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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับ

ครคูณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา 2) ศกึษาผลการใชห้ลกัสตูรฝกึอบรมการสรา้งขอ้สอบวินจิฉยัสำาหรบั
ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 2.1 ความรู้ความเข้าใจ 2.2 ความสามารถ
ในการสร้างข้อสอบวินิจฉัย 2.3 พฤติกรรมของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการนิเทศ กำากับ ติดตาม  
โดยใช้เทคนิคแบบสอนงาน และแบบพ่ีเลี้ยงในการนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
และ 2.4 ความพงึพอใจของครทูีม่ตีอ่หลกัสตูรฝกึอบรม การดำาเนนิการม ี2 ระยะ คอื ระยะที ่1 การสรา้ง 
และพัฒนาหลักสูตร ระยะที่ 2 การนำาหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 15 คน ได้มาโดยการรับสมัครครูที่อาสาสมัคร และมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัย
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2) แบบทดสอบวัดความรู้การสร้างข้อสอบวินิจฉัย 3) แบบ
ประเมินผลงานการสร้างข้อสอบวินิจฉัย 4) แบบนิเทศ กำากับ ติดตาม สังเกตพฤติกรรมครูผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบ 
วินิจฉัย 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหลกัสตูรฝกึอบรมการสรา้งขอ้สอบวนิจิฉยัสำาหรบัครคูณติศาสตร์ระดบัประถม
ศึกษา พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ สภาพปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตรฝึก
อบรม หลกัการของหลกัสูตรฝกึอบรม จดุมุง่หมายของหลกัสตูรฝกึอบรม โครงสร้างเนือ้หาของหลักสตูร
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ฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สื่อและเทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรม และ
การวัดและประเมินผล เนื้อหาการฝึกอบรม 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้
วดักลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หนว่ยที ่
2 ความหมายและความสำาคัญของข้อสอบวินิจฉัย เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน หน่วยที่ 3 แนวคิด
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้หน่วยที ่4 การออกแบบการวัดและประเมนิผล และการเขยีนแผนผังขอ้สอบ 
หน่วยที่ 5 การเขียนข้อสอบวินิจฉัย และหน่วยที่ 6 การหาคุณภาพของข้อสอบวินิจฉัย รวม 18 ชั่วโมง 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสตูรฝกึอบรมในภาพรวม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 

2.1 ความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งขอ้สอบวินจิฉยัของครทูีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมหลงัการฝกึอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ความสามารถในการสร้างข้อสอบวินิจฉัยของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.48

2.3 พฤติกรรมครผููเ้ข้ารบัการฝกึอบรมจากการนเิทศ กำากบั ติดตาม โดยใชเ้ทคนิคแบบสอนงาน
และแบบพี่เลี้ยง หลังจากการฝึกอบรม 3 สัปดาห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัย ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ พฤติกรรม 
ความพึงพอใจ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the training curriculum of  

diagnostic mathematics test construction for a primary school mathematics teacher and  
2) to study the results in using the training curriculum of diagnostic mathematics test  
construction for a primary school mathematics teacher. The study of results were divided 
into three parts, which were 1) the part of knowledge and understanding, 2) the ability of 
diagnostic mathematics test construction 3) the Supervision by coaching and mentoring 
techniques in applying knowledge gained in student development and 4) the satisfaction 
of primary school mathematics teachers to the training curriculum. The process of training  
curriculum was divided into two periods. The first period was the construction and  
development of curriculum. The second period was the usage and evaluation of curriculum. 
The samples were 15 primary school mathematics teachers (Level: Prathom4 to Prathom 
6), who were in Kalasin Primary Educational Service Area 3 in the 1/2015. The instruments 
of this research were 1) the training curriculum of diagnostic mathematics test construction 
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for a primary school mathematics teacher 2) the knowledge test of diagnostic mathematics  
test construction 3) the evaluation form of diagnostic mathematics test construction  
result 4) the supervision observation, behavior, teachers, trainees and 5) the satisfaction  
questionnaire of the sampling teachers towards the training curriculum of diagnostic  
mathematics test construction for an primary school mathematics teacher. 

Results of the research are as follows.

1. The results in developing the training curriculum of diagnostic mathematics test 
construction for a primary school mathematics teacher consisted of the problems and  
necessary factors of training curriculum, the principles of training curriculum, the purposes of 
training curriculum, the structures and details of training curriculum, the training curriculum 
activities, the training curriculum participants, the media technology of training curriculum 
and the evaluation of training curriculum. The details of training curriculum included six units, 
which were 1) the standard analysis and key performance indicator of the basic education  
core curriculum 2008 in mathematics 2) the meaning and importance of diagnostic  
mathematics test to find out the problems of mathematics learners 3) the concept of 
learned behavior 4) the design process of measurement and evaluation and the writing test  
blueprints 5) the writing of diagnostic mathematics test and 6) the qualification assessment 
of diagnostic mathematics test. There were 18 hours for the most proper time of diagnostic 
mathematics test assessment to the training curriculum.

2. The results of training curriculum are follows:

2.1 The statistical significance of the knowledge and understanding between the 
pre-period to participate in the training curriculum and the post-period to participate in the 
training curriculum was .05. The participants gained more knowledge and understand after 
participating in the training curriculum.

2.2 The score of participant ability in constructing diagnostic mathematics test was 
80%, which was the standard score, and the average score was 87.48%.

2.3 The result of the observation of teachers’ behavior after 3 weeks of training were 
found that the overall level was at the highest level.

2.4 The satisfaction of participants towards the training curriculum of diagnostic  
mathematics test construction for a primary school mathematics teacher was significantly  
high.

Keywords: Training curriculum of diagnostic, knowledge and understanding, ability, behavior, 
satisfaction. 
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บทนำา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้

เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผล
การเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้ประสบผลสำาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสำาคญั 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เปา้หมายหลักในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้
ในทกุระดบัไมว่า่จะเปน็ระดับช้ันเรยีน ระดับสถาน
ศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน
เปน็ขอ้มลูและสารสนเทศทีแ่สดงพัฒนาการ ความ
ก้าวหน้า และความสำาเรจ็ทางการเรยีนของผูเ้รยีน 
ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 23) 

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวน
การสำาคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความสำาเร็จให้กับ
ผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของหลักสูตร 
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
และสภาพการจัดการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สมาน  
เอกพิมพ์, 2560: 255) ดังนั้น การวัดและ
ประเมนิผล เปน็องค์ประกอบทีต้่องการการพัฒนา
มากท่ีสุด โดยหลักการแล้ว การวัดและประเมิน
ผลจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือเทคนิคหรือวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม แต่เท่าที่เป็นอยู่
นั้น การวัดผลส่วนใหญ่เน้นแต่ความรู้ความจำา 
ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์จะพบว่ามีการวัดผล
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ และใน
การวัดผลในปัจจุบันให้โรงเรียนกำาหนดการวัด

และประเมินผลเอง (School assessment) ซึ่ง
ครูเป็นผู้ออกข้อสอบเอง ผลก็จะสอดคล้องกับสิ่ง
ท่ีตนเองสอนเป็นหลัก คือ เน้นความจำา แม้จะมี
การแนะนำาใหใ้ช้ขอ้สอบกลางทีบ่คุคลภายนอกเปน็
ผู้สร้าง แต่ในสภาพจริง ก็ยังปรากฏว่ามีโรงเรียน
จำานวนน้อยมากที่ทำาเช่นนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ 
นักเรียนไทยทำาคะแนนได้ดี โดยเฉพาะข้อสอบที่
วัดความจำาและเป็นลักษณะเลือกตอบ แต่ไม่ดี
ในด้านของพัฒนาการทางสมองระดับสูง (พิศาล 
สรอ้ยธุหร่ำา, 2544: 42) ในการวัดและประเมนิผล
คณิตศาสตร์มีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อการวินิจฉัย
ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำาเป็นของผู้เรียน โดย
จะมีการประเมินก่อนเรียน และประเมินระหว่าง
เรียน  2)  เพื่อใช้ผลประเมินในการตัดสินผลการ
เรยีนของผูเ้รยีน และ 3) เพือ่ใชผ้ลการประเมนิเปน็
ข้อมูลสารสนเทศ    ดังนั้น การวัดผลประเมินผล
คณติศาสตร ์เพือ่ใหไ้ดข้อ้สนเทศดงักลา่ว  สามารถ
ทำาได้  3  ลักษณะ คือ การประเมินเพื่อวินิจฉัย
ผู้เรียน  มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความรู้ความ
สามารถและค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของผู้เรียน 
ด้วยการสังเกต  การสอบปากเปล่า  หรือการใช้
แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยทั้งนี้คำาถามหรืองาน
ที่มอบหมาย  ควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ
ทีเ่ปน็พืน้ฐานของการเรยีนรู ้ และครอบคลมุทกัษะ
กระบวนการหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ และการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

การประเมนิทีด่ำาเนนิการควบคูไ่ปกบัการ
จัดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมหน่ึงด้านวิธี
วิทยาทางการประเมินหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้การ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาบรรลุเปา้หมาย เหตผุล
สำาคัญของการประเมินคือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรยีน โดยครตูอ้งกระทำาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ก่อน  
ระหว่าง และหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน  
นั่นหมายความว่า ครูควรให้ความสำาคัญกับการ
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ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน ตรวจสอบความรู้ 
พื้นฐานของผู้เรียนและประเมินผลระหว่างเรียน 
และควรทำาการศกึษาเพื่อคน้หาสาเหตุวา่นกัเรยีน
บกพรอ่ง หรอืมจีดุออ่นในเรือ่งใดเพ่ือจะได้ทำาการ
แก้ไขจุดบกพร่องได้ตรงจุด การท่ีจะทราบว่า 
ผู้เรียนบกพร่องในเรื่องใดนั้น ผู้สอนจะต้องมีการ
ประเมินทุกระยะ เพราะผลที่ได้จะเป็นข้อมูล 
ท่ีบ่งบอกถึงสาเหตุและข้อบกพร่องของการเรียน
การสอนในแต่ละเนื้อหา ทำาให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสอนซ่อมเสริมให้
ตรงจุด และยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งเป็นการ
ประเมินผลที่ให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เกี่ยวกับความรอบรู้ในเรื่องความรู้  
และทักษะในขอบเขตที่กำาหนดไว้ และครูนำา
สารสนเทศไปใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
นำาไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงประเด็น และ
มีประสทิธภิาพการวนิจิฉยัขอ้บกพรอ่ง (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555: 1) ซึ่งแนวทางในการแก้
ปญัหาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ ซึง่เปน็หน้าที่
ของครผููส้อนทีจ่ะต้องมเีครือ่งมอืทีจ่ะคน้หาสาเหตุ
และจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการเรียนของ
นักเรียน เครื่องมือที่มีลักษณะดังกล่าวคือ แบบ 
ทดสอบวินิจฉัย ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความ
บกพร่องหรือความเด่นด้อยของผู้เรียนว่าบรรลุ
วตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมท่ีตัง้ไวห้รือไม ่และยังม ี
ขอ้บกพรอ่งในเรือ่งใด หรอืหวัขอ้ใด ครจูะไดจ้ดัสอน 
ซ่อมเสริมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพบว่าในการเรียน 
การสอนโดยใช้การประเมินข้อบกพร่องในการ
เรียนและจัดสอนซ่อมเสริมได้ตรงจุดบกพร่อง 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ได้มากกว่าปกติถึงสองเท่า (บุญชม ศรีสะอาด, 
2546: 25) แบบทดสอบวนิจิฉยัสามารถวเิคราะห์
หาขอ้บกพรอ่งในการเรียนของนกัเรยีนได้มากกวา่
แบบทดสอบอื่นๆ และยังช่วยให้ครูผู้สอนรู้ถึง 
องค์ประกอบที่สำาคัญ กระบวนการที่จำาเป็น  

ตลอดจนอุปสรรคในการเรียนการสอน ซ่ึงจะ
ประหยดัเวลาและแรงงานคร ูทำาใหค้รมูเีวลาเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้น 
นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักจุดบกพร่อง
ของตนเอง ทำาให้สามารถปรับปรุงการเรียนการ
สอนได้ตรงจุด 

ดังนั้น การพัฒนาความเข้มแข็งในระบบ
ของการวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน
จึงเป็นกลไกสำาคัญอีกประการหนึ่งที่จะสะท้อน
ให้คุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามจุดเน้นที่
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่อง การ
ประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนตามรูปแบบการฝึก
อบรมโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานขึน้ โดยคำานงึถงึความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของครูเป็นสำาคัญ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสรา้ง

ข้อสอบวินจิฉยัสำาหรบัครคูณติศาสตรร์ะดบัประถม
ศึกษาที่มีคุณภาพ

2. เพือ่ศกึษาผลการใชห้ลักสตูรฝกึอบรม
การสร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

2.1 ความรู้ความเข้าใจ

2.2 ความสามารถในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย

2.3 พฤติกรรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากการนิเทศ กำากับ ติดตามโดยใช้เทคนิคแบบ
สอนงานและแบบพี่เลี้ยง ในการนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

2.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึก
อบรม



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 108 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

สมมติฐานการวิจัย
1. หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบ

วินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ทำาให้ครูมีความรู้ความสามารถหลังอบรมสูงกว่า
ก่อนฝึกอบรม

2. ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย พฤติกรรมครูผู้เข้ารับการฝึก
อบรมจากการนิเทศ กำากับ ติดตามโดยใช้เทคนิค
แบบสอนงานและแบบพี่เลี้ยง ในการนำาความรู้ที่ 
ไดร้บัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน และ ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการฝึกอบรม หลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัยสูงกว่าก่อนใช้
หลักสูตรฝึกอบรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะท่ี 1 การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร ประชากร ประกอบด้วย

1. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ โดย
กระบวนการสนทนากลุ่ม จำานวน 12 คน ได้มา
โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ

2. กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คณุภาพหลกัสตูร และเคร่ืองมอืในการวจัิย จำานวน 
5 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านการฝึก
อบรม ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ครูผู้ทดลองใช้หลักสูตร จำานวน 10 
คน ได้มาโดยการรับสมัครครูที่อาสาสมัคร และมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร

ระยะที่ 2 คือ การนำาหลักสูตรไปใช้และ
การประเมินผลหลักสูตร

ประช�กร 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 385 คน 

กลุ่มตัวอย่�ง 

ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำาหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นนำาหลักสูตรไปใช้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยความสมัครใจเข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ คือ มีความสนใจในการพัฒนาวิชาชีพ
ด้วยการสร้างข้อสอบวินิจฉัย เป็นครูผู้สอนสาระ
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
และได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน การเลือก
หากมีผู้สนใจสมัครมากจะเลือกให้ตรงคุณสมบัติ 
และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากจาก 
ผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขใหไ้ดผู้เ้ขา้รบั
การอบรมจำานวน 15 คน

เครื่องมือก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 1

1. แบบสนทนากลุม่ยอ่ย ไดค่้าดชันคีวาม
สอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00

2. แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการ
สร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า
ตั้งแต่ 0.80-1.00

3. แบบทดสอบวัดความรู้ การสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า
ตั้งแต่ 0.80-1.00

4. แบบประเมินผลงานการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00
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เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 2

1. หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

2. แบบทดสอบวัดความรู้การสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย

3. แบบประเมินผลงานการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่
มีต่อหลักสูตรการสร้างข้อสอบวินิจฉัย ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.80-1.00 

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 1

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความจำาเป็นของการฝึกอบรม
จากนโยบายรัฐบาล ทฤษฏีการเรยีนรู้ เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝกึอบรม และการสรา้ง
ข้อสอบวินิจฉัย

2. จัดการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน 
ซึง่เป็นผู้เชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร ด้านการวจิยั ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการวัดผลประเมินผล และครูผู้
สอนสาระคณิตศาสตร์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 
5 คน ได้มาจากครูที่สมัครใจในการให้ข้อมูล ใน
การสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน
ที่ กำาหนดดังต่อไปนี้

2.1 กำาหนดกลุ่มผู้ดำาเนินการจัดสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ผู้ดำาเนินการสนทนาจำานวน 1 คน คือ
ผู้วิจัย ผู้จดบันทึกการสนทนา จำานวน 1 คน คือ 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2.2 คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อ
กำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการประเมิน
เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในสาระคณิตศาสตร์ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยใช้หลักการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 
จำานวน 12 คน

2.3 นำาผลจากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ
ทฤษฎีการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในสาระ
คณิตศาสตร์ การสร้างข้อสอบวินิจฉัย เพื่อนำามา
กำาหนดเป็นโครงสร้างแนวคำาถาม

2.4 สร้างแบบการสนทนากลุ่มตาม
โครงสรา้งแนวคำาถามทีก่ำาหนดไว ้ซึง่ประกอบดว้ย
คำาถามหลัก และคำาถามขยายที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับได้ตามสถานการณ์

2.5 นำาข้อประเด็นการสนทนากลุ่มที่
สร้างขึ้นไปให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ความถูกต้องของประเด็นคำาถาม และ
ภาษาที่ใช้

2.6 ปรับปรุงแบบสนทนากลุ่มตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

2.7 นำาแบบการสนทนากลุ่มไปหา
ประสิทธิภาพ โดยนำาไปทดลองใช้สนทนากลุ่ม
กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม จำานวน 3 คน

2.8 นำาข้อมูลจากการทดลองใช้ มา
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ จัดพิมพ์แบบสนทนา
กลุ่ม เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างเอกสารหลักสูตร

1. กำาหนดองค์ประกอบในการยกร่าง
หลกัสตูรฝกึอบรมการสร้างขอ้สอบวนิิจฉยั สำาหรับ
ครูคณิตศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา มอีงค์ประกอบ 
ดังนี้

1.1 ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม

1.2 หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม 
เป็นการกำาหนดแนวทางหรือทิศทางในการ 
ดำาเนินงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นการ
กำาหนดวตัถปุระสงค์และผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่
ผู้เข้ารับการอบรมได้นำาไปปฏิบัติจริงในการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย   

1.4 เน้ือหาในการสร้างสาระหลักสูตร 
ฝึกอบรม เป็นการกำาหนดเนื้อหาสาระในรูป
กิจกรรมมีการกำาหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระ
เวลาท่ีใช้ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม  

1.5 แนวดำาเนินการและกจิกรรมฝกึอบรม 
เป็นการจัดกิจกรรมการอบรมการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย ให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ศึกษา  

1.6 สื่อและเทคโนโลยีในการฝึกอบรม 
เป็นการกำาหนดส่ือและเทคโนโลยีประกอบการ 
ฝกึอบรมทีห่ลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกบัเน้ือหา 
กิจกรรมการฝึกอบรม

1.7 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการนำาหลักสูตรไป
ใช้นั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. เขียนรายละเอียดขององค์ประกอบ
หลกัสตูรฝึกอบรมการสร้างขอ้สอบวินจิฉยั สำาหรับ
ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ให้แต่ละ 
องคป์ระกอบมคีวามสัมพนัธส์อดคลอ้งกนั จดัเรยีง
ลำาดับของแต่ละองค์ประกอบให้มีความเหมาะสม

3. จัดทำาเอกสารประกอบหลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และกำาหนดรูป
แบบการฝึกอบรม มีจำานวน 6 หน่วย ดังนี้

3.1 หน่วยท่ี 1 การวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้ วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ห ลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3.2 หน่วยที่ 2 ความหมายและความ
สำาคัญของข้อสอบวินิจฉัย เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
ของผู้เรียน

3.3 หน่วยที ่3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การเรียนรู้ 

3.4 หน่วยที่ 4 การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล และการเขียนแผนผังข้อสอบ

3.5 หน่วยที่ 5 การเขียนข้อสอบวินิจฉัย 

3.6 หน่วยที่ 6 การหาคุณภาพของ
ข้อสอบวินิจฉัย 

ขั้นตอนที่ 3 การหาคุณภาพของร่าง
เอกสารหลักสูตร โดยผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียด 
ดังนี้

นำารา่งหลกัสตูรฝึกอบรมการสรา้งข้อสอบ
วนิจิฉยั สำาหรบัครคูณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา 
ให้ผู้เช่ียวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตร ด้านการฝึกอบรม ด้านการวัดผล
ประเมินผล และด้านสาระคณิตศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรพร้อม
กับเอกสารประกอบหลักสูตร 
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ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ
แต่ละองค์ประกอบของร่างหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร โดยกำาหนดเกณฑ์ในการ 
ตรวจสอบคุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ คือ  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ
แบบทดสอบวัดความรู้การสร้างข้อสอบวินิจฉัย 
โดยใช้แบบประเมินผลงานการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย โดยกำาหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ
คุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ คือ ค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร

1. นำาหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูผู้สอน 
สาระคณิตศาสตร์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ปกีารศกึษา  
2557 จำานวน 10 คน ได้มาโดยการสมัครใจ

2. ทดสอบวัดความรู้ในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย ก่อนการฝึกอบรม 

3. ทดลองใช้หลักสูตร โดยการฝึกอบรม 
ใช้เวลา 3 วัน ในวันที่ 9-11 กันยายน 2557 เพื่อ
เปน็การอบรมเชงิปฏิบตักิาร โดยมกีจิกรรมการให้
ความรูเ้ก่ียวกับการสรา้งขอ้สอบวนิจิฉยั เพ่ือใหค้รู
ที่เข้ารับการอบรมสามารถสร้างข้อสอบวินิจฉัยได้ 

4. ทดสอบวัดความรู้ในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย หลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 
ชุดเดียวกันกับก่อนการฝึกอบรม

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 2

1. จัดทำาโครงการฝึกอบรมเพ่ือขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำาหนด
รายละเอียด ของการฝึกอบรมการสร้างข้อสอบ
วนิิจฉัย สำาหรบัครคูณติศาสตรร์ะดับประถมศกึษา 
ต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3

2. นำาหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มีขั้นตอนดังนี้

2.1 ทดสอบวดัความรูใ้นการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย ก่อนการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ

2.2 ทดลองใช้หลักสูตรโดยจัดการอบรม
ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 2.2.1 เตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม: 
ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่จะ
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยและ
ให้ครูเตรียมมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ประกอบการฝึกอบรม

 2.2.2 เตรียมเอกสารหลักสูตรฝึก
อบรมใหเ้พยีงพอในการฝกึอบรม ซึง่ประกอบดว้ย 
คูม่อืการฝกึอบรมสำาหรบัวทิยากร เอกสารสำาหรบั
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ชุดฝึกอบรม ตัวอย่าง
เครื่องมือการสร้างข้อสอบวินิจฉัยและ เอกสาร
ประกอบการบรรยายของวทิยากรพเิศษ เรือ่ง การ
สร้างข้อสอบวินิจฉัย

 2.2.3 เตรียมประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในสถานศึกษา

2.3 ทดสอบวดัความรูใ้นการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย หลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 
ชุดเดียวกันกับก่อนการฝึกอบรม

2.4 ประเมินผลงานการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัย ของครูหลังการฝึกอบรม 

  2.5 สอบถามความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อหลักสูตรการสร้างข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับ
ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ในการ
สร้างข้อสอบวินิจฉัย ระหว่างก่อนอบรมกับหลัง
อบรม โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test 
(เนื่องจากมีกลุ่มทดลอง 15 คน) 

2. วิเคราะห์การประเมินผลงานการ
สรา้งขอ้สอบวนิิจฉยั โดยใช้คา่เฉลีย่และคา่รอ้ยละ  
เทียบกับเกณฑ์ คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครู โดยใช้
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากขัน้ตอน
การดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ

สร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมี 
องค์ประกอบ ดังนี้ สภาพปัญหาและความจำาเป็น
ของหลักสูตรฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร
ฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 
โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตรฝึกอบรม การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่ือและ
เทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรม และการวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาการฝึกอบรม 6 หน่วย ได้แก่ 
หนว่ยที ่1 การวเิคราะหม์าตรฐานและตวัช้ีวดักลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยที่  
2 ความหมายและความสำาคญัของขอ้สอบวนิจิฉยั 
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน หน่วยท่ี 3 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 
การออกแบบการวดัและประเมนิผล และการเขยีน
แผงผงัขอ้สอบ หนว่ยที ่5 การเขียนขอ้สอบวนิิจฉยั 
และหน่วยที ่6 การหาคุณภาพของขอ้สอบวนิจิฉยั 
รวม 18 ชัว่โมง ผลการประเมนิความเหมาะสมของ

หลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง
ข้อสอบวินจิฉยัสำาหรบัครคูณติศาสตรร์ะดบัประถม
ศึกษา

2.1 ความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัยของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ความสามารถในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัยของครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 87.48

2.3 พฤติกรรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากการนิเทศ กำากับ ติดตาม โดยใช้เทคนิคแบบ
สอนงานและแบบพี่เล้ียง หลังจากการฝึกอบรม 
3 สัปดาห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.63) 

2.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
ฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัยสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.68) 

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

การสร้างข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครูคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี 
องค์ประกอบ ดังนี้ สภาพปัญหาและความจำาเป็น
ของหลักสูตรฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร
ฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 
โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตรฝึกอบรม การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่ือและ
เทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรม และการวัดและ
ประเมินผล เนื้อหาการฝึกอบรม 6 หน่วย ได้แก่ 
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หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
หนว่ยท่ี 2 ความหมายและความสำาคัญของขอ้สอบ
วนิจิฉยั เพือ่คน้หาข้อบกพรอ่งของผูเ้รยีน หนว่ยที ่
3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้หนว่ยที ่4 
การออกแบบการวดัและประเมนิผล และการเขยีน
แผงผงัขอ้สอบ หนว่ยที ่5 การเขียนขอ้สอบวนิิจฉยั 
และหน่วยที ่6 การหาคุณภาพของขอ้สอบวนิจิฉยั 
รวม 18 ชัว่โมง ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความจำาเป็นต้องศึกษา  วิเคราะห์    สำารวจ    วิจัย     
สภาพพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอในการสนับสนุนให้ได้หลักสูตรที่ ดี   
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ท่ีจะนำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครผููส้อนตอ้งวเิคราะหม์าตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน 
ในการจดัการเรยีนรู้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552: 
3) สอดคล้องกับสุพัตรา ศรีวณิชชากร (2550: 
1-4) ใหค้วามเห็นว่าการศกึษาข้อมลูมคีวามจำาเปน็
อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการด้านใดด้าน
หนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้อง
กับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของศิริพงษ์  
เพยีศริ ิ(2550: 196) ซึง่ประกอบด้วย จดุมุง่หมาย 
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร สื่อการเรียน และสอดคล้องกับ 
สมพร หลิมเจริญ (2552: 160) ได้ศึกษาการ
พฒันาหลกัสตูรสง่เสริมความคิดสรา้งสรรค์ ในขัน้
การร่างหลักสูตร ประกอบด้วย แนวคิดหลักการ
ของหลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร โครงสรา้ง
เนื้อหาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบ

วินจิฉยั สำาหรบัครูคณิตศาสตร ์ระดบัประถมศึกษา 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ แนวคิดทฤษฎี
ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง สามารถตัดสินใจ 
บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้สามารถ
วางแผนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่าง 
ถูกต้อง 

2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 ความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัยของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ดังนี้

กระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเอื้อให้
เกิดการเรียนรู้ในด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การสร้างข้อสอบวินิจฉัย โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
และได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับจงกลนี 
ชุติมาเทวินทร์ (2544: 126) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่การวางแผน 
การเตรียมการออกแบบหลักสูตร การดำาเนินการ
ฝึกอบรม รวมทั้งการติดตามประเมินผล เป็นการ
จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้า
อบรมอยา่งแทจ้รงิ ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมจะรูส้กึวา่
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทำาให้เกิดความ
กระตือรือร้น เพิ่มความมุ่งมั่น (Commitment)  
ให้กับผู้รับการฝึกอบรมที่จะกระทำากิจกรรมร่วม 
กันมากขึ้น นอกจากนี้การฝึกอบรมอย่างมี
ส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากพื้นฐาน
ประสบการณ์ (Experiential learning) ที่ดึง 
เอาประสบการณช์วีติของผูเ้รยีนมาใช ้มาสงัเคราะห ์ 
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด เกิดความลุ่มลึก  
เกิดความเข้าใจ และสามารถที่จะบูรณาการ 
ผสมผสานใหเ้ข้ากับประสบการณใ์หม ่ซึง่สอดคลอ้ง 
กับผลการวิจัยของอมรา เขียวรักษา (2548:  
147)  ที่ พบ ว่า  ครู ผู้ เ ข้ า รั บการ ฝึกอบรม 
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เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำาหรับครูวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลังฝึกอบรม 
สูงกว่าก่อนฝึกการอบรม

2.2 ความสามารถในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัยของครูมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.48 อธิบาย
ได้ดังนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ 
และกิจกรรมการฝึกอบรมที่เน้นทักษะปฏิบัติ
และการนำาไปใช้จริงในชั้นเรียน เน่ืองจากการ
กำาหนดโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม เนื้อหา
ของหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมหลักสูตรที่มี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
และวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ สัดส่วน
ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎี กับกิจกรรม
ภาคปฏิบัติของหลักสูตรมีความเหมาะสม อีกทั้ง
เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่มีความชัดเจนและ
ทันสมัย และการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ลว้นมผีลตอ่ประสทิธภิาพของการฝกึ
อบรม ดังที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2549: 24-32) ได้
เสนอแนวคดิไวว่้า วธิกีารฝึกอบรมทีม่ผีลตอ่ความ 
สำาเร็จของโครงการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม 
จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  
ทักษะหรือเจตคติอันพึงประสงค์ ช่วยกระตุ้นให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ 
มากข้ึน ไม่รูสึ้กเบ่ือหนา่ย การใชก้จิกรรมหลายอยา่ง
ประกอบกัน จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจดจำาเนื้อหาได้มากและจำา
ได้นานกว่าการบรรยายอย่างเดียว นอกจากนี้  
กิจกรรมการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือ
เรียนรู้จากการปฏิบตัโิดยการอภปิรายรว่มกนั และ
การเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง โดยที่การเชื่อม
โยงกับสถานการณ์จริง เป็นการนำาเรื่องราวต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาวิเคราะห์และ

อภิปรายกันเพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนใน
การหาทางแก้ไขปัญหานั้น เป็นวิธีการที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้รู้จักคิดและพิจารณาข้อมูลท่ีตนได้รับ
อย่างถี่ถ้วน และการอภิปรายจะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งการนำาเอาวิธีการต่างๆ ที่คล้ายคลึง
กับการปฏิบัติงานจริงมาใช้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับความจริง มีส่วนทำาให้การเรียนรู้นั้นมีความ
หมายมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของกริช  
อมัโภชน ์(2545: 27-28) ทีว่่าการพฒันาหลกัสตูร 
ฝึกอบรมเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการ และ
ข้ันตอนท่ีกำาหนดไว้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านกระบวนการและ 
ข้ันตอนการหาคุณภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้หลักสูตร 
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นเสมือนเครื่องมือ
ไปสู่ความสำาเร็จและถือว่ามีความสำาคัญ เพราะ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม จะทำาให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และความสามารถหรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่ง ผู้ วิจัยได้นำาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตรมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำาหนดกระบวนการ ขั้นตอนการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพ โดยผู้วิจัย
ได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม มากำาหนดหลักการ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 
โดยทุกข้ันตอนของหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของ 
สังคม ปรัชญา และจิตวิทยาการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดย
การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้  
จิตวทิยาการเรยีนรู ้ผู้เรยีน สงัคม และเนือ้หาความรู ้ 
ก่อนการกำาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ตลอดจนมีการกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตร 
ฝึกอบรม วิธีดำาเนินการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม ดังนั้น หลักสูตรที่ผู้วิจัย
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พัฒนาขึ้นจึงเป็นไปตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ
นำาหลักสูตรไปฝึกอบรมจริงจึงเกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

2.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมครูผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจากการนิเทศ กำากับ ติดตาม โดย
ใช้เทคนิคแบบสอนงาน (Coaching) และแบบ
พี่เลี้ยง (Mentoring) หลังจากการฝึกอบรม 3 
สัปดาห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  
= 4.63) สามารถอธบิายได้วา่ การนเิทศแบบสอน
งาน (Coaching) และแบบพี่เลี้ยง (Mentoring)  
ท่ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการนิเทศ กำากับ ติดตาม  
ครูผู้สอนท่ีเข้ารับการอบรมสามารถนำาความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการสร้างข้อสอบ
วินิจฉัยได้ เน่ืองจากกิจกรรมการฝึกอบรมมีใบ
กิจกรรมให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือฝึก
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง จงึสง่ผลให้สามารถสรา้งขอ้สอบ
วินิจฉัยได้ตามขั้นตอน อีกทั้งครูยังสามารถค้นหา
ขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียนในเน้ือหาสาระท่ีทำาการสอน 
ได้รับข้อเสนอแนะ และการได้รับคำาแนะนำาจากพี่
เลี้ยงของผู้วิจัยที่ได้ไปนิเทศ กำากับ ติดตาม ส่งผล
ใหค้รไูดส้รา้งขอ้สอบวนิิจฉยัและนำาข้อสอบวินิจฉยั
ไปใชแ้ลว้สามารถทราบความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น
ของผูเ้รยีน แลว้วางแผนเพ่ือจดัการสอนซอ่มเสริม
ใหก้บัผูเ้รยีน เพือ่แก้ปญัหาผูเ้รยีนได้อย่างทนัท่วงท ี
และเกดิประสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบักบัทฤษฎีการ
เรยีนรู ้4 ขอ้ ของธอรน์ไดค ์ได้แก ่1) กฎแหง่ความ
พรอ้ม 2) กฎแหง่การฝกึหดั 3) กฎแหง่การใช้และ
ไม่ใช้ 4) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of effect) 
(ทิศนา แขมมณี, 2545: 51) 

2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นอธิบายได้ดังนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครู

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวม มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (  = 4.49, S.D.= 0.68) ทั้งนี้เป็นผล
มาจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีขั้นตอนการสร้างข้อสอบวินิจฉัยที่เข้าใจง่าย มี
กิจกรรมให้ครูได้ฝึกปฏิบัติ ครูได้ลงมือปฏิบัติการ
สร้างข้อสอบด้วยตนเอง ประกอบกับมีครูพี่เลี้ยง
ที่คอยให้คำาแนะนำาในการจัดสร้างข้อสอบ ทำาให้
ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจ มีความเช่ือ
มั่นในศักยภาพของตนเองโดยหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการดำาเนินการอย่างมี
ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนการสร้างข้อสอบที่ง่ายๆ 
ไปสูก่ารสร้างขอ้สอบทีเ่ปน็ฉบบัสมบรูณท์ีส่ามารถ
นำาไปใช้ได้จริงกับนักเรียน ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเสมือนเครื่องมือไปสู่ความ
สำาเรจ็ และถอืวา่มคีวามสำาคญัทีท่ำาใหผู้เ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
ความสามารถหรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว จึงสร้าง
ความพึงพอใจให้กับครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 
ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของขจรศักดิ์ 
หาญณรงค์ (อดุล นาคะโร, 2551: 65 ; อ้างอิง 
มาจากขจรศักดิ์ หาญณรงค์, 2524: 12-13) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยการฝึก
อบรม คือ วธิกีารตา่งๆ ทีจ่ะทำาใหผู้เ้ขา้รบั การฝกึ
อบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม หรือเกิดความชำานาญในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง จนเกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นๆ ดังนั้น 
การฝึกอบรม จึงเป็นเสมือนเครื่องมือไปสู่ความ
สำาเร็จ 

   

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�หลกัสตูรไปใช้

1.1 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำา
หลกัสตูรฝึกอบรมการสร้างขอ้สอบวินจิฉยั สำาหรับ
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ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ควรจัดหา
วทิยากรทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการสรา้งขอ้สอบวนิิจฉยั 
ด้านสาระคณิตศาสตร์ และระยะเวลาในการฝึก
อบรมไม่ควรกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน

1.2 ควรนำาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง
ข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครูคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนสาระ
คณติศาสตร์ สร้างความตระหนกัให้ครผููส้อนได้นำา
ความรู้ ทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝกึอบรมไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ควรมีระบบการนิเทศที่จะช่วยส่ง
เสริมให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ ติดตามผลการ
ดำาเนินการของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัย สำาหรับครู

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่พัฒนาข้ึนต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

2.2 การวิจัยการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
คร้ังนี ้มกีระบวนการ ขัน้ตอนการพฒันา อยา่งเปน็
ระบบ ตามหลกัการและทฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูร 
ดังนั้นจึงควรจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2.3 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ หากได้ส่งเสริมให้ คิดเลข
เป็น คิดเลขคล่อง และมีทักษะทางคณิตศาสตร์
แล้ว จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำาหรับ
นักเรียนในทักษะคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ 

2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลจากที่ครู
ผู้สอนนำาทักษะในการสร้างข้อสอบวินิจฉัย ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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