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การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
อารีรตั น์ แสงดาว1* วารุณี ลัภนโชคดี2 และ ชานนท์ จันทรา3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และ 2) สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 444 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อกําหนดผังการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง (2) สร้างแบบทดสอบเพื่อสํารวจข้อบกพร่องแบบเติมคําตอบสั้น และแสดงวิธีทําแล้วนําไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (3) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และบทประยุกต์ และ ฉบับที่ 2
เรื่อง สมการและการแก้สมการ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิต สามมิติ โดยรวบรวมข้อบกพร่องของนักเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเพื่อสํารวจมาใช้สร้างตัวลวง (4) นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาแล้วนํามาปรับแก้ (5) นําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
เพื่อศึกษาความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก อํานาจ
จําแนก ประสิทธิภาพตัวลวงของข้อสอบ แล้วคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ และเขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบรายฉบับในด้านความเที่ยง และหาคุณภาพของคู่มือการใช้
แบบทดสอบวินิจฉัย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบที่มี
คุณภาพดังนี้ แบบทดสอบฉบับที่ 1 ข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.87 มีอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21
– 0.71 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และแบบทดสอบฉบับที่ 2 ข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 –
0.86 มีอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.82 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และ 2) คู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยได้
สามารถนํามาวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนได้
คําสําคัญ : แบบทดสอบวินิจฉัย การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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A Development of Diagnostic Test in Mathematics Word Problems Solving
for Prathomsuksa 6 Students under Suphanburi Primary Educational
Service Area Office 1
Areerat Saengdao1* Warunee Lapanachokdee2 and Chanon Chuntra3
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop and validate the quality of the diagnostic test
in Mathematics word problems solving for prathomsuksa 6 students under Suphanburi primary
educational service area office 1 and 2) to create a diagnostic test manual. The 444 research samples
were prathomsuksa 6 students under Suphanburi primary educational service area office 1 in second
semester of the academic year 2014. They were selected by means of the Stratified sampling
technique. The research steps were as follows: (1) Construct the table of specification of the diagnostic
test. (2) Construct the short answer and show how explore tests to investigate the mathematics word
problems solving defects according to diagnostic test specification then used to test the samples for
collecting the word problems solving defects. (3) Construct the 4 –choice 2 diagnostic test; the first was
numbers, fractions, decimals and application, and the second was equations and solving equations,
quadrilateral, circular and three-dimensional geometry by using mathematics word problems solving
defects as options. (4) Validate the diagnostic tests content validity by 5 specialists and modify the
diagnostic tests. (5) Try out the diagnostic tests with samples three times; 1) to study the understanding
of testing and obviousness of diagnostic tests, 2) to analyse difficulty level, discrimination index, and
distracter efficacy, and 3) to create the mathematics diagnostic test manual, to analyse the diagnostic
test reliability, and to validate the diagnose manual. The research results revealed that the 2
mathematics diagnostic test were the soundness tests that could be efficiently use to diagnostic tests
the word problems solving defect. The first test composed of 60 items, the item difficulty level ranged
from 0.65 to 0.87, the discrimination index ranged from 0.21 to 0.71, and the internal consistency
reliability was 0.93. The second test composed of 60 items, the item difficulty level range from 0.65 to
0.86, the discrimination index ranged from 0.27 to 0.82, and the internal consistency reliability was 0.93.
2) This diagnostic test manual can be used to diagnose students' defiencies
Keywords: Diagnostic Test, Mathematics, Prathomsuksa 6 Students, Word Problems Solving
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1. บทนํา
วิ ชาคณิ ตศาสตร์ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ งต่ อการพั ฒนา
ความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้
คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหา และนําไปใช้ใน
ชี วิ ตประจํ าวั นได้ อย่ างถู ก ต้ องเหมาะสม และยั งเป็ น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์ อื่ น ๆ คณิ ต ศาสตร์ จึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1]
แม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความสําคัญสําหรับ
นักเรียนดังกล่าวข้างต้น แต่นักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553-2556
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ ยร้ อยละในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 25532556 มีค่าเท่ากับ 36.42 54.69 37.47 และ 45.52
ตามลําดับ [2] เมื่อวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ พบว่า
สาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรก ซึ่งจาก
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด 3 อันดับ
แรก ในปีการศึกษา 2554-2556 พบว่า สาระการเรียนรู้
ที่ได้คะแนนต่ําสุดใน 3 อันดับแรกในทุกปีการศึกษา คือ
สาระที่ 2 การวัด และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ําสุด
ใน 3 อันดับแรกในสองปีการศึกษา คือ สาระที่ 1 จํานวน
และการดํ าเนิ นการและสาระที่ 4 พี ชคณิ ต และเมื่ อ
วิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ได้
คะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรกในปีการศึกษา 2554-2556
พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ําสุดในสาระที่ 2
การวัด คือมาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูป
เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ําสุดในสาระที่ 1 จํานวน
และการดําเนินการมี 2 มาตรฐาน คือมาตรฐาน ค 1.2
เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดําเนินการในการแก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง
เศษส่วน ทศนิยม และบทประยุกต์ และมาตรฐาน ค 1.4
เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง จํานวนนับ และมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนต่ํ า สุ ด ในสาระที่ 4 พี ช คณิ ต คื อ
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และ
ตั วแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ อื่ นๆ แทนสถานการณ์ ต่ าง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนํ าไปใช้ แก้ ปั ญหา ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง สมการและการแก้สมการ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการแก้โจทย์
ปัญหาทั้งสิ้น
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ หรือวิธี
การในการค้นหาและการดําเนินการเพื่อนํามาซึ่งคําตอบ
ที่ต้องการโดยนํากระบวนการแก้ปัญหายุทธวิธีแก้ปัญหา
ความรู้ ความคิด ความพยายาม และประสบการณ์ที่มีอยู่
ไปใช้ในการค้นหาคําตอบของปัญหาคณิตศาสตร์ [3] และ
สิริพร [4] กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าการแก้ปัญหาเป็น
หั ว ใจของการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ เพราะการ
แก้ปัญหานั้นผู้เรียนต้องใช้ความคิดรวบยอด ทักษะใน
การคิดคํานวณ หลักการ กฎ หรือสูตร แต่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มักไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผู้เรียนมีปัญหาใน
เรื่องของทักษะการอ่าน ทําความเข้าใจโจทย์ และการ
วิ เ คราะห์ โ จทย์ นอกจากนั้ น น้ อ มศรี [5] ได้ ส รุ ป ว่ า
องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ในการเรี ย นโจทย์ ปั ญ หานั้ น คื อ
นักเรียนต้องมีประสบการณ์เดิมในการแก้โจทย์ปัญหา
ทักษะพื้นฐานของการคิดคํานวณ ความเข้าใจภาษาและ
ความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงแก้ปัญหาได้ด้วย
ความเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวัน
การที่นักเรียนไม่ประสบความสําเร็จในการแก้โจทย์
ปัญหานั้นเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ข้ อบกพร่ องหรื อความผิ ดพลาดเกี่ ยวกั บการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จําเป็นต้องทราบ
สาเหตุของความบกพร่องหรือความผิดพลาด จึงมีความ
จําเป็นที่ผู้สอนจะต้องหาวิธีการ เพื่อทําให้ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ของผู้เรียนปรากฏออกมาเพื่อหาทางป้องกันและ
แก้ไขได้ทันท่วงที รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ จุดด้อยหรือ
ข้ อ บกพร่ อ งของผู้ เ รี ย น หรื อ กล่ า วได้ ว่ า ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย
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ข้อบกพร่อง ดังที่ ศิริเดช [6] ได้กล่าวถึงความ สําคัญของ
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนว่าหากครูทราบ
จุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนก็จะสามารถส่งเสริมผู้เรียน ได้
ตรงและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนเมื่อศักยภาพของ
ผู้เรียนได้รับการค้นพบจุดอ่อนได้รับการแก้ไข จุดแข็ง
ได้รับการส่งเสริม ผู้เรียนก็จะประสบความสําเร็จในการ
เรี ย น การค้ น หาปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ความ
ผิดพลาด จุดเด่น จุดด้อยในการเรียนดังกล่าว คือการ
วินิจฉัยการเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน
นั้นมีหลายชนิด เช่น แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบวั ดระดั บสติ ปั ญญา แบบสอบวั ดความถนั ด
แบบสอบวินิจฉัยการเรียน ฯลฯ โดยแบบสอบวินิจฉัยการ
เรียน (Diagnostic test) นับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะ
สําหรับค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนและการแก้ปัญหา
ได้ตรงจุดมากที่สุด [7]
ผู้วิจัยเป็นหัวหน้าวิชาการฝ่ายวัดผลประเมินผล และ
เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม ศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นวั ด ช่ อ งลม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต
1 จึงสนใจพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบจุดด้อย หรือ
ข้อบกพร่องของตนเอง และจะเป็นข้อมูลสําหรับครูใน
การวางแผนแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2.2 เพื่อสร้างคูม่ ือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อ
บกพร่องในการแก้โจทย์ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใน ภาคเรียน
ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 จํ า นวน 146 โรงเรี ย น รวม
นักเรียน 2,600 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 444 คน โดยใช้
วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามขนาดของ
โรงเรียน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อกําหนดผังการ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
4.2 สร้างแบบทดสอบเพื่อสํารวจข้อบกพร่องแบบ
เติมคําตอบสั้น และแสดงวิ ธีทํา ตามผังการสร้างแบบ
ทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง แล้วนําไปทดสอบกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.3 สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยแบบทดสอบทั้งหมด
2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เรื่องจํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ
บทประยุกต์ จํานวน 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ ฉบับที่ 2 เรื่อง
สมการและการแก้สมการ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูป
เรขาคณิ ต สามมิ ติ จํ า นวน 2 ชุ ด ชุ ด ละ 60 ข้ อ โดย
รวบรวมข้อบกพร่องของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบ
เพื่อสํารวจมาเป็นข้อมูลในการสร้างตัวลวง
4.4 นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์และการวัดผลประเมินผล จํานวน5 คน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วนํามาแก้ไข
4.5 นําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่
1 เพื่อศึกษาความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ และความ
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความยาก
อํานาจจําแนก ประสิทธิภาพตัวลวง ของแบบทดสอบราย
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ข้อ แล้วคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ และเขียนคู่มือการ
ใช้ แ บบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ ง ครั้ ง ที่ 3 เพื่ อ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบรายฉบับในด้านความ
เที่ยง และหาคุณภาพของคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยการคํ านวณค่าดัชนีความสอดคล้ องของ
ข้ อ สอบกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อ งของตั ว เลื อ กในข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ กั บ
รายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่อง (Index of ItemObjective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่า IOC ตามสูตรของ Rovinnelli
and Hambleton [8]
5.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความยากด้วยการคํานวณ
สั ดส่ วนของจํ านวนนั กเรี ยนที่ ทํ าข้ อสอบข้ อนั้ นถู กกั บ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ทําข้อสอบข้อนั้น
5.3 การวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกโดยใช้สูตรของ
Brennan ด้ วยการคํ านวณจากสั ดส่ วนของผู้ สอบที่ ทํ า
แบบทดสอบถูกของกลุ่มที่สอบผ่านเกณฑ์กับกลุ่มที่สอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์
5.4 ประสิทธิภาพตัวลวง โดยการคํานวณสัดส่วนของ
จํานวนคนที่เลือกตัวลวงนั้น ๆ และค่าอํานาจจําแนกของ
ตัวลวง ด้วยการคํานวณผลต่างระหว่างสัดส่วนของคนใน
กลุ่มอ่ อนที่เลือกตั วลวงกับสัดส่วนของคนในกลุ่ มเก่งที่
เลือกตัวลวงนั้น ๆ
5.5 การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ของแบบ
ทดสอบรายฉบับโดยคํานวณ ความเที่ยงจากสูตรของ
Livingston [8]
6. ผลการวิจัย
6.1 คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยของบกพร่องใน
การแก้ โ จทย์ ปั ญหาทางคณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.1.1 ความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ
วินิจฉัยด้วยการให้ผู้เชีย่ วชาญพิจารณาความสอดคล้องใน
ประเด็นมีผลดังนี้
(1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่
ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า
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IOC เท่ากับ 1.0 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าข้อสอบทุกข้อวัดได้ตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
(2) ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวเลือกในข้อสอบ
แต่ละข้อกับรายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่องใน
แบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่งพบว่าตัวเลือกทุกข้อมีค่า IOC
เท่ากับ 1.0 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อสอดคล้องกับรายการแสดง
พฤติกรรมความบกพร่อง
6.1.2 คุณภาพรายข้อของแบบทดสอบวินิจฉัย
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากรายข้อของแบบ
ทดสอบวินิจฉัยของบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี
รายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ 1 เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม
และบทประยุกต์ มีข้อสอบจํานวน 60 ข้อ มีค่าความยาก
ตั้งแต่ 0.65 – 0.87 มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 0.71
ฉบับที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการรูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปเรขาคณิตสามมิติ มีข้อสอบ
จํานวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.86 มีค่า
อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.82
6.1.3 ความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัย
ผลการวิ เคราะห์ ความเที่ ยงของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยการคํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบ
ทดสอบแบบอิงเกณฑ์จากการทดสอบเพียงครั้งเดียวโดย
ใช้สูตร Livingston ได้ค่าความเที่ยงของแบบ ทดสอบแต่
ละฉบับดังนี้
(1) ความเที่ยงของแบบทดสอบวินจิ ฉัย
ข้อบกพร่องรายฉบับ
ฉบับที่ 1 เรื่อง จํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม
และบทประยุกต์ มีค่าความเทีย่ ง 0.93
ฉบับที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการรูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิตสามมิติ มีค่าความ
เที่ยง 0.93
(2) ความเที่ ย งของแบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ
บกพร่องรายด้าน
ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์
ปัญหา มีค่าความเทีย่ ง 0.93
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0.77

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปญ
ั หา มีค่าความเที่ยง

ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หา มี ค่ า ความ
เที่ยง 0.73
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับมีค่า
ความเที่ยง 0.75
6.2 ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มี
ผลการวินิจฉัยดังนี้
6.2.1 ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ แก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จําแนกตามขั้นตอนการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีความ
บกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่
3 มากที่สุด คือ ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ
54.27 รองลงมา คือ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ หรือมอง
ย้อนกลับ คิดเป็นร้อยละ 53.66 และขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 50.61 และขั้นที่มีความ
บกพร่องน้อยที่สุด คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปัญหา
หรือวิเคราะห์ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 39.02
6.2.2 ผลการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จําแนกตามสาระการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความบกพร่องในการแก้โจทย์
ปัญหาในสาระการเรียนรู้ เรื่อง รูปวงกลม มากที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 51.83 รองลงมา คื อ เรื่ อง เศษส่ วน และ
ทศนิ ยม คิดเป็นร้ อยละ 51.22 และ 50.00 ตามลํ าดั บ
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีความบกพร่องน้อยที่สุด คือ เรื่อง
จํานวนนับ คิดเป็นร้อยละ 34.76
6.3 ผลการสร้างคู่มือการใช้แบบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีผลดังนี้
ผู้วิจัยได้นําคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ไปให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จํานวน 10 คน ศึกษาทําความ
เข้ าใจคู่ มื อ การใช้ แล้ ว สอบถามความคิ ด เห็ นของครู
พบว่า ครูทราบถึงส่วนประกอบที่สําคัญของคู่มือการใช้
และรายละเอียดของคู่มือการใช้ และเมื่อประเมินความ
ครอบคลุ มประเด็ นสํ าคั ญต่ าง ๆ ของคู่ มื อการใช้ แบบ
ทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง สรุปได้ว่า ครูมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า คู่มือระบุไว้ชัดเจนว่าใช้สําหรับวินิจฉัย
ข้อบกพร่องสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมี
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การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในคู่ มื อ ว่ า จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ
ตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านจุดด้อย
และข้อบกพร่องของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับครูใน
การวางแผน การสอนนักเรียนให้ตรงจุดประสงค์เหมาะ
กับนักเรียนแต่ละคน คู่มือมีความครอบคลุมสาระต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน การ
เรียงลําดับสาระสําคัญเป็นไปตามขั้นตอน ภาษาที่ใช้มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ระยะเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม
วิธีการดําเนินการสอบมีการระบุไว้อย่างชัดเจนสามารถ
ปฏิ บัติ ตามได้ โดยชี้ แจงการปฏิ บัติ ตนตั้ งแต่ ก่อนสอบ
ขณะสอบ และเมื่อหมดเวลาสอบ การตรวจและเกณฑ์
การให้ คะแนนมี ความชั ดเจน การแปลผลการวิ นิ จฉั ย
ข้อบกพร่องเป็นไปตามขั้นตอนสามารถระบุข้อบกพร่อง
ของนักเรียนได้ชัดเจน ซึ่งผลที่ได้สามารถนํามาวินิจฉัย
ข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
7. อภิปรายผล
7.1 ความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัย
บกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5
คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วนําผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า
ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อสอบทุกข้อมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
กล่าวคือ ข้อสอบทุกข้อวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน และ อังคณา [8] ที่กล่าวว่า การ
พิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่า
เป็นข้อสอบที่มีความตรงตามเนื้อหา ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารกํ า หนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งแต่ ล ะฉบั บ ไว้ อ ย่ า ง
ชั ด เจน รวมทั้ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและ
สาระการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างดี หลังจากนั้นผู้วิจัย
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ของตัวเลือกในแบบทดสอบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน
5 คน พิจารณาความสอดคล้องของตัวเลือกในข้อสอบ
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แต่ละข้อกับรายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่องใน
แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว นํ า ผลการพิ จ ารณาของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาคํ า นวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของ
ตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อกับรายการแสดงพฤติกรรม
ความบกพร่องในแบบทดสอบวินิจฉัย ซึ่งพบว่าตัวเลือก
ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.0 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นสอดคล้องกันตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อสอดคล้อง
กับรายการแสดงพฤติกรรมความบกพร่องและสามารถ
นําไปใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ จากผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในทุกประเด็น
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบบทดสอบวิ นิ จ ฉั ย
ข้อบกพร่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา ซึ่ง
เป็ น ลั ก ษณะสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของแบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่อง กรมวิชาการ [9] และ โชติ [10]
กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่เน้นความ
ตรงเชิงเนื้อหาเป็นสําคัญ
7.2 คุณภาพรายข้อของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่มี
ค่าความยากตั้งแต่ 0.65 – 0.87 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่มี
คุณภาพสามารถนํ าไปใช้วิ นิจฉั ยข้อบกพร่องได้ ดังคํ า
กล่าวของ พร้อมพรรณ [7] และ กรมวิชาการ [9] ที่
กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อ บกพร่องเป็นแบบทดสอบที่
ใช้สําหรับทดสอบนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้แล้ว ข้อสอบ
ควรเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ควรมีค่าความยาก 0.65
ขึ้นไป และสอดคล้องกับล้วน และ อังคณา [8] ที่กล่าวว่า
ข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ควรมีค่าความยากตั้งแต่ 0.60 –
0.80 สําหรับค่าอํานาจจําแนกพบว่าแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีค่า
อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 – 0.82 ซึ่งแสดงว่าข้อสอบใน
แบบทดสอบวินิ จฉั ยข้ อบกพร่ องมี คุ ณภาพสามารถใช้
จํ า แนกนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ว่ า
ข้อสอบที่มีคุณภาพต้องค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไป ดังคํากล่าวของ ล้วน และ อังคณา [8], บุญเรียง [11]
และพิชิต [12] ที่ว่าข้อสอบที่มีคุณภาพควรมีค่าอํานาจ
จําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ดังนั้นข้อสอบทุกข้อสามารถ
จําแนกนักเรียนที่มีความบกพร่อง และไม่มีความบกพร่อง
ได้ เหตุ ที่ เป็ นเช่ นนี้ ข้ อสอบทุ กข้ อผ่ านการตรวจสอบ
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ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว และผู้วิจัยได้สุ่ม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ประชากร
ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
และมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ ค่ อนข้ าง
แตกต่างกัน
7.3 ความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การตรวจคุณภาพรายฉบับโดยหา
ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัย ผู้วิจัยได้นําผลที่ได้
จากการทดลองใช้แบบทดสอบวินิจฉัยมาคํานวณค่าความ
เที่ยงโดยใช้สูตร Livingston ซึ่งล้วน และ อังคณา [8]
กล่าวว่าการหาค่าความเที่ยงจากสูตรของ Livingston
เป็นการหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จาก
การทดสอบเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้กับแบบทดสอบ
ที่ให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 0 , 1 ผลการคํานวณค่าความ
เที่ยงพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.93 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
เที่ยงของแบบวัดทักษะชีวิตของอํานาจ [13 ] มีค่า 0.88
นอกจากนั้นล้วน และ อังคณา [8] กล่าวว่าค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบควรจะมีค่าสูงกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบ
ทดสอบนั้ น มี ผ ลการทดสอบที่ มี ค วามคงที่ แ น่ น อน
น่าเชื่อถือได้ ดังนั้น แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องใน
การแก้ โจทย์ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ สร้ างขึ้ นจึ งเป็ น
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงสูง สามารถนําไปใช้ทดสอบ
เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งของนั ก เรี ย นได้ เหตุ ที่ แ บบ
ทดสอบวิ นิ จฉั ยทั้ ง 2 ฉบั บมี ความเที่ ยงสู ง เป็ นเพราะ
แบบทดสอบที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้นแต่ ละฉบั บประกอบด้ วย
ข้อสอบฉบับละ 60 ข้อ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่มี
คุณภาพรายข้อที่ดีที่สุดมารวมเป็นฉบับ อีกทั้งแบบทดสอบ
ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วยข้อสอบที่เป็นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือกเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทํา
ความเข้ า ใจปั ญ หาหรื อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ขั้ น วางแผน
แก้ ปัญหา ขั้นดํ าเนินการแก้ ปั ญหา และขั้นตรวจสอบ
หรือมองย้อนกลับ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยข้อบกพร่องตาม
ขั้นตอนดังกล่าวซ้ํา ๆ กัน โดยใช้สถานการณ์ที่แตกต่าง
กั น ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ มี ค วามคงที่
สามารถสะท้อนความบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
แต่ละขั้นตอนได้ ส่งผลให้แบบทดสอบมีความเที่ยงสูง
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7.4 ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุพรรณบุ รี เขต 1
จําแนกตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
พบว่าขั้ นตอนในการแก้โจทย์ ปัญหาที่ นักเรียนมีความ
บกพร่องมากที่สุดคือ ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา รองลงมา
คือขั้นตรวจสอบ หรือมองย้อนกลับสอดคล้องกับณฐพร
[14] ที่ก ล่าวถึ ง สาเหตุความบกพร่อ งในการแก้โจทย์
ปัญหาในเทคนิคการทําข้อสอบ ไม่มีการตรวจสอบใน
ระหว่างการแก้ปัญหา ว่าเกิดจากการที่นักเรียนทําให้
นักเรียนทําข้อสอบไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา
ตามสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมี
ความบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่อง รูป
วงกลม เศษส่ ว น และทศนิ ย ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จํานวน 10 คน ที่กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ที่มีปัญหา
มากที่ สุ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนคื อ เรื่ อ ง รู ป
วงกลม เศษส่วน บทประยุกต์ และสมการ
7.5 ผลการสร้ า งคู่ มื อการใช้ แบบทดสอบวิ นิ จฉั ย
ข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
ได้นําคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องไปให้
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จํานวน 10 คน ศึกษาทําความ
เข้ า ใจคู่ มือ การใช้ พบว่ า ครู ท ราบถึ ง ส่ว นประกอบที่
สําคัญของคู่มือการใช้ และรายละเอียดของคู่มือการใช้
และเมื่อประเมินความครอบคลุมประเด็นสําคัญต่าง ๆ
ของคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย พบว่า คู่มือระบุไว้
ชัดเจนว่าใช้สําหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องสําหรับใครมีการ
กําหนดจุดมุ่งหมายไว้ชัดเจนในการนําผลการวินิจฉัยไป
ใช้ คู่มือมีความครอบคลุมสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งของนั ก เรี ย นการเรี ย งลํ า ดั บ
สาระสําคัญเป็นไปตามขั้นตอน ภาษาที่มีความชัดเจน
เข้ า ใจง่ า ย ระยะเวลาที่ ใ ช้ มี ค วามเหมาะสม วิ ธี ก าร
ดําเนินการสอบมีการระบุไว้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติ
ตามได้ การตรวจและเกณฑ์การให้คะแนน การแปลผล
การวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งผลที่ได้
สามารถนํามาวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นราย
บุคคลได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ
สร้างคู่มือที่ดีของทิศนา [15] ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์การ
เขี ย นคู่ มื อ ที่ ดี ค วรอธิ บายคู่ มื อที่ จะเขี ยนนั้ นเป็ นคู่ มื อ
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สําหรับใคร ใครเป็นผู้ใช้ กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า
ต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบ้าง จูงใจผู้ใช้ว่าคู่มือนี้จะช่วยผู้
ใช้ได้อย่างไรบ้าง ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ควรมี
ส่วนให้คําแนะนําผู้ใช้ เกี่ยวกับการเตรียมตัว การเตรียม
เครื่องมือ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งจําเป็นต่าง ๆ
เนื้อหาสาระที่ให้นั้นควรมีความถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ทําสิ่ง
นั้นได้ ความเหมาะสมของการเรียงลําดับขั้นตอน ความ
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมของสาระที่ให้
เนื้อหาสาระที่ให้นั้นควรมีความถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้ทําสิ่ง
นั้นได้
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ผู้ที่นําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ควรปฏิบัติตามคู่มือ
การใช้ให้ถูกต้อง
8.2 ครูสามารถนําแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ไปใช้วินิจฉัยนักเรียนได้ทั้งการวินิจฉัยเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม โดยการทดสอบกับนักเรียนที่คาดว่าจะมีข้อ
บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยควรให้เวลาในการ
ทําอย่างเพียงพอ และเน้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบด้วย
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ
8.3 หลังการทดสอบควรทําการตรวจและวิเคราะห์
ผลการวินจิ ฉัยอย่างรวดเร็ว และแจ้งผลให้นกั เรียนทราบ
ทันที เพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบข้อบกพร่องของตนเอง
และครูจะได้หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องที่
พบได้อย่างถูกต้องทันท่วงที
8.4 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบให้มีข้อสอบ
ที่ ส ามารถใช้ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ บกพร่ อ งจํ า นวนมาก เพื่ อ ใช้
สําหรับการวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนและสามารถ
เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
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