม ่

 

5.  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 

 แบบทดสอบวินิจฉยัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  ผู้ วิจยัขอเสนอการหา

คณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉยัตามแนวแบบทดสอบอิงเกณฑ์ดงันี ้

 1.  ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือประเมินวา่จดุประสงค์ท่ีเขียน

ขึน้สอดคล้องหรือเป็นไปตามเจตนารมย์ของหลกัสตูรหรือไม่  มีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบั

จดุประสงค์ เชิงพฤตกิรรมหรือไม ่รวมทัง้ มีความถกูต้องตามหลกัวิชา เนือ้หาวิชา ความเหมาะสมตาม

โครงสร้าง ตามวฒุิภาวะของผู้สอบหรือไม ่เป็นต้น สําหรับการประเมินความสอดคล้อง  อาจจะใช้แบบ

ประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  และคํานวณหาคา่ IOC คา่ IOC 

ของข้อสอบเป็นรายข้อ ควรมีคา่ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป  

 ล้วน สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543: 246) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบอิงเกณฑ์

เก่ียวกบัความเท่ียงตรงตามเนือ้หาวา่  เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตามเนือ้หาท่ีต้องการจะวดัความ

เท่ียงตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์  หมายถึง  คณุภาพของเคร่ืองมือท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบไปหา

ความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ท่ีต้องการ สว่นความเท่ียงตรงตามโครงสร้างนัน้ หมายถึง คณุภาพของเคร่ืองมือท่ี

สามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีตา่ง ๆ ของโครงสร้างนัน้ 

 สําหรับวิธีการคํานวณหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ มีวิธีหาดงันี ้
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  1.1 ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

  เป็นความเท่ียงตรงท่ีให้ ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาวา่  ข้อสอบแตล่ะข้อท่ีสร้างขึน้นัน้ วดัได้ตรง

ตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมหรือไม่  โดยพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (Index of Consistency: 

IOC) ใช้สตูรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตนั ดงันี ้

 

    
N

R
IOC ∑=  

 

เม่ือ IOC แทน  ดชันีความสอดคล้องมีคา่อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 

∑R  แทน  ผลรวมของการพจิารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

N  แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

  1.2 ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์  (Criterion-Related Validity) หมายถึงคณุภาพ

ของเคร่ืองมือท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบ ไปหาความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ท่ีต้องการ จําแนกเป็น 2 ชนิด 

ดงันี ้

1.2.1 ความเท่ียงตรงเชงิสภาพ (Concurrent Validity) 

ความเท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  หมายถึงแบบทดสอบอิงเกณฑ์  

ท่ีสามารถวดัความรอบรู้  (Master) และไมร่อบรู้  (Nonmaster) ของนกัเรียนในการทดสอบ  (Test 

status) ในแตล่ะจดุประสงค์วา่ตรงกบัสถานภาพความรู้จริง  (Known status) หรือไม่ ถ้าตรงกบัสภาพ

ความรู้จริง ก็แสดงวา่มีความเท่ียงตรงสงู 

1.2.2 ความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์ (Predictive Validity) ความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์ 

ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแ นนของ

แบบทดสอบไปหาความสมัพนัธ์กบัผลงานท่ีสําเร็จไปแล้ว  เพ่ือพยากรณ์สถานภาพในอนาคต  (Future 

status) 

1.2.3  ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง  (Construct Validity) หมายถึง  คณุภาพของ  

เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีตา่ง ๆ ของโครงสร้างนัน้ หรือวดัได้ครอบคลมุ

ตามลกัษณะของโครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีคํานวณดงันี ้

1.2.3.1 คํานวณจากคา่ความสมัพนัธ์ 

1.2.3.2 คํานวณจากหลายลกัษณะหลายวิธี (The Multitrait-Multimethod) 

1.2.3.3 คํานวณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

1.2.3.4 คํานวณจากกลุม่ท่ีรู้ชดัอยูแ่ล้ว (Known-group technique) 
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 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการคํานวณหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จากการ  

พจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยใช้สตูรของโรวิเนลลีและแฮม- เบล

ตนัในการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

 2.  หาค่าความยาก (Difficulty) ล้วน สายยศ และองัคณา  สายยศ (2543: 196) กลา่ววา่

ข้อสอบอิงเกณฑ์จะพจิารณาคา่ความของข้อสอบแตกตา่งจากแบบอิงกลุม่  โดยข้อสอบอิงเกณฑ์ในแต่

ละข้อจะต้องมีคา่ความยากงา่ยน้อยกวา่  0.40 ก่อนท่ีนกัเรียนจะได้รับการสอนและเม่ือนกัเรียนได้รับ

การสอนแล้ว  ข้อสอบแตล่ะข้อจะต้องมีคา่ความยากงา่ยมากกวา่  0.75 ทัง้นีเ้ป็นเพราะการวิเคราะห์

ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ไมไ่ด้เน้นท่ีจะนําคา่ความยากงา่ยเพ่ือมาเลือกข้อสอบ  แตเ่น้นท่ีคณุภาพในการ

สอนของครู กลา่วคือ ถ้าครูยงัไมไ่ด้สอนเนือ้หานัน้  ข้อสอบควรจะยากคือมีคา่  p ต่ํากวา่ 0.40 แตถ้่าครู

ทําการสอนแล้วและครูสอนดีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ในเนือ้หานัน้และควรจะทําข้อสอบนัน้ได้  ซึง่ข้อสอบ

ควรงา่ยคือมีคา่มากกวา่ 0.75 สว่นการคํานวณคา่ความยากงา่ยนัน้ จะคํานวณจากสตูร ดงันี ้

 

         
N
RP =  

 

                     เม่ือ   P   แทน  คา่ความยาก 

                            R   แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกูในข้อสอบนัน้ ๆ  

                            N   แทน  จํานวนผู้ เข้าสอบทัง้หมด 

 

  ข้อสอบท่ีดีและใช้ได้ ควรมีคา่ P อยูร่ะหวา่ง .20 ถึง .80  

 

 3. ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 

 ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543: 197) กลา่ววา่คา่อํานาจจําแนกของข้อสอบอิงเกณฑ์

นัน้จะเป็น คา่อํานาจจําแนกระหวา่งกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้รับการเรียนรู้  หรือกลุม่ท่ียงัไมรู้่  (Nonmaster) กบั

กลุม่ท่ีได้รับการเรียนรู้แล้วหรือท่ีรู้แล้ว  (Master) ข้อสอบอิงเกณฑ์ไมเ่น้นท่ีคา่อํานาจจําแนก  เน่ืองจาก

แบบทดสอบอิงเกณฑ์จะใช้ในการวดัผลท่ีใช้การเรียนการสอนแบบมีระบบ  (Systematic instruction) 

เชน่การเรียนแบบรอบรู้ นกัเรียนทกุคนจะเรียนรู้หมด  นัน่คือมีคะแนนเตม็หรือใกล้เตม็ทกุคน  เม่ือหาคา่

อํานาจจําแนกจะมีคา่เป็น  0 หรือใกล้ 0 ทนัที ดงันัน้ดชันีคา่อํานาจ- จําแนกของข้อสอบอิงเกณฑ์ควร มี

คา่เทา่กบัหรือมากกวา่ 0 การคํานวณคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบมีอยู ่2 วิธี 
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 วธิีท่ี 1 คํานวณจากผลการทดสอบซํา้กนั  2 ครัง้ โดยการเอาแบบทดสอบฉบบัเดมิไปสอบกบั

นกัเรียนแล้วคํานวณจากสดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําข้อนัน้ถกูก่อนได้รับการสอน (Preinstruction) กบัหลงั

ได้รับการสอน  (Postinstruction) ซึง่ Cox และ  Vargas (1966), Tucker และ  Vargas (1971) และ  

Vargas (1969) ได้เสนอสตูรดงันี ้

 

     
n

R
n

R
PPDI prepos −=  

 

เม่ือ   PPDI  แทน  ดชันีคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบอิงเกณฑ์ (Pre-to-Post  

Difference Index) 

posR   แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบถกูหลงัได้รับการสอน 

preR   แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบถกูก่อนได้รับการสอน  

n  แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบทัง้หมด 

 

วธิีท่ี 2 คํานวณจากผลการทดสอบเพียงสอบครัง้เดียว  วิธีนีเ้อาแบบทดสอบไปสอบกบั

นกัเรียนหลงัจากนกัเรียนเรียน รู้แล้ว แล้วนําข้อมลูมาคํานวณจากสดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําข้อสอบถกู

ของกลุม่ท่ีสอบผา่นเกณฑ์กบักลุม่ท่ีสอบยงัไมผ่า่นเกณฑ์ คํานวณโดยใช้สตูรของเบรนแนน(Brennan) 

     1. นําแบบทดสอบไปสอบกบันกัเรียนท่ีเรียนมาแล้ว  

     2. หาคา่ดชันี ของตวัเลือกถกู คํานวณเชน่เดียวกบัวิธีท่ี 1 และคา่ ของตวัเลือกถกู เป็นรายข้อ 

ดงันี ้ 

 

                                    

 

                เม่ือ   B     แทน  คา่อํานาจจําแนก 

                        U   แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์ตอบถกูข้อนี  ้

                        L    แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ตอบถกูข้อนี  ้

                        n1

                        n

   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ผา่นเกณฑ์ 

2

                ข้อสอบ ท่ีมีตวัถกู ท่ีดีและใช้ได้ ควรมีคา่ ตวัลวง ตัง้แต ่ .20 ถึง .80  

  แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ไมผ่า่นเกณฑ์ 

                ข้อสอบ ท่ีดีและใช้ได้ ควรมีคา่ B ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป  
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 4.  ตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability)  

  4.1  ความเช่ือมัน่แบบหาความคงท่ีของความรอบรู้  (Stability Reliabilty) เป็นการหาคา่

ความเช่ือมัน่โดยการนําแบบทดสอบอิงเกณฑ์มาสอบซํา้  2 ครัง้ โดยใช้สตูรของชรอคและคอนสแคร์ลี  

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 232) ดงันี ้
 

    
เม่ือ   A  แทน  จํานวนผู้สอบผา่นก่อนเรียนและหลงัเรียน 

B  แทน  จํานวนผู้สอบผา่นหลงัเรียน 

C  แทน  จํานวนผู้สอบผา่นก่อนเรียนและสอบไมผ่า่นหลงัเรียน 

D  แทน  จํานวนผู้สอบไมผ่า่นก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

  4.2  ความเช่ือมัน่แบบสอดคล้องในการตดัสินใจ  (Decision Consistency Reliability) 

เป็นการหาความสอดคล้องระหวา่งการสอบ  2 ครัง้  จากแบบทดสอบฉบบัเดียว  หรือแบบทดสอบท่ี

คูข่นานกนั 2 ฉบบั โดยใช้สตูรของคาร์เวอร์  (Carver. 1970) แฮมเบลิตนัและโนวิค  (Hambleton and 

Novick. 1973) ในการคํานวณหาคา่สมัประสิทธ์ิความสอดคล้อง  (Agreement Coefficient) ดงันี  ้

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 232) 
 

วธิีท่ี 1 

   
N

DAP +
=   

 

เม่ือ  P  แทน  คา่สมัประสทิธ์ิความสอดคล้อง 

A  แทน  จํานวนผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์จากการทดสอบทัง้ 2 ครัง้ 

D  แทน  จํานวนผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์จากการทดสอบทัง้ 2 ครัง้ 
 

วธิีท่ี 2 แฮมเบลิตนัและโนวิค ได้เสนอสตูรคํานวณดงันี  ้
    

   0011
ˆˆˆ PPP +=   

 

เม่ือ  P̂  แทน  สดัสว่นของความสอดคล้องในการตดัสินใจเพ่ือจําแนกผู้รอบรู้  

11P̂   แทน  สดัสว่นของผู้ถกูตดัสนิวา่รอบรู้ตรงกนัทัง้สองฉบบัหรือสองครัง้  

00P̂  แทน  สดัสว่นของผู้ถกูตดัสนิวา่ไมร่อบรู้ตรงกนัทัง้สองฉบบัหรือสองครัง้  
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 วธิีท่ี 3 สวามนิาธาน , แฮมเบลิตนั  และอลัจินา  (Swaminathan, Hambleton and Algina. 

1974) ได้เสนอใช้สตูรแคปปา  (Kappa) ของโคเฮน  (Cohen. 1960) ในการคํานวณ  หาคา่ความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 235)  ดงันี ้

 

c

c

P
PP

K
−
−

=
1

 

 

เม่ือ   K  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

P  แทน  สดัสว่นของความสอดคล้องในการตดัสนิใจความรอบรู้ท่ีได้จากการ  

สอบซํา้หรือการทดสอบ 2 ครัง้ 

cP   แทน  สดัสว่นของความสอดคล้องท่ีคาดหวงัโดยบงัเอิญ  

 

  4.3 คํานวณหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จากการทดสอบเพียงครัง้เดียว  

 

 วธิีท่ี 1 ความเช่ือมัน่จากสตูรของลิวิงสตนั (Livingston. 1972) (ล้วน สายยศ; และองัคณา 

สายยศ. 2543: 236) 
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เม่ือ  ccr   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
2σ    แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบอิงเกณฑ์   

K   แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

C   แทน  สดัสว่นของเกณฑ์ท่ีผา่น 

µ    แทน  คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

KR-20   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีหาจากสตูร KR-20 

 

 วธิีท่ี 2 ความเช่ือมัน่จากสตูรไบโนเมียล (Binomial formula) ของโลเวทท์ (Lovett. 1978) 

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539: 238) 
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เม่ือ  ccr   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

K  แทน  จํานวนข้อสอบ 

∑ ix  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

∑ 2
ix   แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

ix  แทน  คะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน 

c  แทน  คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

 

 วธิีท่ี 3 การหาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์  (Hoyt’s Anova 

Procedure) (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 240) 
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MSr −=1  

 

เม่ือ  ccr  แทน  ความเช่ือมัน่ตามวิธีของฮอยท์ 

EMS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน  (Error) 

PMS   แทน  คะแนนความแปรปรวนระหวา่งคน (Between People) 

 

 วธิีท่ี 4 การหาคา่ความเช่ือมัน่โดยวิธี แบง่คร่ึงแบบทดสอบ  โดยใช้สตูรสเปียร์แมนบราวน์  

(Spearman-Brown) แล้วใช้สตูรปรับแก้ของแองกอฟฟ์  (Angoff. 1953) (ล้วน สายยศ; และองัคณา  

สายยศ. 2543: 243) ดงันี ้
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เม่ือ  ccr   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
2σ   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

1σ   แทน  ความเบ่ียงเบนของข้อสอบข้อคู่ 

2σ   แทน  ความเบ่ียงเบนของข้อสอบข้อค่ี 

12r   แทน  สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อสอบข้อคูก่บัข้อค่ี 
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 วธิีท่ี 5 การหาคา่ความเช่ือมัน่โดยสตูรของแฮริส (Harris. 1972) (ล้วน สายยศ; และองัคณา 

สายยศ. 2543: 243) ดงันี ้
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เม่ือ  ccr   แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

bSS   แทน  ผลรวมกําลงัสองระหวา่งกลุม่ 

wSS   แทน ผลรวมกําลงัสองภายในกลุม่ 

 

  4.4 ความเช่ือมัน่ท่ีคํานงึจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบทดสอบอิงเกณฑ์การหาความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ท่ีคํานงึถึงจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมนัน้ราชู  (Raju. 1982) ได้เสนอสตูร

คอนเจนเนอริค (Congeneric) ดงันี ้(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 244) 
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เม่ือ 2σ แทน  ความแปรปรวนของทัง้ฉบบั 

  µ   แทน  คะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั 

  2
iλ  แทน  

∑ i

i

K
K

เม่ือ iK iK  คือจํานวนข้อสอบในแตล่ะจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

  C  แทน  คะแนนจดุตดัของแตล่ะจดุประสงค์ 

 

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการคํานวณหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จาก  

การทดสอบเพียงครัง้เดียวโดยใช้สตูรไบโนเมียล (Binomial formula) ของโลเวทท์ 

 

6.  ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบวินิจฉัย 
 งานวจัิยในประเทศ 

            ประภาพรรณ มัน่สวสัดิ ์(2548: 56-59) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองโจทย์ปัญหาสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มี 5 ฉบบั แบบเลือกตอบ

ชนิด 4 ตวัเลือก ผลกา รศกึษาพบวา่แบบทดสอบมีคา่ความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาตามเกณฑ์ ความยาก

ของแบบทดสอบมีคา่ตัง้แต ่ .41-.87 คา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีคา่ตัง้แต ่ .23- .76 และคา่
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ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีคา่ตัง้แต ่ .9778- .9854  ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง

โจทย์ปัญหาของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสํานกังานเขตบางเขน มีดงันี ้คือ (1) 

บกพร่องในการคํานวณ (2) บกพร่องในเร่ืองวิธีการ (3) บกพร่องในเร่ืองกระบวนการ (4) บกพร่องใน

การแปลความโจทย์ปัญหาเพศของนกัเรียน มีผลตอ่ความบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง  

โจทย์ปัญหาของนกัเรียน โดยนกัเรียนเพศชายมีข้อบกพร่องทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนเพศหญิงอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 วิยดา  ซอ่นขํา  (2551: 100-105) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง จํานวนและการดําเนินการ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เป็นแบบเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก จํานวน 3 ฉบบั ผลการวิจยั พบวา่ ทกัษะการคดิคํานวณ ทกัษะการให้เหตผุล และทกัษะ

การแก้ปัญหา มีคา่ความยากของแบบทดสอบตัง้แต ่0.31-0.80 และคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ

ตัง้แต ่0.20-0.56 สว่นคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั ซึง่คํานวณโดยใช้ สตูรไปโนเมียลมี

คา่ 0.8711, 0.6269 และ 0.6767 ตามลําดบั สําหรับคะแนนจดุตดัของแบบทดสอบมีคา่ 15, 4 และ 7 

ตามลําดบั 

 สภุาพ  วชริศริิ (2544: 57-58) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัวิชาคณิตศาสตร์ด้านการแก้โจทย์

ปัญหา เร่ือง การบวก ลบ คณู และหารโดยใช้สมการ สําหรับนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 2 ฉบบั  ได้แก่ แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 มีคา่ความยากงา่ย

อยูร่ะหวา่ง .63 ถึง .90 คา่อํานาจจําแนก อยูร่ะหวา่ง .20 ถึง .87 และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .937  

แบบทดสอบฉบบัท่ี 2 มีคา่ความยากอยูร่ะหวา่ง .58 ถึง .88 คา่อํานาจจําแนกอยูผ่ลการวิจยัพบวา่  

ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวก ลบ คณู หาร  โดยใช้

สมการ มีดงันี ้ 1) ไมส่ามารถเขียนสมการได้ 2) ลบผิด 3) เขียนสมการผิดและคํานวณผิด 4) เขียน

สมการผดิ 5) บวกผดิ 6) บกพร่องในการคํานวณ 7) เขียนสมการผิดและบกพร่องในการคํานวณ 8)หารผิด 

9)คณูผิด พบข้อบกพร่องด้านหารผิดมากท่ีสดุ และด้านเขียนสมการผิด และคํานวณผิดน้อยท่ีสดุ 

 อบุลวรรณ  ออ่นตะวนั (2551: 59-63) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยั เร่ืองสมการและการแก้

สมการในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียน ชั ้ นประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ 4 ควัเลือก จํานวน 2 ฉบบั ได้แก่ ฉบบัท่ี 1 การแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองการบวกและการลบ

โดยใช้สมการ มีคา่ความยากงา่ย อยูร่ะหวา่ง 0.51-0.93 มีคา่อํานาจจําแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22-0.74  

และความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.91 และฉบบัท่ี 2 การแก้โจทย์ปัญหาการคณูและการหารโดยใช้สมการ มีคา่

ความยากงา่ย อยูร่ะหวา่ง 0.53-0.89  มีคา่อํานาจจําแนกอยูร่ะหวา่ง 0.43-0.73  และความเช่ือมัน่

เทา่กบั 0.92 ผลการวิเคราะห์ความบกพร่องในการเรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแก้

สมการ มีดงันี ้ลบผดิ บวกผดิ คณูผดิ หารผิดเขียนสมการผิดและคํานวณผิด และไมส่ามารถเขียน

สมการได้  
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 งานวจัิยต่างประเทศ 

 บอยเดน (พรสวรรค์ ศรีสเุทพ . 2540: 24; อ้างอิงจาก Boyden, J.M. 1970: 1504-A) ได้สร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยัข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิต (verbal arithmetic problem solving) 

สําหรับนกัเรียนเกรด 5 โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์ข้อบกพร่องตา่ง ๆ โดยทําแบบทดสอบเพ่ือสํารวจ

ไปทดสอบเพ่ือสํารวจไปทดสอบกบันกัเรียน เกรด 5 จํานวน 993 คน ลกัษณะของแบบทดสอบเป็น แบบ

ตอบอิสระ ผลจากการสํารวจพบข้อบกพร่องในลกัษณะตา่ง ๆ กนั 12 ประการ แล้วสร้างแบบทดสอบ

วินิจฉยัเป็ นแบบเลือกตอบ โดยนําคําตอบท่ีนกัเรียนสว่นมากตอบผดิจากการตอบแบบทดสอบเพ่ือ

สํารวจมาใช้เป็นตวัลวง แล้ววิเคราะห์หาคณุภาพของแบบทดสอบ คํานวณคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สตูร 

คเูดอร์ ริชาร์ดสนั 29 (KR-20) และหาคา่อํานาจจําแนก โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล  

(Point Biserial) ปรากฏวา่แบบทดสอบเพ่ือสํารวจ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .80 และคา่อํานาจจําแนก

ตัง้แต ่.33-.63 ผลจากการศกึษาพบวา่ แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้สามารถค้นหาข้อบกพร่องในการเรียน

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล และทัง้ชัน้ได้ และเป็นประโยชน์ในการสอนซอ่มเสริมเป็นอยา่งมาก 

 บราวแมน  (พรสวรรค์ ศรีสเุทพ . 2540: 25; อ้างอิงจาก Bowman. 1976: 7260-A) ได้สร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยั วิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน (A Basic Mathematics Diagnostic Instrument) สําหรับ

ใช้ในวิทยาลยัท่ีมีโครงการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ต่ํา เพ่ือค้นหาจดุเดน่ 

และจดุบกพร่องในการเรียน เร่ือง การบวก ลบ คณู และหาร การแก้โจทย์ปัญหาและพีชคณิตเบือ้งต้น 

ใช้ทดสอบเป็นกลุม่ นําผลการทดสอบของนกัเรียนแตล่ะคนมารพิจารณาหาจดุเดน่ และจดุบกพร่องใน

แตล่ะเนือ้หาวา่มกัผิดพลาดในลกัษณะใดข้อมลูจะบนัทกึเป็นเส้นภาพ (profile) เพ่ือให้เกิดความสะดวก

ในการตีความหมายผลการสอบของนกัเรียน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จํานวน 435 คน 

ผลจากการศกึษาพบวา่ แบบทดสอบวินจิฉยัฉบบันีมี้ประโยชน์ในการจดัสอนซอ่มเสริมนกัศกึษาเป็น

รายบคุคลได้อยา่งเหมาะสม 

 คอนแสตนไทล์ (ดวงฤดี สงิคบิตุร . 2540: 37; อ้างอิงจาก Constantine. 1985: 2624-A) ได้

ศกึษาความเช่ือมัน่ของการแบง่กลุม่ตามความสามารถ โดยใช้จดุประสงค์ด้วยแบบทดสอบวินจิฉยัใน

วิชาคณิตศาสตร์ การหาคา่ความเช่ือมัน่ของการตดัสนิแบง่กลุม่ความสามารถ ทําโดยการทดสอบด้วย

แบบทดสอบคูข่นานท่ีสร้างขึน้จากจดุประสงค์การสํารวจเชิงวินิจฉั ยในวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนผู้ เข้า

สอบและจํานวนข้อคําถามอาศยัข้อมลูท่ีได้จากสํานกัพมิพ์จดุประสงค์แตล่ะในจํานวน 37 ข้อนัน้จะมี

ข้อคําถาม 10 แบบ โดยมีข้อคําถามหลายข้อเหตบุงัเอิญ 1 ข้อ (จดุประสงค์เฉพาะของ DMI) 2-8 ข้อ 

(จดุประสงค์แตล่ะสว่นของ DMI) 4 ข้อ (จดุประสงค์ท่ีปรับปรุงใหมข่อง DMI/MS) 10 ข้อ (ข้อเสนอแนะ

ต่ําสดุของPopham) และ 20 ข้อ (ข้อเสนอสงูสดุของ Popham) การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สมัประสิทธ์ิแคมป้า 

คา่เฉล่ียได้จากการทดสอบชดุตา่ง ๆ ท่ีมีจํานวนข้อคําถามตา่งกนัและการเปรียบเทียบรายคูด้่วยการ
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ทดสอบ Multiple Range Test ของ Cucan ผลการศกึษาปรากฏวา่ไมต่รงกบัสมมตฐิานท่ีคาดหวงัไว้ 

คือ พบวา่จดุประสงค์ DMI ท่ีมีข้อคําถามเดียวสามารถใช้ตดัสนิแบง่กลุม่ความสามารถได้อยา่งมีความ

เช่ือมัน่ในทกุ ๆ ระดบั และจดุประสงค์ท่ีมีข้อคําถามเพียง 10 ข้อ แตอ่ยา่งใดก็ตาม จดุประสงค์ท่ีมีข้อ

คําถามหลายข้อ และท่ีมี 4 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ในการแบง่กลุม่ได้สงูกวา่จดุประสงค์ท่ีมีเพียงข้อเดียว 

และจดุประสงค์ท่ีมีข้อคําถาม 10 ข้อ ไมไ่ด้ชว่ยให้มีความเช่ือมัน่ได้สงูกวา่จดุประสงค์หลายข้อและท่ีมี

เพียง 4 ข้อแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 

 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการ  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1.  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนอยู่ใน ปีการศกึษา 

2555 โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค มีจํานวน 12 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  

จํานวน 1 โรงเรียน ขนาดกลาง จํานวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 8 โรงเรียน มีจํานวน

ห้องเรียนรวม 40 ห้องเรียน และจํานวนนกัเรียนรวม 1,382 คน ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 2 

 

ตาราง 2 จํานวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ปีการศกึษา 2555 เขตบางแค สงักดักรุงเทพมหานคร  

 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 

ขนาดใหญ่ บางแค (เน่ืองสงัวาลย์อนสุรณ์) 

วดับณุยประดษิฐ์ 

คลองหนองใหญ่ 

วดัพรหมสวุรรณสามคัคี 

บางแคเหนือ 

วดัมว่ง 

วดัราษฎร์บํารุง 

หมูบ้่านเศรษฐกิจ 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

139 

105 

172 

146 

111 

151 

139 

135 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 

ขนาดกลาง เพชรเกษม (จตรุงค์สงครามอนสุรณ์) 

วดัศาลาแดง 

บางเชือกหนงั 

3 

3 

2 

101 

106 

55 

ขนาดเล็ก บางไผ ่(บ้านนายพนัแก้วขาว) 1 22 

รวม 40 1,382 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2555 ท่ี

เรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค โรงเรียน

สงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค จํานวน 7 โรงเรียน  

ผู้ วิจยัใช้กลุม่ตวัอยา่ง จํานวนนกัเรียน 623  คน โดยประมาณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จากสตูรของ

ยามาเน ่(Yamane. 1973: 728)  

 

21 Ne
Nn

+
=  

 

  เม่ือ n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

   N แทน ขนาดของประชากร 

   e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ท่ียอมรับได้ (Sampling Error) 

     ในท่ีนีกํ้าหนดเทา่กบั .05 

 

 ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 310.21324 หรือประมาณ 310 คน ซึง่นบัเป็นกลุม่ตวัอยา่งขัน้ต่ํา 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two-Stages Random Sampling) มี

ลําดบัขัน้ในการสุม่ดงันี ้

 1.  สุ่มแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ (Strata)  

มีโรงเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ (Sampling Unit) สุม่โดยใช้สดัสว่น 4:1 ได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลาง มีโรงเรียนจํานวน 2 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 โรงเรียน  
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 2. สุม่ห้องเรียนจากโรงเรียนท่ีสุม่ได้  โดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ยมาโรงเรียนละ 1-2 ห้องเรียน 

รวมทัง้หมด 19 ห้องเรียน เพ่ือใช้ในการสร้างแบบทดสอบแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 เพ่ือสํารวจความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน สุม่จํานวนนกัเรียน  จํานวน 106 คน จาก  

3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน 

  ขัน้ท่ี 2 เพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อของแบบทดสอบ สุม่จากโรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2 ห้องเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ห้องเรียน ได้จํานวนนกัเรียน 300 คน 

จาก 5 โรงเรียน 

  ขัน้ท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั จาก 7 โรงเรียน โดยการสุม่

ห้องเรียน 1 ห้องเรียน จากแตล่ะโรงเรียน ได้นกัเรียนทัง้หมด 217 คน 

 จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบแตล่ะขัน้ตอนท่ีได้จากการสุม่จะไม่              

ซํา้ห้องเรียนกนั ดงัรายละเอียดตาราง 3 

 

ตาราง 3 จํานวนกลุม่ตวัอยา่งในการสร้างแบบทดสอบแตล่ะขัน้ตอนจําแนกตามโรงเรียน  

 

ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน 

กลุม่ตวัอยา่งในการสร้างแบบทดสอบ 

สํารวจความรู้

พืน้ฐานของ

นกัเรียน 

ตรวจสอบ

คณุภาพรายข้อ 

(ครัง้ท่ี 1) 

ตรวจสอบ

คณุภาพทัง้ฉบบั 

(ครัง้ท่ี 2) 

ห้อง จํานวน ห้อง จํานวน ห้อง จํานวน 

ใหญ่ บางแค (เน่ืองสงัวาลฯ) 

คลองหนองใหญ่ 

บางแคเหนือ 

วดัราษฎร์บํารุง 

1 

- 

1 

- 

35 

- 

36 

- 

2 

2 

- 

2 

60 

60 

- 

60 

1 

1 

1 

1 

35 

36 

38 

38 

กลาง เพชรเกษม 

วดัศาลาแดง 

- 

1 

- 

35 

2 

2 

60 

60 

1 

1 

34 

36 

เล็ก บางไผ ่ - - - - 1 22 

รวม 3 106 10 300 6 217 
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2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้กําหนดเคร่ืองมือ

เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1.  แบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องในการเรียน  มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบเป็นแบบเขียน

คําตอบ จากโจทย์ปัญหาท่ีกําหนดให้ แสดงวิธีทํา และบอกเหตผุลในการตอบ  เพ่ือสํารวจและรวบรวม

คําตอบท่ีผดิและจดุบกพร่องตา่ง  ๆ ในแตล่ะขัน้ตอนของการคดิของนกัเรียน  แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้

ตามตวัชีว้ดั ท่ีได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ท่ี  2 สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ือง  การแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการ  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื น้ฐานพทุธศกัราช  2551 ตามแนวการแก้โจทย์ปัญหา

ของโพลยา 4 ขัน้ตอน 

 2.  แบบทดสอบวินจิฉยั มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

โจทย์ปัญหาเป็นคําถามท่ีมาจากแบบทดสอบสํารวจ โดยโจทย์ปัญหา 1 ข้อ จะมีข้อคําถาม 4 ข้อ ตวั

ลวงเกิดจากสภาพปัญหาท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่ ตอบผิด ในแตล่ะตวัชีว้ดัท่ีวิเคราะห์ได้ จากแบบทดสอบ 

สํารวจและบอกสาเหตใุนแตล่ะตวัลวง เพ่ือใช้ในการวินิจฉยัจดุบกพร่องในการตอบของนกัเรียน  

 

3.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู มีขัน้ตอนในการดําเนินการสร้าง เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2  ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการ มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูรายละเอียด ดงันี ้

การกาํหนดกรอบการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

2. วิเคราะห์ธรรมชาตขิองคณิตศาสตร์และสาระสําคญัของพีชคณิต 

3. วิเคราะห์เนือ้หาและตวัชีว้ดั  

 

การสร้างแบบทดสอบสาํรวจจุดบกพร่องในการเรียน 

1. กําหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ 

2. สร้างคําถามเพ่ือการสํารวจตามตวัชีว้ดั 

3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

4. ทดสอบเพ่ือสํารวจจดุบกพร่องและรวบรวมคําตอบผดิ 

 

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 

1. วิเคราะห์จดุบกพร่องจากแบบทดสอบเพ่ือสํารวจ 

2. สร้างข้อคําถามเพ่ือวินจิฉยัจดุบกพร่อง 

3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

4. ทดสอบครัง้ท่ี 1 เพ่ือหาคณุภาพรายข้อ 

5. ทดสอบครัง้ท่ี 2 เพ่ือหาคะแนนจดุตดัและความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบ 
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 1. การกําหนดกรอบการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

 ผู้ วิจยัได้กําหนดข้อวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ 

ปัญหาด้วยสมการ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยทําการวิเคราะห์ศกึษาเอกสาร หลกัสตูร

และมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ ดงันี ้

  1.1  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ในสาระท่ี 4 : พีชคณิต 

1.2  วิเคราะห์ธรรมชาตขิองคณิตศาสตร์และสาระสําคญัของการแก้โจทย์ปัญหาด้วย 

สมการท่ีเป็นตวับง่ชีใ้นทกัษะความสามารถของนกัเรียน 

  1.3  วิเคราะห์เนือ้หาและตวัชีว้ดั นํามาเขียนจดุประสงค์การเรียนรู้  

 2. การสร้างแบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องในการเรียน 

2.1  กําหนดโครงสร้างของแบบทดสอบ 

2.2  สร้างแบบทดสอบสํารวจ เพ่ือหาจดุบกพร่องในการเรียน เป็นแบบทดสอบแสดง 

วิธีทําและแบบเตมิคําสัน้ ๆ โดยยดึเนือ้หา ความคดิรวบยอด และตวัชีว้ดั เขียนข้อสอบใ ห้สอดคล้องกบั

ตวัชีว้ดั  ให้นกัเรียนแสดงวิธีทํา และบอกเหตผุลในการตอบ โดยแนวการสร้างข้อสอบ สร้างขึน้ตาม

แนวทางการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ของโพลยา  จํานวน 3 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 โจทย์ปัญหา 13 ข้อ 

ข้อสอบ 52 ข้อ ฉบบัท่ี 2 โจทย์ปัญหา 13 ข้อ ข้อสอบ 52 ข้อ และฉบบัท่ี 3 โจทย์ปัญหา 12 ข้อ ข้อสอบ 

48 ข้อ ดงัรายละเอียดในตาราง 4 – 5 

 

ตาราง  4 จํานวนตวัชีว้ดัและข้อสอบของแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 

 

ตวัชีวั้ด ขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จาํนวนข้อสอบ 

1.  เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปร

ไมท่ราบคา่มาให้ นกัเรียน

สามารถแก้โจทย์ปัญหาด้วย

สมการได้ 

1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the 

problem)  

7 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan)  7 

3.  ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) 7 

4.  ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)   7 

2.  เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวั

แปรไมท่ราบคา่มาให้ 

นกัเรียนสามารถแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการได้ 

1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the 

problem)  

6 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan)  6 

3.  ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) 6 

4.  ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)   6 

รวม 52 
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ตาราง  5 จํานวนตวัชีว้ดัและข้อสอบของแบบทดสอบฉบบัท่ี 3 

 

ตวัชีวั้ด ขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จาํนวนข้อสอบ 

1.  เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปร

ไมท่ราบคา่มาให้ นกัเรียน

สามารถแก้โจทย์ปัญหา

ด้วยสมการได้ 

1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the 

problem)  

6 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan)  6 

3.  ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) 6 

4.  ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)   6 

2.  เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวั

แปรไมท่ราบคา่มาให้ 

นกัเรียนสามารถแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการได้ 

1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the 

problem)  

6 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan)  6 

3.  ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) 6 

4.  ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)   6 

รวม 48 

 

2.3  นําแบบทดสอบสํารวจท่ีสร้างขึน้มาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาของการ 

วินจิฉยัโดยนําข้อสอบท่ีเขียนขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้านความเท่ียงตรงเชงิเ นือ้หา จํานวน 5 คน 

ตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัตวัชีว้ดั เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ตาม

วิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบลิตนั 

2.4  นําแบบทดสอบสํารวจเพ่ือวินจิฉยัไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือสํารวจความรู้ 

พืน้ฐานของนกัเรียน ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตบางแค สงักดั

กรุงเทพมหานคร จํานวน106 คนเพ่ือนํามาพจิารณาหาจดุบกพร่องของการตอบและคดัเลือกคําตอบท่ี

นกัเรียนสว่นใหญ่ตอบผิดมาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียน 

 

ตัวอย่าง แบบทดสอบสํารวจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

คําชีแ้จง

 (0) ธมลวรรณมีอาย ุส ปี นฤมลมีอายมุากกวา่ธมลวรรณ 7 ปี ถ้านฤมลมีอาย ุ35 ปี แล้วธมลวรรณ 

จะมีอายเุทา่ไร 

 แบบทดสอบฉบบันี ้ผู้ วิจยัสร้างขึน้เพ่ือวดัทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

ให้นกัเรียนแสดงวิธีทําหาคําตอบท่ีถกูต้อง  
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  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

             

              

 เฉลย

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

 อายขุองธมลวรรณ 

             

              

 เฉลย

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

 ส + 7 = 35 

               

               

               

               

               

               

               

 เฉลย

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

 วิธีทํา  ส + 7 = 35       

    นํา 7 มาลบออกทัง้สองข้างของสมการ     

     ส + 7 – 7   = 35 - 7        

              ส  = 28        

 ตอบ ธมลวรรณมีอาย ุ 28 ปี      

  

             

             

             

              

เฉลย

   28 + 7 = 35  สมการข้อนีเ้ป็นจริง  

 นํา อายขุองธมลวรรณมาบวกกบั 7       
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 3.  การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

  3.1   นําผลของแบบทดสอบสํารวจท่ีไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งมาพจิารณาหาจดุบกพร่อง

ของการตอบผิดแล้วนําไปสร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉยั 

  3.2   สร้างข้อคําถามเพ่ือวินจิฉยัจดุบกพร่อง โดยคดัเลือกคําตอบท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่  

ตอบผดิมาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวินจิฉยัจดุบกพร่องในการเรียน ข้อคําถามสร้างตามสภาพ

ปัญหาท่ีนกัเรียนมีจดุบกพร่อง แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เป็นข้อ สอบแบบปรนยัเลือกตอบชนดิ 4 ตวัเลือก 

จํานวน 3 ฉบบั ดงันี ้

  แบบทดสอบฉบบัท่ี  1 มีโจทย์ปัญหา  10 ข้อ ข้อสอบ 40 ข้อ 

  แบบทดสอบฉบบัท่ี  2 มีโจทย์ปัญหา  10 ข้อ ข้อสอบ 40 ข้อ 

  แบบทดสอบฉบบัท่ี  3 มีโจทย์ปัญหา  10 ข้อ ข้อสอบ 40 ข้อ 

 

 ตวัอยา่ง   แบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้

โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

 

   

 

 

0)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

  1.  อายขุองนฤมล 

  2.  อายขุองธมลวรรณ 

  3.  อายท่ีุนฤมลมากกวา่ธมลวรรณ 

  4.  อายรุวมของธมลวรรณและนฤมล 

 

 

 ถ้าตอบตวัเลือก 1.  แสดงวา่  หาสว่นท่ีสําคญัของปัญหาท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบไมไ่ด้  

การวิเคราะห์จดุบกพร่อง 

 ถ้าตอบตวัเลือก 2.  แสดงวา่  นกัเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ 

 ถ้าตอบตวัเลือก 3.  แสดงวา่  หาสว่นท่ีสําคญัของปัญหาท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบไมไ่ด้  

 ถ้าตอบตวัเลือก 4.  แสดงวา่  ไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์ของโจทย์ 

 

 

ธมลวรรณมีอาย ุส ปี นฤมลมีอายมุากกวา่ธมลวรรณ 7 ปี ถ้านฤมลมีอาย ุ35 ปี แล้วธมลว

รรณ จะมีอายเุทา่ไร 
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  00)  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

    1.  ส + 7 = 35 

    2.  ส - 7 = 35 

    3.  ส ÷7 = 35 

    4.  ส x 7 = 35 
 

 

 ถ้าตอบตวัเลือก 1.  แสดงวา่ นกัเรียนวางแผนแก้ปัญหาได้ 

การวิเคราะห์จดุบกพร่อง 

  ถ้าตอบตวัเลือก 2.  แสดงวา่   ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสูป่ระโยค 

สญัลกัษณ์ 

 ถ้าตอบตวัเลือก 3.  แสดงวา่   ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสูป่ระโยค 

สญัลกัษณ์ 

 ถ้าตอบตวัเลือก 4.  แสดงวา่   ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสูป่ระโยค 

สญัลกัษณ์ 
 

  000)  โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

    1.  5 

    2.  28 

    3.  32 

    4.  42 

 

 

 ถ้าตอบตวัเลือก 1.  แสดงวา่   วิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดยใช้การกระทําทาง  

การวิเคราะห์จดุบกพร่อง 

คณิตศาสตร์ (บวก, ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทํา

ทางคณิตศาสตร์โจทย์กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทําวิธี

บวก แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร  

 ถ้าตอบตวัเลือก 2.  แสดงวา่    นกัเรียนสามารถปฏิบตัติามแผนได้  

 ถ้าตอบตวัเลือก 3.  แสดงวา่   การคํานวณผดิ ซึง่เกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียด  

รอบคอบ  

เชน่บางครัง้เขียนตวัเลขผดิ บางครัง้ลืมทด บางครัง้ลืมบวก

ผลลพัธ์ท่ีได้ บางครัง้ก็ทําไมจ่บ 
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ถ้าตอบตวัเลือก 4.  แสดงวา่   วิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดยใช้การกระทําทาง

คณิตศาสตร์ (บวก, ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทํา

ทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทํา

วิธีบวก แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร  

  0000)  โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

    1.  นําอายขุองนฤมลบวกกบั 7 

    2.  นําอายขุองธมลวรรณมาลบออก 7 

    3.  นําอายขุองธมลวรรณมาบวกกบั 7 

    4.  นํา อายขุองธมลวรรณมาบวกกบั 35 

 

 ถ้าตอบตวัเลือก 1.  แสดงวา่   แทนคา่สมการไมถ่กูต้อง 

การวิเคราะห์จดุบกพร่อง 

 ถ้าตอบตวัเลือก 2.  แสดงวา่   ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

คําตอบกบัการตรวจคําตอบ 

 ถ้าตอบตวัเลือก 3.  แสดงวา่ นกัเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้ 

 ถ้าตอบตวัเลือก 4.  แสดงวา่   ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

คําตอบกบัการตรวจคําตอบ 

   3.3 นําแบบทดสอบวินจิฉยัท่ีสร้างขึน้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา โดยผู้ เช่ียวชาญ  

5 คน ตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัตวับง่ชี ้ตามวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบลิตนั 

  ตวัอยา่ง  แบบประเมนิความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัตวัชีว้ดั เร่ือง การแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการ 

 แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบตวัชีว้ดั ของสาระท่ี 4 พีชคณิต 

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ให้ทา่นพจิารณาวา่ข้อสอบแตล่ะข้อตอ่ไปนีว้ดัได้ตรงกบัตวัชีว้ดั

ของข้อนัน้ ๆ หรือไม ่โดยให้ทา่นพิจารณาให้คะแนน ดงันี ้

คาํชีแ้จง 

- ถ้าทา่นแนใ่จวา่ข้อสอบนัน้วดัได้ตรงตามตวัชีว้ดั ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งหมายเลข 

+1 

- ถ้าทา่นไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบนัน้วดัได้ตรงตามตวัชีว้ดั ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งหมายเลข 

0 

- ถ้าทา่นแนใ่จวา่ข้อสอบนัน้วดัได้ไมต่รงตามตวัชีว้ดั ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งหมายเลข 

-1 
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ตัวชีวั้ด ข้อสอบ 

คะแนน

พจิารณา หมายเหต ุ

+1 0 -1 

เม่ือโจทย์กําหนดตวั

ไมท่ราบคา่มาให้ 

นกัเรียนสามารถแก้

โจทย์ปัญหาสมการ

ได้ 

 

1.  นํา้มีเงินอยู ่ฟ บาท เม่ือใช้ไป 429 บาท 

ยงัเหลืออยูอี่ก 977 บาท เดมินํา้มีเงินก่ีบาท 

1.1  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

 1.  นํา้เหลือเงินก่ีบาท 

 2.  นํา้มีเงินก่ีบาท 

 3.  นํา้ใช้เงินไปก่ีบาท 

 4.  นํา้มีเงินมากกวา่ ฟ ก่ีบาท 

 

…

…

…

…

…

… 

 

…

…

…

…

…

… 

 

…

…

…

…

…

… 

 

…………

…………

…………

…………

…………

………… 

 

   3.4  นําแบบทดสอบวินจิฉยั ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง ครัง้ท่ี 1 เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ

รายข้อ ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตบางแค สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 

300 คน นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาคา่ความยาก และคา่อํานาจจําแนกโดยใช้สตูรของ    

ซีแฮนและเดวิส คดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต ่ 0.20 ขึน้ไป และมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต่  

0.00 ขึน้ไป สว่นข้อสอบท่ีมีคา่ต่ํากวา่เกณฑ์คดัเลือกออก  

   3.5  นําข้อสอบท่ีผา่นการคดัเลือก ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง ครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตบางแค สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 217 คน นําผลการทดสอบ

มาตรวจสอบคณุภาพรายข้อ และตรวจสอบคณุภาพทัง้ฉบบั คา่ความเช่ือมัน่ของแบ บทดสอบ 

นอกจากนีห้าคา่คะแนนจดุตดัตามวิธีของแกลส์ส เพ่ือใช้ในการตดัสินวา่ ใครผา่น หรือไมผ่า่น เพ่ือจะ

ได้นํามาวินจิฉยัได้ถกูต้อง  

 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัดําเนินการตา่ง ๆ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขัน้ตอน ดงันี  ้

 1.  ตดิตอ่ขอหนั งสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์ผู้บริหารสถานศกึษา ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

 2. นําหนงัสือราชการจากบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ย่ืนตอ่ผู้ อํานวยการ

โรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูพร้อมทัง้นดัหมายวนัเวลา 

สถานท่ีท่ีจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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 3. เตรียมอปุกรณ์ เชน่ จํานวนแบบทดสอบ โดยเตรียมให้เพียงพอกบักลุม่ตวัอยา่งในการ

สอบแตล่ะครัง้ ตลอดจนเตรียมปากกา ดนิสอ สํารองไว้ให้นกัเรียน 

 4. ดําเนิน การสอบโดยแจ้งวตัถปุระสงค์ของการสอบและอธิบายคําชีแ้จงในการสอบให้

นกัเรียนทกุคนเข้าใจ แล้วดําเนินการสอบแบบทดสอบ โดยผู้ วิจยัใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู ตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 นําแบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องในการเรียน ไปทดสอบกบันกัเรียน จํานวน 106 คน 

เพ่ือสํารวจความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน ข้อบกพร่องและรวบรวมคําตอบผดิ  

  ขัน้ท่ี 2 นําแบบทดสอบวินิจฉยั จํานวน 3 ฉบบั ๆ ละ 10 โจทย์ปัญหา จํานวน 40 ข้อไป

ทดสอบครัง้ท่ี 1 กบันกัเรียนจํานวน 300 คน เพ่ือหาคณุภาพรายข้อ ด้านคา่ความยากงา่ย คา่อํานาจ

จําแนก แล้วคดัเลือกและปรับปรุงข้อสอบ 

  ขัน้ท่ี 3 นําแบบทดสอบวินิจฉยัจํานวน 2 ฉบบั ๆ ละ 10 โจทย์ปัญหา จํานวน 40 ข้อ ไป

ทดสอบครัง้ท่ี 2 กบันกัเรียน จํานวน 217 คน โดยนกัเรียน 1 คน ต้องทําแบบทดสอบ 2 ฉบบั ให้ครบ 

โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูหา่งกนั 1 สปัดาห์ เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบทัง้

ฉบบั คา่สถิตพืิน้ฐาน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และหาคา่คะแนนจดุตดัตามวิธีของแกลสล์ เพ่ือ

ใช้ในการตดัสินการผา่นหรือไมผ่า่นเกณฑ์ 

 

4.  การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุม่ตวัอยา่ง มาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตโิดย 

มีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะห์แบบสํารวจจดุบกพร่องในเรียน เพ่ือสรุปเป็นประเดน็ท่ีนกัเรียนบกพร่อง  

2. หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ 

3. หาคา่สถิตพืิน้ฐานและคณุภาพของแบบทดสอบ 

3.1 คา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.2 คา่ความยากของแบบทดสอบ 

3.3 คา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

3.4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

3.5 หาคะแนนจดุตดัของแบบทดสอบ 
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 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

 1.  คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบใช้วิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบลิตนั (ล้วน 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 246; อ้างอิงจาก Rovinelli; & Hamblelton. 1977) 

 

N
R

IOC ∑=  

 

เม่ือ  IOC   แทน ดชันีความสอดคล้อง 

∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
N แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

2. คา่ความยากงา่ยของข้อสอบแตล่ะข้อ (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 196) 
 

N
Rp =  

 

 เม่ือ p แทน ดชันีความยากงา่ย 

R แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบถกู 

N แทน จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบทัง้หมด 

 

 3.  คา่อํานาจจําแนกของข้อสอบแตล่ะข้อ โดยใช้สตูรของ เบรนแนน  (Brennan)  

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 198) 

 

 

 
 
 
 
 
 

ในการหาคา่อํานาจจําแนกโดยใช้สตูรนีต้้องหาจดุตดัเพ่ือแบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ผา่นเกณฑ์ และ
กลุม่ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ โดยใช้สตูรของซีแฮนและเดวิส (Sheehan; & Davis. 1979: 127-128) 

21 n
L

n
UB −=  

เม่ือ B แทน  ดชันีคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบ 

 U แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีตอบถกูของกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์  

 L แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีตอบถกูของกลุม่ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์  

 1n  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์ 

 2n  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ 

 



 60 

 
 

 
 

 
 
 
 

4. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั โดยใช้สตูรไบโนเมียล (Binomial formula) 
ของโลเวทท์ (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 238; อ้างอิงจาก Lovett. 1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5.  คะแนนจดุตดัในการวินิจฉยั กําหนดคะแนนจดุตดัเพ่ือใช้ในการวินิจฉยัจดุบกพร่องในการ
ทําแบบทดสอบ โดยคํานวณตามวิธีของแกลสล์ (องัคณา สายยศ. 2539: 274-275; อ้างอิงจาก Glass. 
1978: 251-253) 
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A
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เม่ือ C แทน  คะแนนจดุตดั 

 k แทน  จํานวนข้อสอบ 

 A แทน  จํานวนตวัเลือกของข้อสอบ 

 

( ) ( ){ }∑
∑ ∑

−−

−
−= 2
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1

cxK
xxK

r
i

ii
cc  

 

เม่ือ ccr  แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

 K แทน  จํานวนข้อสอบ 

 ∑ ix  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 ∑ 2
ix  แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

 ix  แทน  คะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน 

 C แทน  คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

 

( )
CB

DA
x PP

PPCf
+
+

=  

เม่ือ ( )xCf  แทน  ฟังก์ชนัของคะแนนจดุตดั 

 AP  แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีสอบไมผ่า่นเกณฑ์แบบทดสอบอิงเกณฑ์  

        แตผ่า่นเกณฑ์ภายนอก 

DP  แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีสอบผา่นเกณฑ์แบบทดสอบอิงเกณฑ์  

        แตไ่มผ่า่นเกณฑ์ภายนอก 

BP  แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีสอบไมผ่า่นเกณฑ์แบบทดสอบอิงเกณฑ์  

                  และเกณฑ์ภายนอก 

cP  แทน  สดัสว่นของนกัเรียนท่ีสอบผา่นทัง้เกณฑ์แบบทดสอบอิงเกณฑ์  

                  และเกณฑ์ภายนอก 
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 6.  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั (Mehrens; & Lehmann. 1975: 103) 

 

   ccmeas rDSSE −= 1..  

  

เม่ือ   measSE  แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั 

   S แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ccr  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 

 7.  สมัประสทิธ์ิการกระจาย (Coefficient of variation) หมายถึง คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานตอ่

หนึง่หนว่ยคา่เฉล่ีย ใช้สญัลกัษณ์ C.V. มีสตูรดงันี ้

 

X
DSVC .. =  

 

 เม่ือ  C.V. แทน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย 

   S.D.  แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X  แทน คา่เฉล่ีย 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมลู  จงึได้กําหนด

สญัลกัษณ์และตวัอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

p   แทน คา่ความยากของข้อสอบ 

B   แทน คา่อํานาจจําแนกของข้อสอบ 

N   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

xC  แทน คะแนนจดุตดั 

k  แทน จํานวนข้อสอบแตล่ะฉบบั 

ccr   แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

S   แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X   แทน คะแนนเฉล่ีย 

measSE   แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั  

C.V. แทน คา่สมัประสิทธ์ิการกระจายของคะแนนแบบทดสอบในรูปร้อยละ  

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตามลําดบั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผดิ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

 ในการสร้างแบบทดสอบวินจิฉยั จากการสร้างแบบสํารวจความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน  

จํานวนโจทย์ปัญหา 38 ข้อ ข้อสอบ 152 ข้อ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน  106 คน นําผลการ

ทดสอบสํารวจความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือรวบรวมคําตอบผดิ และค้นหาจดุบกพร่องใน

การตอบผดินัน้  เพ่ือคดัเลือกคําตอบท่ีตอบผดิมาสร้างตวัลวงในแบบทดสอบวินจิฉยั  พบจดุบกพร่อง

ของนกัเรียน ดงัแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  จดุบกพร่องของนกัเรียนตามจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ตามความสามารถในการแก้  

 โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา จากแบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องในการเรียน   

 

ขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จุดบกพร่อง 

1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ 

(Understanding the problem)  

1. หาสว่นท่ีสําคญัของปัญหาท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบ

ไมไ่ด้ 

2. ไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์ของโจทย์ 

 

2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a 

plan) 

3.  ไมเ่ข้าใจวิธีการท่ีจะหาคําตอบท่ีต้องต้องการทราบ

ไมไ่ด้ (วิธีการผดิ และไมส่ามารถคํานวณได้) 

4.  ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสู่

ประโยคสญัลกัษณ์ (วิธีการผดิ แตส่ามารถคํานวณได้) 

5.  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีโจทย์บอกกบัข้อมลูท่ี

โจทย์ต้องการทราบคา่ไมไ่ด้ (วิธีถกู แตคํ่าตอบท่ีคาดวา่

จะเกินความเป็นจริง) 

6.  การคํานวณผดิ ซึง่เกิดจากความสะเพร่าขาดความ

ละเอียดรอบคอบ เชน่บางครัง้เขียนตวัเลขผดิ บางครัง้ลืม

ทด บางครัง้ลืมบวกผลลพัธ์ท่ีได้ บางครัง้ก็ทําไมจ่บ 

3.  ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the 

plan)  

7.  วิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดยใช้การกระทําทาง

คณิตศาสตร์ (บวก, ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทํา

ทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้

ทําวิธีบวก แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือ

หาร 

 

4.  ตรวจสอบ (Looking back)   8.  ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งคําตอบกบัการตรวจคําตอบ 

9.  แทนคา่สมการไมถ่กูต้อง 
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 จากตาราง  6 พบวา่ความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนในการตอบแบบทดสอบสํารวจ  เร่ืองการ แก้

โจทย์ปัญหาด้วยสมการ นกัเรียนมีจดุบกพร่องตามขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอนของโพลยา  

จํานวน 9 ข้อ จากผลการสํารวจข้อบกพร่องดงักลา่ว  จงึนําไปสร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉยั  จํานวน

โจทย์ปัญหา 38 ข้อ ข้อคําถาม 152 ข้อ แบง่ออกเป็นแบบทดสอบ 3 ฉบบั ดงันี ้

 ฉบบัท่ี 1 โจทย์ปัญหา 13 ข้อ ข้อคําถาม 52 ข้อ 

 ฉบบัท่ี 2 โจทย์ปัญหา 13 ข้อ ข้อคําถาม 52 ข้อ 

 ฉบบัท่ี 3 โจทย์ปัญหา 13 ข้อ ข้อคําถาม 48 ข้อ 

 

 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 

  1. การตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา 

ผู้ วิจยัได้นําแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีสร้างขึน้จํานวน 3 ฉบบั ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชงิเนือ้หาโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5 คน ตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบั

ตวัชีว้ดัทัง้ 2 ตวัชีว้ดั เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) อยู่ระหวา่ง 

0.60 – 1.00  ผู้ วิจยัได้คดัเลือกคําถามท่ีมีคา่ IOC สงูกวา่ 0.60 จํานวน 120 ข้อ มาใช้ โดยจดัเป็น

แบบทดสอบจํานวน 3 ฉบบั แตล่ะฉบบัมีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ ข้อคําถาม 40 ข้อ 

  2. การตรวจสอบคณุภาพรายข้อ ครัง้ท่ี 1  

  ผู้ วิจยัได้นําแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 3 ฉบบันําไปทดสอบกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี

ท่ี 6 จํานวน 300 คน โดยนกัเรียนได้ทําแบบทดสอบคนละ 1 ฉบบั เพ่ือใช้ตรวจสอบคณุภาพรายข้อ  หา

คา่ความยากจากสดัสว่นของคนตอบถกูและหาคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบโดยใช้สตูรดชันีอํานาจ

จําแนกของเบรนแนน  ได้คา่ความยาก  และคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบจากแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้      

3 ฉบบั ดงัตาราง 7 

 

ตาราง  7  คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  3 ฉบบั จากการทดสอบ 

 เพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ ครัง้ท่ี 1 

 

แบบทดสอบ k 
ก่อนการคดัเลือก 

k 
หลงัการคดัเลือก 

p B p B 

ฉบบัท่ี 1 40 0.24-0.80 0.04-0.63 24 0.26-0.77 0.22-0.63 

ฉบบัท่ี 2 40 0.18-0.80 -0.10-0.64 28 0.30-0.80 0.22-0.64 

ฉบบัท่ี 3 40 0.32-0.80 -0.07-0.69 28 0.26-0.80 0.17-0.69 



 65 

 จากตาราง  7  ผลการวิเคราะห์คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินจิฉยัวิชา

คณิตศาสตร์ทัง้ 3 ฉบบั จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ เป็นดงันี ้

 แบบทดสอบฉบับท่ี  1 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.24-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.04-0.63 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต่  0.20 ขึน้

ไป และคา่อํานาจจําแนกเป็นบวกได้ โจทย์ปัญหา 6 ข้อ จํานวนข้อสอบ  24 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.26-0.77และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.22-0.63 

 แบบทดสอบฉบับท่ี  2 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.18-0.80และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่-0.10-0.64 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

และคา่อํานาจจําแนกเป็นบวกได้ โจทย์ปัญหา 7 ข้อ จํานวนข้อสอบ 28 ข้อ มีคา่ความยาก ตัง้แต่ 0.30-

0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.22-0.64 

 แบบทดสอบฉบับท่ี  3 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.32-0.80และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่-0.07-0.69 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต่  0.20 ขึน้

ไป และคา่อํานาจจําแนกเป็นบวกได้ โจทย์ปัญหา 7 ข้อ จํานวนข้อสอบ 28  ข้อ  มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.26-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.17-0.69  

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้คดัเลือกข้อสอบท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนดไปทดสอบเพ่ือ

ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยจดัข้อสอบออกเป็น 2 ฉบบั ซึง่มีรายละเอียดดงัท่ี 

 แบบทดสอบฉบับท่ี 1 เป็นข้อสอบท่ีประเมินตวัชีว้ดั  “เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปร ไมท่ราบคา่

มาให้” โดยมีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ   

 แบบทดสอบฉบับท่ี 2 เป็นข้อสอบท่ีประเมินตวัชีว้ดั “เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวัแปร ไมท่ราบ

คา่มาให้” โดยมีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ   

 3.  การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 ผู้ วิจยัได้นําแบบทดสอบวินิจฉยั  จํานวน 2 ฉบบั ท่ีได้คดัเลือกจากการตรวจสอบคณุภาพราย

ข้อ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 จํานวน 217 คน ได้คา่สถิตพืิน้ฐาน  

และคณุภาพของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั ดงัตอ่ไปนี ้

  3.1 คา่สถิตพืิน้ฐานของแบบทดสอบวินิจฉยั 

 

ตาราง  8  คา่สถิตพืิน้ฐานของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั 

 

แบบทดสอบ k x  s c.v 

ฉบบัท่ี 1 40 25.49 8.73 34.24 

ฉบบัท่ี 2 40 24.16 8.94 36.98 
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 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั พบวา่ คะแนน

เฉล่ียของแบบทดสอบฉบบัท่ี  1 และ ฉบบัท่ี 2  สงูกวา่คร่ึงหนึง่ของคะแนนเตม็  สําหรับคา่เบ่ียงเบน

มาตรฐานของคะแนนของแบบทดสอบทัง้  2 ฉบบั มีคา่ 8.73 และ  8.94 ตามลําดบั  เม่ือพิจารณาคา่

สมัประสิทธ์ิการกระจาย ของแบบทดสอบ  ปรากฏวา่ คะแนนของแบบทดสอบฉบบัท่ี  1 มีการกระจาย

น้อยกวา่ แบบทดสอบฉบบัท่ี 2  

  3.2 คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนก 

  ผู้ วิจยัได้นําผลการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง  217 คน มาคํานวณหาคา่ความยากจากสดัสว่น

ของคนตอบถกู และหาคา่อํานาจจําแนก โดยใช้สตูรดชันีอํานาจจําแนกบี ของเบรนแนน ได้คา่ความยาก 

และคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั ดงัตาราง 9 

 

ตาราง  9  คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินจิฉยั  ทัง้ 2 ฉบบั 

 

แบบทดสอบ k p B 

ฉบบัท่ี 1 40 0.41-0.79 0.20-0.58 

ฉบบัท่ี 2 40 0.35-0.79 0.23-0.54 

 

จากตาราง 9  ผลการวิเคราะห์คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

วินจิฉยัวิชาคณิตศาสตร์ เป็นดงันี ้

แบบทดสอบฉบับท่ี 1 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ  มีคา่ความยาก 

ตัง้แต ่0.41-0.79และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20-0.58  

แบบทดสอบฉบับท่ี 2 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ  มีคา่ความยาก 

ตัง้แต ่0.20-0.58และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.23-0.54 

3.3 คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั 

ผู้ วิจยันําแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 217  

คน และนําคะแนนของนกัเรียนท่ีทราบระดบัผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  มาคํานวณหาคะแนนจดุตดั  

โดยนักเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียสะสมตัง้แต่  2.00 ขึน้ไป เป็นกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์  และกลุม่ท่ีมี

ระดบัผลการเรียนเฉล่ียสะสมน้อยกวา่  2.00 เป็นกลุม่ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์  เพ่ือใช้ในการวินิจฉยัตามวิธีของ

แกลสส์ ได้คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบแตล่ะฉบบั ดงัแสดงในตาราง 10 

 

 



 67 

ตาราง  10  คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบวินจิฉยัวิชาคณิตศาสตร์  2 ฉบบั 

 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนจุดตดั ร้อยละของการสอบผ่าน 

ฉบบัท่ี 1 40 20 70.51 

ฉบบัท่ี 2 40 20 65.44 

 

 จากตาราง 10 คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบวินจิฉยัวิชาคณิตศาสตร์ 2 ฉบบั จากการทดสอบ

เพ่ือตรวจสอบคณุภาพทัง้ฉบบั พบวา่ มีคะแนนจดุตดัของแบบทดสอบทัง้สองฉบบั เป็น 20 และมีร้อยละ

ของการสอบผา่นแตล่ะฉบบัเป็น 70.51  และ 65.44  ตามลําดบั 

  3.4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัวิชาคณิตศาสตร์  ทัง้ 2 ฉบบั ผู้ วิจยัได้นํา

คะแนนจากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพทัง้ฉบบั  มาคํานวณหาคา่ควา มเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

แตล่ะฉบบัโดยใช้สตูรไบโนเมียล (Binomial) ของโลเวทท์ (Lovett) ปรากฏผลดงัตาราง 11 

 

ตาราง 11  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัวิชาคณิตศาสตร์  

 

แบบทดสอบ ccr  measSE  

ฉบบัท่ี 1 0.9289 ±2.9485 

ฉบบัท่ี 2 0.9197 ±3.0194 

 

 จากตาราง  11 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัวิชาคณิตศาสตร์แตล่ะฉบบัมีคา่   

0.9289 และ 0.9197 ตามลําดบั และมีคะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัเทา่กบั  ±2.9485 

และ ±3.0194 ตามลําดบั 

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผดิ 

 ผู้ วิจยัได้นําแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  2 ฉบบั มาวิเคราะห์หาสาเหตขุองจดุบกพร่องท่ีนกัเรียน

เลือกตอบผดิในแตล่ะข้อวา่  การท่ีนกัเรียนตอบผดิมีสาเหตมุาจากอะไร  มีร้อยละในการตอบผดิมาก

น้อยเทา่ใด  โดยนําคําตอบในแบบทดสอบสํารวจมาเป็นแนวทางในการพิจารณา  ผลการวิเคราะห์  ดงั

แสดงในตาราง 13 และ ตาราง 14 โดยกําหนดสญัลกัษณ์แทนจดุบกพร่องตา่ง  ๆ  4 ขัน้ตอนของโพลยา 

ในแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้สองฉบบั ดงัตอ่ไปนี ้

  



 68 

 1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem)  จํานวน 10 ข้อ  

   A1  หาสว่นท่ีสําคญัของปัญหาท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบไมไ่ด้  

A2  ไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์ของโจทย์ 

 2.  ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) จํานวน 10 ข้อ 

   B1  ไมเ่ข้าใจวิธีการท่ีจะหาคําตอบท่ีต้องต้องการทราบไมไ่ด้ (วิธีการผดิ และไมส่ามารถ

คํานวณได้) 

B2  ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสูป่ระโยคสญัลกัษณ์ (วิธีการผดิ  

แตส่ามารถคํานวณได้) 

   B3  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีโจทย์บอกกบัข้อมลูท่ีโจทย์ต้องการทราบคา่ไมไ่ด้ 

(วิธีถกู แตคํ่าตอบท่ีคาดวา่จะเกินความเป็นจริง ) 

 3.  ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan)จํานวน 10 ข้อ 

C1  การคํานวณผดิ ซึง่เกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียดรอบคอบ เชน่บางครัง้ 

เขียนตวัเลขผิด บางครัง้ลืมทด บางครัง้ลืมบวกผลลพัธ์ท่ีได้ บางครัง้ก็ทําไมจ่บ 

   C2  วิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดยใช้การกระทําทางคณิตศาสตร์ (บวก, ลบ, 

คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทําทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทําวิธีบวก แต่

นกัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร  

 4.  ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)  จํานวน 10 ข้อ 

   D1  ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคําตอบกบัการตรวจ

คําตอบ 

   D2  แทนคา่สมการไมถ่กูต้อง 
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ตาราง 12  วิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผิดในการตอบแบบทดสอบวินจิฉยัวิชาคณิตศาสตร์  

 ฉบบัท่ี 1 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

1 

 

1 A1 

(2.30) 

A2 

(15.67) 

A1 

(3.69) 

* 

(78.34) 

2 B3 

(12.44) 

* 

(57.60) 

B1 

(14.75) 

B3 

(15.21) 

3 C1 

(2.76) 

C2 

(18.43) 

C1 

(7.83) 

* 

(70.97) 

4 D1 

(18.43) 

D2 

(29.95) 

* 

(41.47) 

D1 

(10.14) 

5 A1 

(5.53) 

* 

(78.34) 

A1 

(12.90) 

A2 

(3.23) 

6 * 

(73.27) 

B2 

(8.29) 

B2 

(6.45) 

B2 

(11.98) 

7 C2 

(10.14) 

* 

(58.99) 

C1 

(8.76) 

C2 

(22.12) 

 8 D2 

(17.05) 

D1 

(30.88) 

* 

(42.86) 

D1 

(9.22) 

9 A1 

(6.91) 

* 

(65.44) 

A1 

(16.13) 

A2 

(11.52) 

10 * 

(73.27) 

B1 

(8.76) 

B3 

(6.45) 

B2 

(11.52) 

11 C2 

(79.26) 

C1 

(6.91) 

C1 

(6.91) 

* 

(6.91) 

12 D2 

(14.75) 

D1 

(54.84) 

D1 

(14.75) 

* 

(15.67) 
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ตาราง  12  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

1 13 * 

(9.45) 

A1 

(21.20) 

A2 

(6.91) 

A1 

(67.74) 

14 B2 

(12.44) 

* 

(17.97) 

B1 

(49.77) 

B2 

(19.82) 

15 C1 

(6.45) 

C2 

(16.59) 

C1 

(6.45) 

* 

(70.51) 

16 D1 

(12.44) 

D2 

(17.97) 

* 

(49.77) 

D1 

(19.82) 

17 A1 

(6.45) 

A1 

(16.59) 

A2 

(6.45) 

* 

(70.51) 

18 B2 

(12.44) 

B2 

(5.07) 

* 

(59.45) 

B2 

(23.04) 

19 * 

(64.52) 

C2 

(9.22) 

C2 

(10.60) 

C2 

(15.67) 

20 D1 

(7.83) 

D1 

(13.82) 

* 

(58.99) 

D1 

(19.35) 
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ตาราง  12  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

1 

 

21 A1 

(5.99) 

A1 

(12.90) 

A2 

(2.30) 

* 

(78.80) 

22 B1 

(24.42) 

B2 

(13.36) 

* 

(57.14) 

B2 

(5.07) 

23 C2 

(9.22) 

C2 

(12.44) 

C1 

(6.91) 

* 

(71.43) 

24 D1 

(13.36) 

D1 

(8.76) 

D1 

(10.60) 

* 

(67.28) 

25 A1 

(5.53) 

A1 

(16.59) 

A2 

(6.45) 

* 

(71.43) 

26 B3 

(14.75) 

* 

(70.51) 

B1 

(10.14) 

B2 

(4.61) 

27 * 

(70.51) 

C2 

(11.06) 

C2 

(10.14) 

C2 

(8.29) 

28 D2 

(5.99) 

D2 

(13.82) 

D2 

(2.76) 

* 

(77.42) 

29 A1 

(6.91) 

A2 

(5.07) 

A2 

(9.22) 

* 

(78.80) 

30 B3 

(15.21) 

B2 

(14.29) 

* 

(63.59) 

B2 

(6.91) 

31 * 

(61.29) 

C1 

(15.21) 

C1 

(6.45) 

C2 

(17.05) 

32 D1 

(10.60) 

* 

(61.29) 

D2 

(22.12) 

D1 

(5.99) 

33 A1 

(11.98) 

A1 

(8.29) 

* 

(73.27) 

A2 

(6.45) 
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ตาราง  12  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

1 34 * 

(53.00) 

B2 

(18.89) 

B2 

(12.90) 

B2 

(15.21) 

35 C2 

(20.28) 

* 

(57.14) 

C2 

(13.36) 

C2 

(9.22) 

36 D2 

(11.06) 

* 

(60.37) 

D2 

(22.12) 

D1 

(6.45) 

37 A2 

(10.14) 

A1 

(10.14) 

* 

(67.74) 

A1 

(11.98) 

38 B2 

(18.43) 

B2 

(19.82) 

* 

(47.00) 

B2 

(14.75) 

39 * 

(47.00) 

C2 

(22.12) 

C2 

(17.97) 

C2 

(12.90) 

40 * 

(70.05) 

D1 

(9.68) 

D2 

(8.29) 

D2 

(11.98) 

 

 จากตาราง 12 การวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผิดในการตอบแบบทดสอบวินิจฉยั 

ฉบบัท่ี 1 ซึ่งวดัตวัชีว้ดัท่ี 1 คือ เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้ นกัเรียนสามารถแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการได้ พบวา่ การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา นกัเรียนมีจดุบกพร่องมากท่ีสดุ ดงันี ้

 ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) นกัเรียนหาสว่นท่ีสําคญัของปัญหา

ท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบไมไ่ด้ 

 ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) นกัเรียนขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ 

ไปสูป่ระโยคสญัลกัษณ์ (วิธีการผดิ แตส่ามารถคํานวณได้) 

 ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) นกัเรียนทําวิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดย

ใช้การกระทําทางคณิตศาสตร์ (บวก , ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทําทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์

กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทําวิธีบวก แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร 

 ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)   นกัเรียนแทนคา่สมการไมถ่กูต้อง 
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ตาราง 13  วิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผิดในการตอบแบบทดสอบวินิ จฉยัวิชาคณิตศาสตร์  

 ฉบบัท่ี 2 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

2 

2 

 

1 A1 

(12.44) 

A1 

(14.75) 

* 

(49.54) 

A2 

(26.27) 

2 * 

(65.90) 

B2 

(28.11) 

B2 

(3.69) 

B1 

(2.30) 

3 C2 

(16.59) 

C2 

(5.07) 

C2 

(3.23) 

* 

(75.12) 

4 D1 

(29.49) 

D2 

(5.99) 

* 

(57.60) 

D2 

(6.91) 

5 A1 

(6.91) 

* 

(77.88) 

A1 

(10.14) 

A2 

(5.07) 

6 * 

(70.97) 

B3 

(3.23) 

B2 

(19.82) 

B2 

(5.99) 

7 * 

(74.19) 

C1 

(5.99) 

C1 

(8.76) 

C2 

(11.06) 

8 D2 

(13.82) 

D2 

(13.36) 

* 

(45.62) 

D1 

(27.19) 

9 A2 

(8.29) 

* 

(79.26) 

A1 

(7.37) 

A1 

(5.07) 

10 * 

(68.20) 

B2 

(17.51) 

B2 

(3.69) 

B2 

(10.60) 

11 C2 

(5.99) 

C2 

(17.51) 

C1 

(10.60) 

* 

(65.90) 

12 D1 

(23.04) 

D1 

(13.82) 

* 

(58.06) 

D1 

(5.07) 
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ตาราง  13  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

2 13 A1 

(9.22) 

* 

(77.42) 

A1 

(10.14) 

A2 

(3.23) 

14 B2 

(6.91) 

B2 

(13.36) 

B2 

(20.74) 

* 

(58.99) 

15 C2 

(6.91) 

* 

(71.89) 

C2 

(17.97) 

C1 

(3.23) 

16 * 

(72.81) 

D2 

(6.45) 

D1 

(9.22) 

D2 

(11.52) 

17 * 

(77.42) 

A1 

(5.07) 

A2 

(6.45) 

A1 

(11.06) 

18 B2 

(6.45) 

B2 

(12.44) 

* 

(53.92) 

B2 

(27.19) 

19 * 

(62.21) 

C2 

(11.98) 

C2 

(12.44) 

C1 

(13.36) 

20 D1 

(9.22) 

D1 

(17.97) 

D2 

(21.66) 

* 

(51.15) 

21 * 

(61.29) 

A1 

(15.21) 

A1 

(6.45) 

A2 

(17.05) 

22 B2 

(12.44) 

B2 

(7.83) 

B2 

(36.87) 

* 

(42.86) 

23 C1 

(5.99) 

C1 

(14.29) 

* 

(74.65) 

C1 

(5.07) 

24 D1 

(10.60) 

D2 

(20.28) 

D1 

(17.97) 

* 

(51.15) 
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ตาราง  13  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

2 25 * 

(76.96) 

A1 

(9.68) 

A2 

(4.61) 

A2 

(8.76) 

26 B2 

(17.05) 

* 

(47.93) 

B2 

(14.75) 

B2 

(20.28) 

27 C1 

(10.60) 

* 

(56.68) 

C2 

(18.89) 

C2 

(13.82) 

28 D2 

(14.29) 

D1 

(26.73) 

* 

(45.16) 

D2 

(13.82) 

29 * 

(41.47) 

A1 

(29.49) 

A2 

(14.75) 

A2 

(14.29) 

30 B2 

(10.60) 

* 

(62.21) 

B2 

(15.59) 

B2 

(10.60) 

31 * 

(57.60) 

C2 

(19.35) 

C2 

(13.36) 

C2 

(9.68) 

32 D2 

(12.44) 

D2 

(35.02) 

* 

(35.02) 

D1 

(17.51) 

33 * 

(71.89) 

A1 

(12.44) 

A1 

(10.60) 

A2 

(5.07) 

34 B2 

(10.60) 

B2 

(22.58) 

* 

(47.00) 

B2 

(19.82) 

35 C2 

(19.35) 

C2 

(18.89) 

C2 

(17.05) 

* 

(44.70) 

36 D2 

(19.35) 

D1 

(23.04) 

D2 

(12.90) 

* 

(44.70) 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

 

ฉบับท่ี ข้อท่ี 
ตัวเลือกและร้อยละในการตอบผิด 

ก ข ค ง 

2 37 A1 

(13.36) 

* 

(70.05) 

A1 

(13.36) 

A2 

(3.23) 

38 B2 

(18.43) 

B2 

(13.82) 

* 

(60.83) 

B2 

(6.91) 

39 C2 

(9.68) 

C2 

(21.66) 

* 

(60.37) 

C2 

(8.29) 

40 D1 

(11.98) 

D2 

(20.28) 

D2 

(15.21) 

* 

(52.53) 

 

 จากตาราง การวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผดิในการตอบแบบทดสอบวินจิฉยั ฉบบั  

ท่ี 2 ซึ่งวดัตวัชีว้ดัท่ี 2 คือ เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้ นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา

ด้วยสมการได้ พบวา่ การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา นกัเรียนมีจดุบกพร่องมากท่ีสดุ ดงันี ้

 ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) นกัเรียนหาสว่นท่ีสําคญัของปัญหา

ท่ีจะนําไปสูก่ารหาคําตอบไมไ่ด้ 

 ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) นกัเรียนขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ 

ไปสูป่ระโยคสญัลกัษณ์ (วิธีการผดิ แตส่ามารถคํานวณได้) 

 ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) นกัเรียนทําวิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดย

ใช้การกระทําทางคณิตศาสตร์ (บวก , ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทําทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์

กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทําวิธีบวก แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร 

 ขัน้ตรวจสอบ (Looking back) นกัเรียนขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งคําตอบกบัการตรวจคําตอบ 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปวัตถุประสงค์และวิธีการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างแบบแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 และเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้  ในด้านความยาก  อํานาจจําแนก  ความ

เท่ียงตรง  และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6  ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในเขตบางแค จํานวน 623 คน 

ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two-Stages Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

ครัง้นีป้ระกอบด้วย แบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องในการเรียน มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบเป็นแบบเขียน

คําตอบ จากโจทย์ปัญหาท่ีกําหนดให้  แสดงวิธีทํา  และบอกเหตผุลในการตอบ  นําไปทดสอบกบักลุ่ ม

ตวัอยา่งจํานวน  106 คน เพ่ือรวบรวมคําตอบผดิและจดุบกพร่องตา่ง  ๆและนําผลท่ีได้จากการตอบผดิ

ของนกัเรียนมาสร้างเป็นตวัลวง  ในแบบทดสอบวินิจฉยัซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4 ตวัเลือก 

โดยมีโจทย์ปัญหา  30 ข้อ จํานวนข้อสอบ 120 ข้อ แบง่ออกเป็นแบบทดสอบ 3 ฉบบั แตล่ะฉบบัมีโจท ย์

ปัญหา 10 ข้อ ข้อสอบ 40 ข้อ โดยนําแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  3 ฉบบั ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การตรวจสอบคณุภาพรายข้อ จํานวนนกัเรียน 300 คน เพ่ือวิเคราะห์รายข้อ หาคา่ความยาก คา่อํานาจ

จําแนก และคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคณุภาพโดยจดัทําแบบทดสอบเป็น 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1  เป็นข้อสอบท่ี

ประเมินตวัชีว้ดั “เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้” และฉบบัท่ี 2 เป็นข้อสอบท่ีประเมินตวัชีว้ดั 

“เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้ ” แล้วนําไปทดสอบครัง้ท่ี  2 กบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน

นกัเรียน 217 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบัและวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผดิ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

 จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ท่ี 2 ธรรมชาตขิองคณิตศาสตร์  และสาระสําคญั

ของพีชคณิต แล้วกําหนดเป็นโครงสร้างของแบบทดสอบขึน้มา โดยนําการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขัน้ตอน

ของโพลยา ประกอบด้วย  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 

(Devising a plan) ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan)ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)  สร้าง

ตามตวัชีว้ดั 2 ตวัชีว้ดั คือ 1. เม่ือโจทย์กําหนดตวัแปรไมท่ราบคา่มาให้ และ 2. เม่ือโจทย์ไมกํ่าหนดตวัแปร

ไมท่ราบคา่มาให้ ผู้ วิจยัได้นํามาสร้างเป็นแบบทดสอบสํารวจ  ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง  สํารวจ
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ความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนแล้วนําผลการทดสอบมารวบรวมคําตอบผดิ  และวิเคราะห์หาจดุบกพร่อง

ของคําตอบผดินัน้  คดัเลือกคําตอบผดิท่ีนกัเรียนสว่นใหญ่มาตอบผดิมาเพ่ือใช้ เป็นตวัลวงในการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยั นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 3 ฉบบั 

โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน เป็นผู้พิจารณาวา่ข้อสอบทัง้  3 ฉบบั มีความเท่ียงตรงหรือไม่  โดยใช้แบบ

ตรวจสอบรายการตามวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบลิตนั  แล้วนําผลการพจิารณามาคํานวณหาคา่ความ

สอดคล้องพบวา่แบบทดสอบทัง้  3 ฉบบั มีความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาโดยมีคา่ความสอดคล้องระหวา่ง

ข้อสอบกบัตวัชีว้ดั ทัง้ 2 ข้อ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องโดยข้อสอบท่ีตดัออก จํานวน 32 ข้อ นําไปใช้ 

120 ข้อ  

 ตอนท่ี 2 การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 

 1. การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ 

 จากการนําแบบทดสอบวินจิฉยัทัง้ 3 ฉบบั ท่ีสร้างขึน้จากการทดสอบเพ่ือสํารวจความรู้พืน้ฐาน

ของนกัเรียนไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง  เพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ  แล้วนําผลการทดสอบมา

วิเคราะห์หาคา่ความยากและคา่อํานาจจําแนก ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

 แบบทดสอบฉบบัท่ี  1 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.24-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.04-0.63 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต่  0.20 ขึน้

ไป และคา่อํานาจจําแนกเป็นบวก  ได้โจทย์ปัญหา 6 ข้อ จํานวนข้อสอบ 24  ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.26-0.77และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.22-0.63 

 แบบทดสอบฉบบัท่ี  2 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.18-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต่ -0.10-0.64 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

และคา่อํานาจจําแนกเป็นบว ก ได้โจทย์ปัญหา 7 ข้อ จํานวนข้อสอบ 28  ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  

0.30-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.22-0.64 

 แบบทดสอบฉบบัท่ี  3 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยาก ตัง้แต่ 

0.32-0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต่ -0.07-0.69 แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความยากตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

และคา่อํานาจจําแนกเป็นบวก ได้โจทย์ปัญหา 7 ข้อ จํานวนข้อสอบ 28 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่  0.26-

0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.17-0.69 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้คดัเลือกข้อสอบท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนดไปทดสอบเพ่ือ

ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยแบง่ข้อสอบออกเป็น 2 ฉบบั ซึง่มีรายละเอียดดงัท่ี 

 แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 เป็นข้อสอบที่ประเมินตัวชี้วัด “เมื่อโจทย์กําหนดตัวแปรไม่ทราบค่ามาให้”  

โดยมีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ   
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 แบบทดสอบฉบบัท่ี 2 เป็นข้อสอบที่ประเมินตัวชี้วัด “เมื่อโจทยไ์มกํ่าหนดตัวแปร ไม่ทราบค่ามาให้” 

โดยมีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ   

 2.  การทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั  

 นําแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  2 ฉบบั ท่ีผา่นการคดัเลือกแล้วจากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพรายข้อไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 217 คน แล้วหาคณุภาพดงันี ้

  2.1  คา่สถิตพืิน้ฐานของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  2 ฉบบั จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั พบวา่ คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบฉบบัท่ี  1,2  สงูกวา่คร่ึงหนึง่ของ

คะแนนเตม็ สําหรับคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของแบบทดสอบทัง้  2 ฉบบั มีคา่ 8.73 และ 8.94 

ตามลําดบั เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจายของแบบทดสอบ ปรากฏวา่ คะแนนของแบบทดสอบ

ฉบบัท่ี 1 มีการกระจายน้อยกวา่ แบบทดสอบฉบบัท่ี 2  

  2.2 คา่ความยากและคา่อํานาจจําแนก ผลการวิเคราะห์พบวา่ ข้อสอบทกุข้อในแบบทดสอบ

วินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั มีคา่ความยากและคา่อํานาจจําแนก ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดงันี ้

   แบบทดสอบฉบบัท่ี  1 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยาก  

ตัง้แต ่0.41-0.79และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20-0.58  

   แบบทดสอบฉบบัท่ี  2 มีโจทย์ปัญหา 10 ข้อ จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ มีคา่ความยาก  

ตัง้แต ่0.20-0.58และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.23-0.54 

  2.3  คะแนนจดุตดัของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  2 ฉบบั ซึง่หาโดยใช้วิธีของแกลสส์  พบวา่ 

แบบทดสอบทัง้  2 ฉบบั มีคะแนนจดุตดัของแบบทดสอบทัง้สองฉบบั เป็น  20 และมีร้อยละของการ

สอบผา่นแตล่ะฉบบัเป็น 70.51  และ 65.44  ตามลําดบั  

  2.4  คา่ความเช่ือมั่ นของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้  2 ฉบบั ซึง่หาโดยใช้สตูรไบโนเมียล  

ของโลเวทท์  ผลปรากฏวา่แบบทดสอบทัง้  2 ฉบบั มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัวิชา

คณิตศาสตร์ฉบบั ท่ี 1 และ ฉบบัท่ี 2 มีคา่ 0.9289 และ 0.9197 ตามลําดบั  และมีคะแนนความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดัเทา่กบั ±2.9485 และ ±3.0194 ตามลําดบั 

  2.5  การวิเคราะห์จดุบกพร่องท่ีนกัเรียนเลือกตอบผิดในการทดสอบวินิจฉยั  ซึง่วิเคราะห์

จากการทดสอบครัง้ท่ี 2 และใช้ผลจากการทดสอบสํารวจร่วมในการพจิารณา พบวา่นกัเรียนมีจดุบกพร่อง

ดงันี ้

   1.  ขัน้ทําความเข้าใจโจทย์ (Understanding the problem) จํานวน 10 ข้อ 

    1.1  หาส่วนที่สําคัญของปัญหาที่จะนําไปสู่การหาคําตอบไม่ได ้

    1.2  ไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์ของโจทย์ 
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   2.   ขัน้วางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) จํานวน 10 ข้อ 

    2.1 ไมเ่ข้าใจวิธีการท่ีจะหาคําตอบท่ีต้องต้องการทราบไมไ่ด้ (วิธีการผิด และไม่

สามารถคํานวณได้) 

    2.2 ขาดความสามารถในการแปลงภาษาโจทย์ ไปสูป่ระโยคสญัลกัษณ์ (วิธีการผดิ 

แตส่ามารถคํานวณได้) 

    2.3 หาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีโจทย์บอกกบัข้อมลูท่ีโจทย์ต้องการทราบ

คา่ไมไ่ด้ (วิธีถกู แตคํ่าตอบท่ีคาดวา่จะเกินความเป็นจริง) 

   3. ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Carrying out the plan) จํานวน 10 ข้อ 

    2.1 การคํานวณผดิ ซึง่เกิดจากความสะเพร่าขาดความละเอียดรอบคอบ เชน่  

บางครัง้เขียนตวัเลขผิด บางครัง้ลืมทด บางครัง้ลืมบวกผลลพัธ์ท่ีได้ บางครัง้ก็ทําไมจ่บ 

    2.2 วิธีผดิ โดยท่ีนกัเรียนคดิคํานวณโดยใช้การกระทําทางคณิตศาสตร์ (บวก, 

ลบ, คณู, หาร) อ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารกระทําทางคณิตศาสตร์ท่ีโจทย์กําหนดให้ เชน่ โจทย์กําหนดให้ทําวิธีบวก 

แตน่กัเรียนหาคําตอบด้วยวิธีการลบ คณู หรือหาร 

   4.   ขัน้ตรวจสอบ (Looking back)  จํานวน 10 ข้อ 

    2.1 ขาดความเข้าใจในวิธีการของการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคําตอบกบัการ

ตรวจคําตอบ 

    2.2 แทนคา่สมการไมถ่กูต้อง 

 

อภปิรายผล 

 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี  ้อภิปรายผลได้ ดงันี ้

 1.  การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั 

 แบบทดสอบวินิจฉยัแตล่ะฉบบัมีตวัลวงท่ีสามารถชีจ้ดุบกพร่องในการตอบของนกัเรียนได้ทกุ

ข้อทัง้นี  ้ เน่ืองจากในการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวินิจฉยัผู้ วิจยัได้นําแบบทดสอบสํารวจจดุบกพร่องใน

การเรียน ไปสํารวจความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนก่อนเพ่ือรวบรวมคําตอบผิดและค้นหาจดุบกพร่อง  แล้ว

นําคําตอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตกุารตอบของแตล่ะคําตอบ โดยพจิารณาจากการตอบของ

นกัเรียนท่ีเขียนตอบและขัน้ตอนแสดงวิธีทํา  พร้อมทัง้บอกเหตปุระกอบ  คดัเลือกเฉพาะคําตอบท่ี

นกัเรียนสว่นใหญ่ตอบผิด  มาสร้างเป็นตวัลวง  จงึทําให้สามารถบง่บอกจดุบกพร่องในแตล่ะฉบบัของ

นกัเรียนได้ 
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 2.  การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 

2.1 ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวินิจฉยั 

  จากการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวินจิฉยัทัง้  3 ฉบบั  โดย

ผู้ เช่ียวชาญ  พบวา่ข้อสอบท่ีนําไปใช้ มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ครอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตวัชีว้ดัในสาระท่ี 4 พีชคณิต  ทัง้นีเ้น่ืองจากในขัน้ตอนการสร้างผู้ วิ จยัได้กําหนดข้อวินจิฉยัโดยการ

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ท่ี  2 สาระสําคญัของเนือ้หาท่ีต้องการสร้าง  รวมทัง้ตวัชีว้ดั ท่ี

ครอบคลมุเนือ้หาเพ่ือนํามาสร้างเป็นข้อคําถามในแบบทดสอบสํารวจเพ่ือรวบรวมคําตอบผิดและค้นหา

จดุบกพร่องในการตอบก่อนท่ีจะทํามาสร้างตวัลวงในแบบท ดสอบวินิจฉยั  ตามลําดบั  จงึทําให้

แบบทดสอบท่ีได้มีความครอบคลมุและสอดคล้องกบัเนือ้หามากท่ีสดุ 

2.2 คา่ความยากของแบบทดสอบวินจิฉยั 

จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ คา่ความยากของแบบทดสอบวินจิฉยัก่อน 

การคดัเลือก  มีคา่ตัง้แต่ 0.18 – 0.80 ข้อสอบสว่นใหญ่มีคา่ตัง้แต่  0.50 ขึน้ไป มีเพียงบางข้อท่ีคอ่นข้าง

ยาก คือ มีคา่ความยากต่ํากวา่ 0.40 เม่ือนําแบบทดสอบมาคดัเลือกและจดัทําเป็นแบบทดสอบ 2 ฉบบั 

แล้วนําไปทดสอบอีกครัง้หนึง่  พบวา่ มีคา่ความยาก ตัง้แต ่ 0.35 – 0.79 ซึง่สอดคล้องกบัเกณฑ์

พจิารณาคา่ความยาก ของล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ  (2543: 196) คือ แบบทดสอบท่ีดีต้องมี

คา่ความยาก .20 -.80 และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  อบุลวรรณ  ออ่นตะวนั (2551: 52-54) ท่ี

สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 3  พบวา่มีคา่ความยากตัง้แต่  0.41 – 0.87  และงานวิจยั  ประเสริฐ  พิณทอง (2548: 

68-72) ท่ีสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านทกัษะ การแก้โจทย์ปัญหาเร่ือง 

การคณูและการหาร สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัสํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั

อบุลราชธานี  พบวา่มีคา่ความยาก 0.43 – 0.92  

2.3 คา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวินิจฉยั 

  จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพรายข้อ  คา่อํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  มีคา่    

-0.07– 0.63 ข้อสอบสว่นใหญ่มีคา่อํานาจจําแนกอยูใ่นเกณฑ์ตามท่ีล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ 

(2543: 197)ได้กลา่วไว้ คือ คา่อํานาจจําแนก  0.20 ขึน้ไป มีข้อสอบเพียงบางข้อ  ท่ีมีคา่อํานาจจําแนก

ตดิลบ เพราะมีสดัสว่นของนกัเรียนในกลุม่ท่ีผา่นเกณฑ์มีคา่น้อยกวา่สดัสว่นของนกัเรียนในกลุม่ท่ีไม่

ผา่นเกณฑ์  เม่ือได้ คดัข้อท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ ออกแล้วนําไปจดัทํา เป็นแบบทดสอบ 2 ฉบบั แล้วนําไป

ทดสอบอีกครัง้หนึง่   ปรากฏวา่ คา่อํานาจจําแนกของข้อส อบมีคา่ตัง้แต่ 0.20-0.58 ได้ข้อสอบท่ีมีคา่

อํานาจจําแนกท่ีอยูใ่นเกณฑ์  คือ มีคา่ตัง้แต่  0.20 ขึน้ไป สอดคล้องกบังานวิจยัของวิยดา ซอ่นขํา  

(2551: 79 - 98) ท่ีได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจดุบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง จํานวน
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และการดําเนินการ  สําหรับนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษาปีท่ี  3 ได้คา่อํานาจจําแนก  0.20 – 0.56 และอบุล

วรรณ  ออ่นตะวนั (2551: 52-54) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์

ปัญหา สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ได้คา่อํานาจจําแนก 0.22 – 0.73  

2.4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัทัง้ 2 ฉบบั 

  จากการทดสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั  คา่ความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบวินิจฉยั  2 ฉบบั ซึง่หาโดยใช้สตูรไบโนเมียล  โลเวทท์ ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

ฉบบัท่ี 1 เทา่กบั 0.9289 สว่นแบบทดสอบฉบบัท่ี 2 มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.9197 ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก

จํานวนข้อและคะแนนจดุตดัในแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั ประกอบด้วย คา่เฉล่ีย ท่ีได้จากการสอบของ

แบบวดัทัง้ 2 ฉบบันัน้มีคา่สงูกวา่คร่ึงหนึง่ของคะแนนเตม็  จงึทําให้คา่ความเช่ือมัน่ท่ีคํานวณได้มีคา่สงู  

ซึง่ผลการวิจยัครัง้นีมี้คา่ใกล้เคียงกบัคา่ความเช่ือมัน่ท่ี สภุาพ วชิรศริิ (2544: 42-56) ได้สร้างแบบทดสอบ

วินจิฉยัวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการแก้โจทย์ปัญหาเร่ือง การบวก ลบ คณู และหาร โดยใช้สมการ สําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.937 และ 0.939 และใกล้เคียงกบัแบบทดสอบ

วินิจฉยัของอบุลวรรณ ออ่นตะวนั (2551: 52-54)  สร้างแบบทดสอบวินจิฉยัทางการเรียนคณิตศาสตร์  

เร่ืองโจทย์ปัญหา สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบตัง้แต ่0.92  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเสนอแนะเป็น 2 ด้าน คือ 

 1.  ด้านการนําผลการวิจยัไปใช้ ผู้ วิจ ยัขอเสนอแนะ ดงันี ้

  1.1  เกณฑ์การตดัสนิวา่นกัเรียนสอบผา่นหรือไมผ่า่นตามตวัชีว้ดันัน้ ครูผู้สอนสามารถนํา

วิธีการกําหนดจดุตดัไปปรับใช้ได้ความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 

  1.2  ควรนําแบบทดสอบนีไ้ปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไมผ่า่นตามตวัชีว้ดัทนัทีหลงัจาก         

การเรียนการสอนได้สิน้สดุลง 

  1.3  ควรให้นกัเรียนได้ทราบผลการทดสอบอยา่งรวดเร็วและเม่ือครูผู้สอนพบวา่นกัเรียนมี

ข้อบกพร่องในเนือ้หาตอนใด  ควรจดัการสอนซอ่มให้  เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของนกัเรียนก่อนการเรียน

เนือ้หาตอ่ไป 

 2.  ด้านการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

  2.1 ควรทําการวิจยัเชงิทดลอง  เพ่ือศกึษาข้อบกพร่องในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีตา่งกนั 

  2.2 ควรมีการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียน  ในชว่งชัน้อ่ืนๆ  หรือ

รายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ก 
-  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีวั้ด  เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีวั้ด   

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
2 1 0 1 1 1 0.80 

3 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 0 0.80 

5 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
6 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1 0 0.80 

9 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
10 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 0 0.80 

13 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
14 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1 0 0.80 

17 1 1 1 1 1 1.00 

ตดัออก 
18 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1.00 

20 1 0 1 1 0 0.60 

21 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
22 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 0 0.80 

 



 91 

 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

25 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
26 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 0 1 1 0 0.60 

29 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
30 1 1 1 1 1 1.00 

31 1 1 1 1 1 1.00 

32 1 1 1 1 0 0.80 

33 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
34 1 1 1 1 1 1.00 

35 1 1 1 1 1 1.00 

36 1 1 1 1 0 0.80 

37 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
38 1 1 1 1 1 1.00 

39 1 1 1 1 1 1.00 

40 1 1 1 1 0 0.80 

41 1 1 1 1 -1 0.60 

ตดัออก 
42 1 1 1 1 1 1.00 

43 1 1 1 1 1 1.00 

44 1 1 1 1 0 0.80 

45 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
46 1 1 1 1 1 1.00 

47 1 1 1 1 1 1.00 

48 1 1 1 1 0 0.80 
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ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

49 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
50 1 1 1 1 1 1.00 

51 1 1 1 1 -1 0.60 

52 1 1 1 1 0 0.80 

53 1 -1 1 1 -1 0.20 

ตดัออก 
54 1 -1 1 1 -1 0.20 

55 1 -1 1 1 -1 0.20 

56 1 -1 1 1 1 0.60 

57 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
58 1 1 1 1 1 1.00 

59 1 1 1 1 1 1.00 

60 1 1 1 1 0 0.80 

61 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
62 1 1 1 1 1 1.00 

63 1 1 1 1 1 1.00 

64 1 1 1 1 0 0.80 

65 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
66 1 1 1 1 1 1.00 

67 1 1 1 1 1 1.00 

68 1 1 1 1 0 0.80 

69 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
70 1 1 1 1 1 1.00 

71 1 1 1 1 1 1.00 

72 1 1 1 1 0 0.80 

73 1 1 1 1 1 1.00 
ตดัออก 

74 1 1 1 1 1 1.00 
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ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

75 1 1 1 1 1 1.00  

76 1 1 1 1 0 0.80 

77 1 1 1 1 1 1.00 

ตดัออก 
78 1 1 1 1 1 1.00 

79 1 1 1 1 1 1.00 

80 1 1 1 1 0 0.80 

81 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
82 1 1 1 1 1 1.00 

83 1 1 1 1 1 1.00 

84 1 1 1 1 0 0.80 

85 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
86 1 1 1 1 1 1.00 

87 1 1 1 1 1 1.00 

88 1 1 1 1 0 0.80 

89 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
90 1 0 1 1 1 0.80 

91 1 1 1 1 1 1.00 

92 1 1 1 1 0 0.80 

93 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
94 1 1 1 1 1 1.00 

95 1 1 1 1 1 1.00 

96 1 1 1 1 0 0.80 

97 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
98 1 1 1 1 1 1.00 

99 1 0 1 1 1 0.80 

100 1 1 1 1 0 0.80 
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ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

101 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
102 1 1 1 1 1 1.00 

103 1 1 1 1 1 1.00 

104 1 1 1 1 0 0.80 

105 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
106 1 1 1 1 1 1.00 

107 1 1 1 1 1 1.00 

108 1 1 1 1 0 0.80 

109 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
110 1 1 1 1 1 1.00 

111 1 1 1 1 1 1.00 

112 1 1 1 1 1 1.00 

113 1 -1 1 1 -1 0.20 

ตดัออก 
114 1 1 1 1 1 1.00 

115 1 1 1 1 1 1.00 

116 1 1 1 1 0 0.80 

117 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
118 1 1 1 1 1 1.00 

119 1 1 1 1 1 1.00 

120 1 1 1 1 0 0.80 

121 1 1 1 1 1 1.00 

ตดัออก 
122 1 -1 1 1 1 0.60 

123 1 1 1 1 1 1.00 

124 1 -1 1 1 0 0.40 

125 1 1 1 1 1 1.00 
คดัเลือกไว้ 

126 1 1 1 1 1 1.00 
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ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผลการพจิารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

127 1 1 1 1 1 1.00 
 

128 1 1 1 1 0 0.80 

129 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
130 1 1 1 1 1 1.00 

131 1 1 1 1 1 1.00 

132 1 1 1 1 0 0.80 

133 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
134 1 1 1 1 1 1.00 

135 1 1 1 1 1 1.00 

136 1 1 1 1 0 0.80 

137 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
138 1 1 1 1 1 1.00 

139 1 1 1 1 1 1.00 

140 1 1 1 1 0 0.80 

141 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
142 1 1 1 1 1 1.00 

143 1 1 1 1 1 1.00 

144 1 1 1 1 0 0.80 

145 1 1 1 1 1 1.00 

ตดัออก 
146 1 0 1 1 1 0.80 

147 1 -1 1 1 1 0.60 

148 1 -1 1 1 0 0.40 

149 1 1 1 1 1 1.00 

คดัเลือกไว้ 
150 1 0 1 1 1 0.80 

151 1 1 1 1 1 1.00 

152 1 1 1 1 0 0.80 
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ภาคผนวก ข 
- แบบสาํรวจความรู้พืน้ฐานเร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

- แบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์

ปัญหาด้วยสมการ ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2 
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แบบฝึก เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ฉบับท่ี 1 

ช่ือ-สกลุ  .......................... ................................................................................. ชัน้ ..................... 

 (0) ธาดาเลีย้งไก่ไว้ 35 ตวั เป็ด   ก   ตวั   รวม เป็ดและไก่ได้ทัง้หมด 125 ตวั ดงันัน้ ธาดา 

ตัวอย่าง 

เลีย้งเป็ดก่ีตวั 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

  

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้ง         

             

  

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

35 + ก = 125         

             

 

   

วิธีทํา  35 + ก = 125         

  

นํา 35 มาลบออกทัง้สองข้างของสมการ      

   

35 - 35 + ก  = 125 – 35         

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

  ก  = 90        

 ตอบ ธาดาเลีย้งเป็ด 90 ตวั        

  

  

นํา จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้งมาบวกกบัจํานวนไก่ท่ีธาดาเลีย้ง   

   35 + 90 = 125  สมการข้อนีเ้ป็นจริง     

(1)  นํา้มีเงินอยู ่ฟ บาท เม่ือใช้ไป 429 บาท ยงัเหลืออยูอี่ก 977 บาท เดมินํา้มีเงินก่ีบาท 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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  3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

(2)  ธมลวรรณมีอาย ุส ปี นฤมลมีอายมุากกวา่ธมลวรรณ 7 ปี ถ้านฤมลมีอาย ุ35 ปี แล้ว

ธมลวรรณจะมีอายเุทา่ไร 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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(3)    อภิญญามีเงิน s บาท เจนจิรามีเงินเป็น 3 เทา่ของอภิญญา ถ้าเจนจิรามีเงิน 3,900 บาท 

อภิญญาจะมีเงินก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(4)  แมมี่เงิน A บาท แบง่ให้ลกู 3 คน  ๆ ละเทา่ ๆ กนั ถ้าลกูแตล่ะคนได้รับเงินคนละ 810 บาท 

แมจ่ะต้องมีเงินก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(5)  ภสูอบได้ ข คะแนน คะแนนสอบได้คะแนนน้อยกวา่ภอูยู ่9 คะแนน ถ้าแนนสอบได้ 81 

คะแนนภจูะสอบได้ก่ีคะแนน 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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 (6)  แก้วมีเงินอยู ่ข บาท ซือ้สมดุไป 115 บาท เหลือเงินอยู ่75 บาท เดมิแก้วมีเงินอยูเ่ทา่ไร   

 1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(7)  ชรินดาเลีย้งหม ู135 ตวั ซือ้มาเพิม่อีก ก ตวั รวมเป็นหม ู213 ตวั ชรินดาซือ้หมมูาเพิ่มก่ีตวั   

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(8)    นํา้ใจซือ้ดอกกหุลาบมา c ดอก นํามาจดัใสแ่จกกนั 9 ใบ ได้ใบละ 7 ดอก นํา้ใจซือ้ดอก

กหุลาบมาทัง้หมดก่ีดอก  

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(9)  สมชายเลีย้งเป็ด ป ตวั ขายไป 40 ตวั เหลือเป็ด 10 ตวั เดมิสมชายเลีย้งเป็ดก่ีตวั 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(10)  แมมี่เงิน y บาท แบง่ให้ลกู 5 คน ได้รับคนละ 170 บาท แมมี่เงินก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

 

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 (11)  จุม๋มีเงิน 50 บาท แจนมีเงิน L บาท จุม๋และแจนมีเงินรวมกนั 200 บาท จงหาวา่จุม๋มีเงิน

เทา่ใด 

 1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

(12)  สมหญิงทํางานวนัละ 6 ชัว่โมง ได้คา่จ้างชัว่โมงละ N บาท สมหญิงได้คา่จ้างทัง้หมด 144 

บาท สมหญิงทํางานได้คา่จ้างชัว่โมงละเทา่ไร 

 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(13) เจนมีเงิน 4,350 บาท ซือ้กระโปรงไป y บาท ยงัเหลือเงิน 2,870 บาท เจนซือ้กระโปรงไปก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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  4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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แบบฝึก เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ฉบับท่ี 2 

ช่ือ-สกลุ  ............................. .............................................................................. ชัน้ ..................... 

 (0) ธาดาเลีย้งไก่ไว้ 35 ตวั เป็ด   ก   ตวั   รวม เป็ดและไก่ได้ทัง้หมด 125 ตวั ดงันัน้ ธาดา 

ตัวอย่าง 

เลีย้งเป็ดก่ีตวั 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

  

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้ง         

             

  

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

35 + ก = 125         

             

 

   

วิธีทํา  35 + ก = 125         

  

นํา 35 มาลบออกทัง้สองข้างของสมการ      

   

35 - 35 + ก  = 125 – 35         

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

  ก  = 90        

 ตอบ ธาดาเลีย้งเป็ด 90 ตวั        

  

  

นํา จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้งมาบวกกบัจํานวนไก่ท่ีธาดาเลีย้ง   

   35 + 90 = 125  สมการข้อนีเ้ป็นจริง     

(1)  พ่ีมีดนิสออยู ่24 แทง่ แบง่ให้เพ่ือน n แทง่ เหลือดนิสอ 6 แทง่ พ่ีแบง่ดนิสอให้เพ่ือนก่ีแทง่ 

 1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

(2)  เปิล้มีเงิน ค บาท ซือ้เคร่ืองเขียนไป 183 บาท เหลือเงิน 76 บาท เปิล้มีเงินก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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(3)  คณุยายสานปลาตะเพียน 120 ตวั ขายราคาตวัละ h บาท ได้เงินทัง้หมด 600 บาท ปลา

ตะเพียนราคาตวัละก่ีบาท 

 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(4)  พอ่เตมินํา้มนั 30 ลิตร ราคาลิตรละ d บาท เป็นเงิน 1,080 บาท พอ่ซือ้นํา้มนัลิตรละเทา่ไร 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(5)  ห้องเรียนหนึง่มีโต๊ะเรียน x ตวั จดัห้องสอบแถวละ 8 ตวั จดัได้ 4 แถว ก้องเรียนนีมี้โต๊ะ

เรียนก่ีตวั 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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(6)  น้อยซือ้ปุ๋ ย 10 ถงุ ราคาถงุละ 13 บาท จา่ยเงินไป 120 บาท ปุ๋ ยราคาถงุละก่ีบาท 

 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(7)  มีนกัเรียน 144 คน แบง่เป็น ง กลุม่ กลุม่ละ 24 คน แบง่นกัเรียนได้ก่ีกลุม่ 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

    

4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 (8)  มานะมีเงินจํานวนหนึง่ แบง่ให้น้องและหลานรวม 5 คน คนละเทา่ ๆ กนั ได้คนละ 25 บาท 

มานะมีเงินก่ีบาท 

 1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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(9)  ตู้เย็นหนกัเป็น 4 เทา่ของพดัลม ถ้าตู้ เย็นหนกั 12 กิโลกรัม พดัลมจะหนกัก่ีกิโลกรัม 

 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

  (10)  ปไูด้เงินมาโรงเรียนน้อยกวา่ป้อม 52 บาท ถ้าป้อมได้เงินมา 121 บาท ปจูะได้เงินมา

โรงเรียนก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

  (11)  ถ้าน้อยมีเงินจํานวนหนึง่ โตมีเงินเป็น 2 เทา่ของน้อย ถ้าโตมีเงิน 520 บาท น้อยจะมีเงิน

ก่ีบาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

  (12)  พอ่ค้ามีมะนาวจํานวนหนึง่ แบง่ใสถ่งุ ถงุละ 30 ผล ได้ทัง้หมด 15 ถงุ พอ่ค้ามีมะนาว

ทัง้หมดก่ีถงุ 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

 (13)  ตองมีเงิน 322 บาท ตาและตองมีเงินรวมกนั 1,289 บาท ตาจะมีเงินเทา่ใด  

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

 

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อย่างไร” 
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แบบฝึก เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ฉบับท่ี 3 

ช่ือ-สกลุ  .................................. ......................................................................... ชัน้ ..................... 

 (0) ธาดาเลีย้งเป็ดและเลีย้งไก่รวมได้ทัง้หมด 125 ตวั ถ้าธาดาเลีย้งไก่ 35 ตวั ธาดาจะเลีย้ง

เป็ดก่ีตวั 

ตัวอย่าง 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

  

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้ง         

             

  

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

35 +  = 125         

             

 

   

วิธีทํา  35 +   = 125         

  

นํา 35 มาลบออกทัง้สองข้างของสมการ      

   

35 - 35 +   = 125 – 35        

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

     = 90        

 ตอบ ธาดาเลีย้งเป็ด 90 ตวั        

  

  

นํา จํานวนเป็ดท่ีธาดาเลีย้งมาบวกกบัจํานวนไก่ท่ีธาดาเลีย้ง   

   35 + 90 = 125  สมการข้อนีเ้ป็นจริง     

(1)  รูปสามเหล่ียมรูปหนึง่มีพืน้ท่ี 48 ตารางเซนตเิมตร ถ้าด้านฐานยาว 8 เซนตเิมตร สว่นสงู

ของรูปสามเหล่ียมนีย้าวเทา่ใด 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 
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   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

 (2)  อ้อมมีเงินจํานวนหนึง่ แบง่ให้น้องไป 28 บาท ยงัเหลือเงิน 14 บาท เดมิอ้อมมีเงินเทา่ไร 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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(3)  ชยัทํางานชัว่โมงละ 30 บาท ต้องทํางานวนัละก่ีชัว่โมง จงึจะได้เงิน 240 บาท 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 (4)  ร้านค้ามีวิทยจํุานวนหนึง่ ขายวิทยไุป 21 เคร่ือง เหลือวิทย ุ63 เคร่ือง ร้านค้ามีวิทยก่ีุเคร่ือง 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 (5)   แป้งสาลีหนกัถงุละ 12 กิโลกรัม ชัง่นํา้หนกัรวมกนัได้ 336 กิโลกรัม เดมิมีแป้งสาลีก่ีถงุ 

   1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

  (6)  มีลกูบอลในกลอ่งจํานวนหนึง่ เม่ือนบัรวมกบัลกูบอลข้างนอกกลอ่ง 30 ลกู จะนบัได้

ทัง้หมด 210 ลกู มีลกูบอลอยูใ่นกลอ่งก่ีลกู 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(7)  บดิามีอายเุป็น 2 เทา่ของบตุร ถ้าปัจจบุนับดิามีอาย ุ58 ปี บตุรจะมีอายก่ีุปี 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

 

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

 (8)  มีนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวนหนึง่ แบง่เป็นกลุม่ละ 16 คน ได้ 8 กลุม่ นกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีก่ีคน 

   1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

  (9)  คณุแมมี่นํา้หนกัตวัเป็น 5 เทา่ของลกู ถ้าแมห่นกั 80 กิโลกรัม ลกูจะหนกัก่ีกิโลกรัม 

   1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

 

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

(10)  รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ารูปหนึง่มีพืน้ท่ี 70 ตารางเซนตเิมตร มีด้านกว้างยาว 10 เซนตเิมตร จะ

มีด้านยาวยาวก่ีเซนตเิมตร 

1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 
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   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 (11)  โบมีอายมุากกวา่หยก 6 ปี ถ้าโบมีอาย ุ17 ปี แล้วหยกจะมีอายเุทา่ใด 

 

  1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

            

             

   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

 

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 

            

            

             

 

 (12)   หนอ่ยอายมุากกวา่อ้อ 2 ปี ถ้าอ้ออาย ุ32 ปี หนอ่ยจะมีอายเุทา่ไร 

 

   1)  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 
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   2) โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้อยา่งไร” 

            

             

 

   3) โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

            

            

            

            

             

   4) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้อยา่งไร” 
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แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

เร่ือง “การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ” 

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับที่ 1) 

.......................................................................................... .........................................  
 

1. แบบทดสอบฉบบันีว้ดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ มีข้อคําถาม

ทัง้หมด 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

คาํอธิบายเก่ียวกับแบบทดสอบ 

2. คําถามเป็นปรนยัชนดิเลือกตอบ คือ แตล่ะข้อจะให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ

เพียงคําตอบเดียว จากตวัเลือก 1 2 3 และ 4 ท่ีให้ไว้ เม่ือได้คําตอบใดก็ไปทําเคร่ืองหมาย 

X ลงใน  ท่ีตรงกบัตวัเลือกนัน้ในกระดาษคําตอบ ดงัตวัอยา่งการตอบข้อ 0 ดงันี ้

ข้อ (0)   

 

 

3. นกัเรียนจะต้องกากบาทคําตอบเพียงข้อละคําตอบเดียวเทา่นัน้ ถ้าเกิน 1 คําตอบหรือไม่

ตอบ จะถือวา่ข้อนัน้ผดิ 

ถ้ากากบาทตอบไปแล้วแตต้่องการเปล่ียนคําตอบใหม ่ก็ให้ขีดเส้นขวางทบักากบาท  

        ก่อนให้ชดัเจนทกุครัง้ แล้วจงึไปกากบาทคําตอบใหม ่ดงัตวัอยา่งการเปล่ียนคําตอบจาก      

        “2” ไป “3” ดงันี ้

 

 

 

4. ตวัอยา่งข้อสอบ (พลกิหน้าตอ่ไป) 

 

  

  

 

 

 

 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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(0).  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

         1.  คะแนนสอบของปลา 

         2.  คะแนนสอบของภู 

         3.  คะแนนของปลาท่ีน้อยกวา่ภู 

         4.  คะแนนของภท่ีูมากกวา่ปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(00).  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการ  

          ได้อยา่งไร” 

  1.  ข – 9 = 81 

  2.  ข x 9 = 81 

  3.  ข + 9 = 81 

  4.  ข ÷ 9 = 81 

 

กระดาษคาํตอบ 

 

 

 

5. อยา่ขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบบันี  ้

6. หากต้องการทดเลข ให้นกัเรียนทดลงในกระดาษคําตอบซึง่มีท่ีวา่งให้ทดอยูแ่ล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1 2 3 4 

0     

00     

ภูสอบได ้ข คะแนน ปลาสอบไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ภูอยู ่9 คะแนน ถา้ปลาสอบ 

ได ้81 คะแนน  แลว้ภูจะสอบไดก่ี้คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อสอบ 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 0 – 00 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 1 – 4 

 

 

 

 

1.  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  เงินท่ีลกูแตล่ะคนได้รับ 

2)  เงินท่ีแมใ่ห้ลกูแตล่ะคน 

3)  จํานวนลกูท่ีได้รับสว่นแบง่ 

4)  เงินท่ีแมนํ่ามาแบง่ให้ลกู 

2.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้ 

     อยา่งไร” 

 1)  A ÷ 810 = 3 

 2)  A ÷ 3 = 810 

3)  A x 810 = 3 

 4)  810 ÷ 3 = A 

 

 

3.  โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น 

      เทา่ไร” 

 1)  243 

 2)  270 

 3)  2,130 

 4)  2,430 

4.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําจํานวนเงินของแมม่าคณูกบั 3 

 2)  นําจํานวนเงินของลกู มาคณูกบั 810 

 3)  นําจํานวนเงินของแมม่าหารด้วย 3 

 4)  นําจํานวนเงินของลกูมาหารด้วย 3 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 5 - 8 

 

 

 

5.  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  อายขุองนฤมล 

2)  อายขุองธมลวรรณ 

3)  อายท่ีุนฤมลมากกวา่ธมลวรรณ 

4)  อายรุวมของธมลวรรณและนฤมล 

  

6.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้ 

อยา่งไร” 

 1)  ส + 7 = 35 

 2)  ส - 7 = 35 

 3)  ส ÷7 = 35 

 4)  ส x 7 = 35 

แมมี่เงิน A บาท แบง่ให้ลกู 3 คน  คนละเทา่ ๆ กนั ถ้าลกูแตล่ะคนได้รับเงินคนละ 810 บาท    

แล้วแมมี่เงินก่ีบาท 

 

  ธมลวรรณมีอาย ุส ปี นฤมลมีอายมุากกวา่ธมลวรรณ 7 ปี ถ้านฤมลมีอาย ุ35 ปี แล้ว

ธมลวรรณ จะมีอายเุทา่ไร 
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7.  โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

 1)  5 

 2)  28 

 3)  32 

 4)  42 

  

 

8.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้ 

อยา่งไร” 

 1)  นําอายขุองนฤมลบวกกบั 7 

 2)  นําอายขุองธมลวรรณมาลบออก 7 

 3)  นําอายขุองธมลวรรณมาบวกกบั 7 

 4)  นํา อายขุองธมลวรรณมาบวกกบั 35 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 9 - 12 

 

 

 

9. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  เงินท่ีเจนมี 

2)  เงินท่ีเจนใช้ซือ้กระโปรง 

3)  เงินท่ีเจนเหลือ 

4)  เงินท่ีเจนขายกระโปรง 

10.โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  4,350 – y = 2,870 

 2)  4,350 + y = 2,870 

 3)  2,870 – y = 4,350 

 4)  2,870 + 4,350 = y 

 

 

 

 

 

 

11. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น  

เทา่ไร” 

 1)  1,480 

 2)  6,220 

 3)  7,120 

 4)  7,220 

12) โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา 4,350 มาบวกกบัจํานวนเงินของ

เจน 

 2)  นําจํานวนเงินท่ีเจนซือ้กระโปรงมาลบ 

      กบั 2,870 

 3)  นําจํานวนเงินท่ีเจนเหลือมาลบจํานวน 

      เงินท่ีซือ้กระโปรง 

 4)  นําจํานวนเงินท่ีเจนซือ้กระโปรงมาลบ 

      ออกจาก 4,350 

 

เจนมีเงิน 4,350 บาท ซือ้กระโปรงไป y บาท ยงัเหลือเงิน 2,870 บาท เจนซือ้กระโปรงไปก่ีบาท 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 13 – 16 

 

 

13. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนเงินของเปิล้ 

2)  จํานวนเงินท่ีใช้ซือ้เคร่ืองเขียน 

3)  จํานวนเงินทัง้หมดท่ีใช้ซือ้ของ 

4)  จํานวนเงินท่ีเหลือของเปิล้ 

14. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  ค + 76 = 183 

 2)  ค – 183 = 76 

 3)  ค + 183 = 76 

 4)  183 – 76 = ค 

15. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น 

       เทา่ไร” 

 1)  59 

 2)  107 

 3)  159 

 4)  259 

16. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา จํานวนเงินของเปิล้บวกกบัราคาซือ้ 

      เคร่ืองเขียน 

 2)  นําจํานวนเงินท่ีเหลือของเปิล้มาลบกบั 

           จํานวนเงินทัง้หมด 

 3)  นําจํานวนเงินของเปิล้ลบด้วยราคา 

            เคร่ืองเขียน 

 4)  นําราคาเคร่ืองเขียนมาบวกกบัจํานวน 

            เงินของเปิล้ 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 17 – 20 

 

 

 

17. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  เวลาทํางานของสมหญิง 

2)  คา่จ้างของสมหญิง 

3)  เงินเหลือของสมหญิง 

4)  คา่จ้างของสมหญิงใน 1 ชั่วโมง 

18. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  N + 6 = 144 

 2)  N - 6 = 144 

 3)  N x 6 = 144 

 4)  N ÷ 6 = 144 

เปิล้มีเงิน ค บาท ซือ้เคร่ืองเขียนไป 183 บาท เหลือเงิน 76 บาท เปิล้มีเงินก่ีบาท 

 

สมหญิงทํางานวนัละ 6 ชัว่โมง ได้คา่จ้างชัว่โมงละ N บาท สมหญิงได้คา่จ้างทัง้หมด 

144 บาท สมหญิงได้คา่จ้างชัว่โมงละเทา่ใด 

่  
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19. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  24 

 2)  138 

 3)  150 

 4)  864 

  

 

 

 

 

20. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา จํานวนชัว่โมงในการทํางานทัง้หมด 

      บวกกบัจํานวนเงินท่ีสมหญิงได้ 

 2)  นําคา่จ้างท่ีสมหญิงได้มาบวกกบั

จํานวน 

            ชั่วโมงท่ีสมหญิงทํางาน 

 3)  นําจํานวนชัว่โมงการทํางานคณูกบั 

            คา่จ้างท่ีสมหญิงได้ใน 1 ชั่วโมง 

 4)  นําจํานวนชัว่โมงทัง้หมดคณูกบัจํานวน     

           เงินทัง้หมด 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 21 – 24 

 

 

 

 

21.  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนแจกนั 

2)  จํานวนดอกกหุลาบในแจกนัแตล่ะใบ 

3)  จํานวนดอกกหุลาบท่ีเหลือ 

4)  จํานวนดอกกหุลาบท่ีซือ้ 

22. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้ 

      อยา่งไร” 

 1)  c x 9 = 7 

 2)  c + 7 = 9 

 3)  c ÷ 9 = 7 

 4)  c - 9 = 7 

 

 

 

23. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น 

       เทา่ไร” 

 1)  2 

 2)  16 

 3)  56 

 4)  63 

24. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา 7 มาคณูกบัจํานวนดอกกหุลาบท่ี   

           นํา้ใจซือ้ 

 2)  นําจํานวนดอกกหุลาบทัง้หมดมาคณู

กบั  7 

 นํา้ใจซือ้ดอกกหุลาบมา C ดอก นํามาจัดใส่แจกัน 9 ใบ ได้ใบละ 7 ดอก 

นํ้าใจซื้อดอกกุหลาบมาทั้งหมดกี่ดอก 
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 3)  นํา 9 มาหารกบัจํานวนดอกกหุลาบ 

           ทัง้หมด 

 4)  นําจํานวนดอกกหุลาบทัง้หมดมาหาร 

           ด้วย 9 

 

 

 

 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 25 - 28 

 

 

25. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 

2)  จํานวนนกัเรียนในแตล่ะกลุม่ 

3)  จํานวนนกัเรียนท่ีไมมี่กลุม่ 

4)  จํานวนกลุม่ท่ีแบง่ได้ 

26. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  ง ÷ 24 = 144 

 2)  144 ÷ ง = 24 

 3)  144 + ง = 24 

 4)  144 -  ง = 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  6 

 2)  120 

 3)  168 

 4)  3,456 

28. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําจํานวนนกัเรียนหารด้วยจํานวนคน  

           ในแตล่ะกลุม่ 

 2)  นําจํานวนคนแตล่ะกลุม่บวกกบัจํานวน 

            กลุม่ 

 3)  นําจํานวนนกัเรียนลบกบัจํานวนคนแต่ 

           ละกลุม่ 

 4)  นําจํานวนนกัเรียนทัง้หมดหารด้วย 

           จํานวนกลุม่ท่ีแบง่ได้ 

 

 

มีนกัเรียน 144 คน แบง่เป็น ง กลุม่ กลุม่ละ 24 คน แบง่นกัเรียนได้ก่ีกลุม่ 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 29 - 32 

 

29. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนหมท่ีูเลีย้งไว้ 

2)  จํานวนหมท่ีูเหลือ 

3)  จํานวนหมท่ีูขายไป 

4)  จํานวนหมท่ีูซือ้มาเพิ่ม 

30. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  213 + ก = 135 

 2)  213 - ก = 135 

 3)  135 + ก = 213 

 4)  135 - ก = 213 

31. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  78 

  

 

2)  122 

 3)  178 

 4)  348 

32. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา 213 มาบวกกบัจํานวนหมท่ีูชรินดา 

           ซือ้เพิ่ม 

 2)  นําจํานวนหมท่ีูซือ้มาเพิม่มาบวกกบั 

135 

 3)  นําจํานวนหมท่ีูชรินดาเลีย้งมาบวกกบั  

           213 

 4)  นําจํานวนหมท่ีูชรินดาซือ้เพิ่มมาบวก  

           กบั 213 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 33 – 36 

 

 

33. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนดนิสอท่ีพ่ีมี 

2)  จํานวนดนิสอท่ีเหลือของพ่ี 

3)  จํานวนดนิสอท่ีพ่ีแบง่ให้เพ่ือน 

4)  จํานวนดนิสอท่ีเพ่ือนได้รับ 

34. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  24 – n = 6 

 2)  n +  6 = 24 

 3)  n ÷ 6 = 24 

 4)  n x 6 = 24 

ชรินดาเลีย้งหมไูว้ 135 ตวั ซือ้มาเพิม่อีก ก ตวั รวมมีหม ู213 ตวั ชรินดาซือ้หมมูาเพิ่มก่ีตวั   

พ่ีมีดนิสออยู ่24 แทง่ แบง่ให้เพ่ือน n แทง่ เหลือดนิสอ 6 แทง่ พ่ีแบง่ดนิสอให้เพ่ือนก่ีแทง่ 
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35. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  4 

 2)  18 

 3)  30 

 4)  144 

36. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

  

1)  นํา 24 มาบวกกบัจํานวนดนิสอท่ีเหลือ 

 2)  นําจํานวนดนิสอท่ีแบง่ให้เพ่ือนมาบวก 

           กบัจํานวนดนิสอท่ีพ่ีมี 

 3)  นําจํานวนดนิสอท่ีมีมาบวกกบัดนิสอท่ี 

           พ่ีเหลืออยู่ 

 4)  นําจํานวนดนิสอท่ีแบง่ให้เพ่ือนมาหาร 

           ด้วยจํานวนดนิสอท่ีเหลือ 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 37 – 40 

 

 

 

37. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนปลาตะเพียนท่ีคณุยายซือ้ 

2)  จํานวนปลาตะเพียนท่ีคณุยายสาน 

3)  ราคาขายปลาตะเพียน 1 ตัว 

4)  ราคาขายปลาตะเพียนทัง้หมด 

38. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  120 ÷ h = 600 

 2)  120 – h = 600 

 3)  120 x h = 600 

 4)  120 + h = 600 

39. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น 

       เทา่ไร” 

 1)  5 

 2)  50 

 3)  480 

 4)  720 

40. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา จํานวนปลาตะเพียน คณูกบัราคา 

           ปลาตะเพียน 1 ตัว 

 2)  นํา 120 มาบวกกบัราคาปลาตะเพียน 

 3)  นํา 600 มาหารด้วยราคาปลาตะเพียน 

 4)  นําจํานวนปลาตะเพียนมาบวกกบั 

           จํานวนเงินท่ีขายได้ทัง้หมด 

คณุยายสานปลาตะเพียน 120 ตวั ขายราคาตวัละ h บาท ได้เงินทัง้หมด 600 บาท 

ปลาตะเพียน ราคาตวัละก่ีบาท 
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แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

เร่ือง “การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ” 

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับที่ 2) 

............................................................................................................................. ...... 
 

7. แบบทดสอบฉบับนี้วดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ มีข้อ

คําถามทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

คาํอธิบายเก่ียวกับแบบทดสอบ 

8. คําถามเป็นปรนยัชนดิเลือกตอบ คือ แตล่ะข้อจะให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ

เพียงคําตอบเดียว จากตวัเลือก 1 2 3 และ 4 ที่ให้ไว้ เมื่อได้คําตอบใดก็ไปทําเครื่องหมาย 

X ลงใน  ท่ีตรงกบัตวัเลือกนัน้ในกระดาษคําตอบ ดงัตวัอยา่งการตอบข้อ 0 ดังนี้ 

ข้อ (0)   

 

 

9. นกัเรียนจะต้องกากบาทคําตอบเพียงข้อละคําตอบเดียวเทา่นัน้ ถ้าเกิน 1 คําตอบหรือไม่

ตอบ จะถือวา่ข้อนัน้ผดิ 

ถ้ากากบาทตอบไปแล้วแตต้่องการเปล่ียนคําตอบใหม ่ก็ให้ขีดเส้นขวางทบักากบาท  

        ก่อนให้ชดัเจนทกุครัง้ แล้วจงึไปกากบาทคําตอบใหม ่ดงัตวัอยา่งการเปล่ียนคําตอบจาก      

        “2” ไป “3” ดงันี ้

 

 

 

10. ตัวอย่างข้อสอบ (พลกิหน้าตอ่ไป) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

คาํส่ัง

 

 อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 0 – 00 

 

 

 

 (0).  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

  1. จํานวนเงินของแจน 

  2.  จํานวนเงินของจุ๋ม 

  3.  จํานวนเงินของจุม๋ท่ีน้อย 

     กวา่แจน 

  4. จํานวนเงินรวมของจุม๋กบั 

แจน 

 

(00).  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการ  

          ได้อยา่งไร” 

  1.  50 – L = 200 

  2.  50 + L = 200 

  3.  L + 50 = 200 

  4.  L x 50 = 200 

 

 

กระดาษคาํตอบ 

 

 

 

11. อยา่ขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบบันี  ้

12. หากต้องการทดเลข ให้นกัเรียนทดลงในกระดาษคําตอบซึง่มีท่ีวา่งให้ทดอยูแ่ล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1 2 3 4 

0     

00     

จุม๋มีเงิน 50 บาท แจนมีเงิน L บาท จุม๋และแจนมีเงินรวมกนั 200 บาท        

จงหาวา่แจนมีเงินเทา่ใด 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 1 – 4 

 

 

 

1.  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนน้องของมานะ 

2)  จํานวนเงินท่ีหลานของมานะได้รับ 

3)  จํานวนเงินของมานะ 

4)  จํานวนเงินท่ีเหลือของมานะ 

2.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   ÷ 5 = 25 

 2)   x 5 = 25 

 3)  25 -  = 5 

 4)  25 +  = 5 

3.  โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

 1)  5 

 2)  20 

 

 3)  30 

 4)  125 

4.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา จํานวนเงินของมานะมาคณูกบั 

            จํานวนของน้องและหลาน 

 2)  นํา จํานวนหลานของมานะลบด้วย 

            จํานวนเงินแตล่ะคนท่ีน้องและหลาน 

            ได้รับ  

 3)  นําจํานวนเงินของมานะหารกบัจํานวน 

            ของน้องและหลาน 

 4)  นํา จํานวนเงินท่ีน้องและหลานของ 

            มานะได้บวกด้วยจํานวนของน้องและ 

            หลาน 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 5 - 8 

 

 

5.  โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  เงินของตอง 

2)  เงินของตา 

3)  เงินรวมของตาและตอง 

4)  เงินของตาท่ีมากกวา่ตอง 

6.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   + 322 = 1,289 

 2)  1,289 +  = 322 

 3)  322 -  = 1,289 

 4)  1,289 ÷  = 322 

 มานะมีเงินจํานวนหนึง่ แบง่ให้น้องและหลานรวม 5 คน คนละเทา่ ๆ กนั ได้คนละ 25 

บาท มานะมีเงินก่ีบาท 

 

ตองมีเงิน 322 บาท ตาและตองมีเงินรวมกนั 1,289 บาท ตาจะมีเงิน
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7.  โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็นเทา่ไร” 

 1)  967 

 2)  1,033 

 3)  1,167 

 4)  1,611 

 

 

 

 

 

 

8.  โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําจํานวนเงินของตองมาบวกกบั

จํานวน 

            เงินทัง้หมด 

 2)  นําจํานวนเงินของตามาบวกกบัจํานวน 

            เงินทัง้หมด 

 3)  นําจํานวนเงินของตองและตามา

รวมกนั 

 4)  นํา จํานวนเงินของตาลบกบัจํานวนเงิน 

           ของตอง

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 9 -12 

 

9. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนน้องของอ้อม 

2)  จํานวนเงินของอ้อม 

3)  จํานวนเงินท่ีพ่ีแบง่ให้น้องแตล่ะคน 

4)  จํานวนเงินเหลือ 

10. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   - 28 = 14 

 2)   + 14 = 28 

 3)   x 14 = 28 

 4)   ÷ 28 = 14 

11. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

  

1)  2 

 2)  14 

 3)  32 

 4)  42 

12. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําจํานวนเงินของอ้อมบวกกบัจํานวน 

            เงินท่ีเหลือ 

 2)  นําจํานวนเงินของอ้อมหารด้วยจํานวน 

           น้องของอ้อม 

 3)  นํา จํานวนเงินของอ้อมลบด้วยจํานวน 

            เงินท่ีแบง่ให้น้อง 

 4)  นําจํานวนเงินท่ีแบง่ให้น้องคณูกบั 

           จํานวนเงินของอ้อม 

อ้อมมีเงินจํานวนหนึง่ แบง่ให้น้องไป 28 บาท ยงัเหลือเงิน 14 บาท เดมิอ้อมมีเงินเทา่ไร 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 13 – 16 

 

13. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนลกูบอลนอกกลอ่ง 

2)  จํานวนลกูบอลในกลอ่ง 

3)  จํานวนลกูบอลทัง้หมด 

4)  จํานวนลกูบอลท่ีสุม่หยิบขึน้มา 

14. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   ÷ 30 = 210 

 2)  30 x  = 210 

 3)   - 30 = 210 

 4)   + 30 = 210 

15. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  70 

 2)  180 

 3)  240 

 4)  280 

16. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1.  นําจํานวนลกูบอลนอกและในกลอ่งมา 

           บวกกนั 

 2.  นําจํานวนลกูบอลทัง้หมดมาลบกบัลกู 

           บอลนอกกลอ่ง 

 3.  นําลกูบอลนอกกลอ่งมาคณูกบัจํานวน 

           ลกูบอลในกลอ่ง 

 4.  นําจํานวนลกูบอลทัง้หมดหารกบัลกู 

           บอลนอกกลอ่ง 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 17 - 20 

 

 

 

 

17. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนถงุของแป้งสาลีท่ีมี 

2)  นํา้หนกัของแป้งสาลี 1 ถุง 

3)  จํานวนแป้งสาลีท่ีเหลือ 

4)  นํา้หนกัของแป้งสาลีทัง้หมด 

  

 

18. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   + 12 = 336 

 2)  336 -  = 12 

 3)   x 12 = 336 

 4)  336 ÷  = 12 

 มีลกูบอลในกลอ่งจํานวนหนึง่ เม่ือนบัรวมกบัลกูบอลข้างนอกกลอ่ง 30 ลกู จะนบัได้

ทัง้หมด 210 ลกู มีลกูบอลอยูใ่นกลอ่งก่ีลกู 

 

แป้งสาลีบรรจใุสถ่งุ ถงุละเทา่ ๆ กนั นํา้หนกัถงุละ 12 กิโลกรัม ชัง่นํา้หนกัรวมกนัได้ 

336 กิโลกรัม เดมิมีแป้งสาลีก่ีถงุ 
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19. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  28 

 2)  324 

 3)  348 

 4)  4,032 

 

 

 

 

20. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

1)  นําจํานวนแป้งสาลีมาบวกกบั นํา้หนกั 

           ของแป้งสาลีแตล่ะถงุ 

 2)  นํา 336 มาลบกบัจํานวนแป้งสาลี 

 3)  นํา นํา้หนกัรวมของแป้งสาลีมาลบกบั 

           นํา้หนกัของแป้งสาลีแตล่ะถงุ 

 4)  นําจํานวนถงุของแป้งสาลีท่ีมีมาคณูกบั  

           12 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 21 – 24 

 

 

 

21. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  อายขุองหนอ่ย 

2)  อายขุองอ้อ 

3)  อายขุองหนอ่ยท่ีมากกวา่อ้อ 

4)  อายขุองอ้อท่ีน้อยกวา่หนอ่ย 

22. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   x 2 = 32 

 2)   ÷ 2 = 32 

 3)   + 2 = 32 

 4)   - 2 = 32 

  

 

 

23. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  16 

 2)  30 

 3)  34 

 4)  64 

24. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําอายขุองหนอ่ยกบัอ้อมาบวกกนั 

 2)  นําอายขุองอ้อมาบวกกบั 2 

 3)  นํา อายขุองหนอ่ยมาลบกบั 32 

 4)  นํา อายขุองหนอ่ยลบออก 2 

 

หนอ่ยอายมุากกวา่อ้อ 2 ปี ถ้าอ้ออาย ุ32 ปี หนอ่ยจะมีอายเุทา่ไร 
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 25 – 28 

 

 

25. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  อายขุองบตุร 

2)  อายขุองบดิา 

3)  อายรุวมของบดิากบับตุร 

4)  อายขุองบดิาท่ีมากกวา่บตุร 

26. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   - 2 = 58 

 2)  2 x  = 58 

 3)  2 +  = 58 

 4)   ÷ 2 = 58 

 

 

 

27. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  24 

 2)  29 

 3)  56 

 4)  60 

28. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําอายขุองบดิาบวกกบั 2 

 2)  นําอายขุองบตุรลบกบัอายขุองบดิา  

 3)  นํา 2 มาคณูกบัอายขุองบตุร 

 4)  นํา 2 มาคณูกบัอายขุองบดิา 

 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 29 – 32 

 

 

29. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  เวลาทํางานใน 1 วัน 

2)  คา่จ้างของชยัใน 1 ชั่วโมง 

3)  เงินคา่จ้างท่ีได้ใน 1 วัน 

4)  จํานวนวนัท่ีชยัทํางาน 

  

 

30. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)  30 -  = 240 

 2)  30 x  = 240 

 3)   + 30 = 240 

 4)  30 ÷  = 240 

 

 

ปัจจบุนับดิามีอายเุป็น 2 เทา่ของบตุร ถ้าบดิามีอาย ุ58 ปี บตุรจะมีอายก่ีุปี 

 

ชยัทํางานได้คา่จ้างชัว่โมงละ 30 บาท ต้องทํางานวนัละก่ีชัว่โมง จงึจะได้เงิน 240 บาท 
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31. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  8 

 2)  210 

 3)  270 

 4)  7,200 

32. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําเงินคา่จ้างของชยัใน 1 ชัว่โมง มาลบ 

           ด้วยจํานวนชัว่โมง 

 2)  นําจํานวนเงินทัง้หมดหารด้วย 30 

 3)  นําเงินคา่จ้างของชยัใน 1 ชัว่โมง มา

คณู 

           กบัจํานวนชัว่โมงในการทํางาน 

 4)  นําจํานวนชัว่โมงบวกกบัเงินคา่จ้างของ 

           ชยัใน 1 ชั่วโมง 

คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 33 – 36 

 

33. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนมะนาวทัง้หมด 

2)  จํานวนถงุมะนาว 

3)  จํานวนมะนาวใน 1 ถุง 

4)  มะนาวท่ีเหลือ 

34. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   - 30 = 15 

 2)   + 15 = 30 

 3)   ÷ 30 = 15 

 4)   x 30 = 30 

  

 

 

 

 

35. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น

เทา่ไร” 

 1)  2 

 2)  15 

 3)  45 

 4)  450 

36. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นําจํานวนมะนาวแตล่ะถงุบวก 15  

 2)  นําจํานวนมะนาวทัง้หมดคณูกบั 30 

 3)  นําจํานวนมะนาวแตล่ะถงุลบกบั 15 

 4)  นํา จํานวนมะนาวทัง้หมดหารด้วย 30 

 

 

 

 

พอ่ค้ามีมะนาวจํานวนหนึง่ แบง่ใสถ่งุ ถงุละ 30 ผล ได้ทัง้หมด 15 ถงุ พอ่ค้ามีมะนาวทัง้หมดก่ี
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คาํส่ัง อา่นโจทย์นีแ้ล้วตอบคําถามข้อ 37 – 40 

 

 

37. โจทย์ข้อนี ้“ให้หาอะไร” 

1)  จํานวนวิทยท่ีุขายไป 

2)  จํานวนวิทยกุ่อนขาย 

3)  จํานวนวิทยท่ีุเหลือ 

4)  ราคาวิทย ุ

38. โจทย์ข้อนี ้“สามารถเขียนในรูปสมการได้

อยา่งไร” 

 1)   + 21 = 63 

 2)   x 21 = 63 

 3)   - 21 = 63 

 4)   ÷ 21 = 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. โจทย์ข้อนี ้“มีคําตอบของสมการเป็น 

       เทา่ไร” 

 1)  3 

 2)  42 

 3)  84 

 4)  1,332 

40. โจทย์ข้อนี ้“สามารถตรวจคําตอบได้

อยา่งไร” 

 1)  นํา จํานวนวิทยทุัง้หมด คณูด้วยจํานวน 

           วิทยท่ีุขายไป 

 2)  นําจํานวนวิทยท่ีุเหลือลบด้วยจํานวน  

           วิทยท่ีุขายไป 

 3)  นําจํานวนวิทยท่ีุขายไปมาหารด้วย 

           จํานวนวิทยท่ีุเหลือ 

 4)  นําจํานวนวิทยทุัง้หมดลบกบัจํานวน 

           วิทยท่ีุขายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้ามีวิทยจํุานวนหนึง่ ขายวิทยไุป 21 เคร่ือง เหลือวิทย ุ63 เคร่ือง เดมิร้านค้ามีวิทยก่ีุเคร่ือง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
      -  รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

 1.  อาจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์   ลงักา  อาจารย์ภาควิชาการวิจยัและวดัผล 

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.  อาจารย์ ดร.อิทธิพทัธ์     สวุทนัพรกลุ  อาจารย์ภาควิชาการวิจยัและวดัผล 

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

 3.  อาจารย์สมพศิ       กาญจนาเพ็ญกลุ  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

       ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

 4.  อาจารย์ ดร.สวุรรณา       จุ้ยทอง  อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 5.  อาจารย์วนัชยั                เตชะมหานนท์  ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ  

        อาจารย์โรงเรียนบางมดวิทยา   

       “สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ์ 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 
ช่ือ ช่ือสกลุ     นางสาววิสารัตน์  วงศ์ภรีู 

วนัเดือนปีเกิด     16 มีนาคม 2523 

สถานท่ีเกิด     อําเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั    81/1 หมู ่1 ตําบลเขาไชย อําเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร  

86210 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั   เป็นข้าราชการครู ตําแหนง่ ครู คศ. 1 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั    โรงเรียนบางแคเหนือ (ชัน้-จํานงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนสุรณ์) 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2539    มธัยมศกึษาตอนต้น  

จากโรงเรียนทา่แซะรัชดาภิเษก 

อําเภอทา่แซะ จงัหวดัชมุพร 

 พ.ศ. 2542    มธัยมศกึษาตอนปลาย  

จากโรงเรียนทา่แซะรัชดาภิเษก 

อําเภอทา่แซะ จงัหวดัชมุพร 

 พ.ศ. 2546  ครุศาสตรบณัฑติ วิชาเอกการวดัผลการศกึษา            

จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

 พ.ศ. 2556    การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 

สาขาวิชาการวดัผลการศกึษา 

 จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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