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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พญาไท ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม 
ดา้นด าเนินการ และดา้นการตีความจากโจทย ์ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน กลุ่มตวัอยา่งที่
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนพญาไท จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 57 
คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบประเภทแบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ และเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 25 ขอ้ รวมทั้งหมด 50 ขอ้ 

ผลการวจิยั สรุปได ้ดั้งน้ี 
1. ดา้นการใชบ้ทนิยาม  พบว่า มีจ  านวนนักเรียนประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 45.61  คือ การเปรียบเทียบทศนิยม 
2. ดา้นการด าเนินการ พบว่า มีจ  านวนนักเรียนขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการด าเนินการ

เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.30 คือ การแกก้ารด าเนินการเพือ่หาค  าตอบผดิวธีิ  
3. ด้านการตีความจากโจทย ์พบว่า มีจ  านวนนักเรียนแปลความหมายจากภาษาเป็นประโยค

สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.11 คือ นกัเรียนขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย ์    
                                                                                   

Abstract 

In this thesis, the researcher diagnoses mathematics deficiencies on decimals of 
Prathom Sueksa Four Students at Phyathai School in the aspects of using definitions, 
operations, and interpretations. The population used in the research is Prathom Sueksa Four 



Students at Phyathai School, academic year 2019,  7 classrooms,  tatal of 199 students. The 
sample population used in the research is Prathom Sueksa Four Students at Phyathai School, 2 
classrooms,  tatal of 57 students. Use the Cluster sampling method. The instrument used in this 
research is a mathematical defect diagnosis test. Decimals matter a test of the choice of 4 types 
of 25 answers, and 25 parallel tests, totaling 50 items. 

Findings are as follows: 
1. Regarding the aspect of using definitions, it was found that the students under study 

exhibited deficiencies in the aspect of applying definitions incorrectly at the highest level 
(45.61 percent)  was decimal comparisons. 

2. In respect to the aspect of operations, it was found that the students displayed 
deficiencies in showing a lack of understanding of basic operations at the highest level (19.30 
percent)  was that the students used wrong methods in solving operations for finding answers. 
  3. Insofar as concerns the aspect of interpretation of questions, it was found that the 
students evinced deficiencies in incorrectly changing meaning in the language used in 
sentences concerning symbols at the highest level (61.11 percent)  was that the students were 
not careful in interpreting questions. 
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บทน า 
คคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษยท์  าให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค์สามารถ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ



สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบครอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม (กรมวชิาการ, 2545, หนา้ 1) 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้
มนุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศาสตร์อ่ืน ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ของ ชาติใหมี้คุณภาพและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 
หนา้ 1) 

ผูว้จิยัไดมี้การทดสอบนักเรียนในเร่ือง ทศนิยมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด สาเหตุที่ท  าใหค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑน์ั้นอาจเกิดจากตวันักเรียนเองหรือ
ครูผูส้อนก็เป็นไดซ่ึ้งอาจส่งผลต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนในอนาคตต่อไป ในประเทศไทยการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเป็นอย่างดีแต่มีนักเรียน
จ านวนมากยงัคงคอยความสามารถเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการแสดงหรืออ้างอิงเหตุผลการส่ือสารหรือการ
น าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์การเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคปั์ญหาเหล่าน้ีท าใหน้กัเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง และ
ในการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์การจ าแนกขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ และการคน้หาขอ้บกพร่องช่วยให้
ทราบถึงกระบวนการคิดในการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิธีที่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการสอนโดยข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางในการช่วยให้ผูเ้รียน
หลีกเล่ียงขอ้บกพร่องต่าง ๆ และช่วยในการอธิบายไดว้า่ปัญหาอะไรที่ผูเ้รียนจึงไม่มีพฒันาการในดา้นความ
เขา้ใจในวชิาคณิตศาสตร์โดยที่นกัวจิยัหรือครูผูส้อนสามารถรับรู้ไดถึ้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของผูเ้รียน 

จากข้อความที่ได้กล่าวมาขา้งตน้การวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเร่ือง 
ทศนิยม มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นเน้ือหาส าคญัที่ใชเ้ช่ือมโยง
หัวข้อต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับสูงต่อไป ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อวินิจฉัย
ขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อน าผลที่ไดไ้ป



ใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนเร่ือง ทศนิยม และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพญาไท ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการใหบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และดา้นการตีความจากโจทย ์
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 7 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 199 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาไท ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน โดยใชโ้ดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
กลุ่ม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บรู้ถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพญาไท   

2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ให้น าไปใชใ้นการปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เป็นแนวทางแก่ผูส้นใจในการท าวิจยัเก่ียววินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
เน้ือหาต่าง ๆ ต่อไป 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
            เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ทศนิยม 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย   

วธีิสร้างเคร่ืองมือของแบบทดสอบและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 



 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อคน้หาขอ้บกพร่อง  ศึกษา
ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัเพือ่เป็นแนวทางในการสร้าง พร้อมทั้งศึกษา
หลกัสูตร คู่มือครู และแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่หาขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ  

2. วิเคราะห์เน้ือเร่ือง ทศนิยม ของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศึกษาเก่ียวกับการจดัสาระการเรียนรู้
รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ทศนิยม โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบ
เเบบบทดสอบใหค้รอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงค ์ 

3. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาเร่ือง ทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4. ศึกษาลกัษณะของขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยม ในแต่ละดา้น คือดา้น 
4.1 ดา้นการใชบ้ทนิยาม 

4.1.1 การจ าบทนิยามผดิ 
4.1.2 การประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง 

4.2 ดา้นการด าเนินการ 
ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัพี้นฐานของการด าเนินการ 

4.3 ดา้นการตีความจากโจทย ์
การแปลความหมายจากภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 

5. สร้างขอ้สอบวนิิจฉยัตามตารางวเิคราะห์ในขอ้3 โดยมีการสร้างตวัเลือกที่จะตอบค าถามโจทยแ์ต่
ละขอ้ที่มีแนวคิดตามสมมติฐานที่นกัเรียนมกัจะเขา้ใจผดิหรือขอ้บกพร่องในดา้นต่าง ๆ ที่นกัเรียนชอบท าผิด
ซ ้ า ๆ โดยมีตวัเลือกที่สะทอ้นแนวคิดของค าตอบที่ถูกตอ้ง และจ าเป็นตอ้งสร้างขอ้สอบคู่ขนานอีก 1 ชุด 
จากนั้ นได้น าขอ้สอบวินิจฉัยที่สร้างขึ้ นให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบ  (1) ความถูกตอ้งของการสร้าง
ขอ้สอบวนิิจฉยั (2) ความเป็นคู่ขนานระหวา่งของขอ้สอบ 2 ชุด ซ่ึงจ าเป็นตอ้งคู่ขนานกนัตั้งแต่ตวัโจทยแ์ละ
ตวัเลือกแต่ละตวัใหคู้่ขนานกนัดว้ย และ(3) ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งตวัขอ้สอบกบัตารางวิเคราะห์
เน้ือและลกัษณะของขอ้บกพร่อง จากนั้นน าผลการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในขอ้สอบแต่ละขอ้ มา
วเิคราะห์ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 



6. น าแบบทดสอบที่ไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใชก้บันักเรียนกลุ่มทดลอง
โรงเรียนพญาไท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ  านวน 1 หอ้งเรียน ที่เคยเรียนเร่ือง ทศนิยมมาแลว้ จ  านวนน 32 คน 
เพือ่ตรวจสอบ คุณภาพของขอ้สอบ ดงัน้ี 

  6.1 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของนกัเรียนระหว่างขอ้สอบคู่ที่ขนาน
กนั รายคู่ที่ขนานกนั 

 6.2 หาค่าความยากง่าย (P) รายขอ้ 
 6.3 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
 6.4 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทอสอบวนิิจฉบบัทั้งงฉบบั 
7. น าแบบทดสอบวนิิจฉยัไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 57 คน  
8. น าผลการทดสอบมาวนิิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยม 

 
วธีิการเก็บขอ้มูล  

วางแผนด าเนินการสอบ โดยติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยผ์ูส้อนในการสอบพร้อมช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการวจิยั วธีิด าเนินการสอบและนดัหมายวนัเวลาในการสอบ  
  
วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล  

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัท  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได ้มาท าการวิเคราะห์
และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยการเอาผลการตอบขอ้สอบของกลุ่ม
ตวัอย่างมาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของการตอบตวัเลือกแต่ละขอ้เพื่อหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของ
นกัเรียนที่มีขอ้บกพร่องแต่ละดา้นเก่ียวกบัในเร่ืองทศนิยม 
 
ผลการวิจัย  
 แมไ้ม่มีขอ้สอบขอ้ใดและดา้นใดที่สามารถจบัขอ้บกพร่องโดยรวมของจ านวนนักเรียนที่บกพร่อง
เกินร้อยละ  45 ไดก้็ตาม ในการวจิยัคร้ังน้ีก็สามารถระบุขอ้ในดา้นต่าง ๆไดด้งัน้ี 

ดา้นการใชบ้ทนิยาม (1)ขอ้บกพร่องเร่ืองจ าบทนิยามผดิ มีขอ้สอบที่ผา่นการวเิคราะห์ คือ ชุดA 9 ขอ้ 
และชุดB 9 ขอ้ รวมทั้งหมด 18 ขอ้ ขอ้ที่สามารถวินิจฉัยขอ้บกพร่องของนักเรียนจ านวนมากที่สุดมามี 2 ขอ้ 

คือขอ้บกพร่องของการใชบ้ทนิยามที่เก่ียวกบัการเปล่ียนรูปภาพเป็นทศนิยมบกพร่องร้อยละ 29.82 และขอ้ที่
คูข่นานมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 26.32 และรองลงมาเป็นขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการการเปล่ียนรูปภาพ

เป็นทศนิยม พบว่ามีจ  านวนนักเรียนร้อยละ 19.30  และขอ้ที่คู่ขนานระบุขอ้บกพร่องเดียวกนัน้ีมีจ  านวน



นักเรียนร้อยละ 17.54 (2) ขอ้บกพร่องเร่ืองการประยุกต์ใชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง มีขอ้สอบที่ที่สามารถระบุ

ขอ้บกพร่องได ้คือ ชุดA 6 ขอ้ และชุดB 6 ขอ้ รวมทั้งหมด 12 ขอ้ ขอ้ที่สามารถระบุขอ้บกพร่องของนักเรียน

จ านวนมี 2 ขอ้ คือ ขอ้บกพร่องที่เก่ียวกบัการเรียงล าดบัทศนิยม มีจ านวนักเรียนบกพร่องในเร่ืองน้ีมากที่สุด
คือร้อยละ 45.61  และข้อที่คู่ขนานมีจ านวนักเรียนบกพร่องร้อยละ 42.11 และรองลงมาเก่ียวกับการ

เรียงล าดบัทศนิยม มีจ านวนักเรียน บกพร่องร้อยละ 33.33  และขอ้ที่คู่ขนานมีจ านวนนักเรียนบกพร่องร้อย

ละ 28.07  
ดา้นการด าเนินการ มีขอ้สอบที่ผ่านการวิเคราะห์ คือ ชุดA 4 ขอ้ และชุดB 4 ขอ้ รวมทั้งหมด 8 ขอ้ 

ขอ้ที่สามารถวนิิจฉัยขอ้บกพร่องของนักเรียนจ านวนมากที่สุดมี 2 ขอ้  คือขอ้ที่เก่ียวกบัการขาดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพื้นฐานของการด าเนินการ มีจ  านวนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 19.30  และขอ้ที่คู่ขนานมีจ านวนักเรียน

บกพร่องร้อยละ 17.54 และรองลงมา เก่ียวกับการขาดความเขา้ใจเก่ียวกับพื้นฐานของการด าเนินการ 

บกพร่องร้อยละ 8.77 และขอ้ที่คู่ขนานมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 19.30  

ดา้นการตีความจากโจทย ์มีขอ้สอบที่ผา่นการวเิคราะห์ คือ ชุดA 3 ขอ้ และชุดB 3 ขอ้ รวมทั้งหมด 6
ขอ้ ขอ้ที่สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนจ านวนมากที่สุดมามี 2 ขอ้ คือ ข้อที่เก่ียวกับการแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง บกพร่องร้อยละ 61.40 และขอ้ที่คู่ขนานมี
จ านวนักเรียนบกพร่องร้อยละ 42.11 และรองลงมาเก่ียวกับการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็น
ประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มีจ  านวนักเรียนบกพร่องร้อยละ 47.37 และขอ้ที่คู่ขนานมีจ านวนนักเรียน
บกพร่องร้อยละ 36.84  

 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากผลารวนิิจฉยัขอ้พร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2562 ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการตีความจากโจทย ์ขอ้บกพร่องในดา้นการตีความจากโจทยเ์ก่ียวกบัการแปลความหมาย
จากภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง ขอ้บกพร่องที่ผูว้ิจยัพบ  คือ การตีความจากภาษาเป็นประโยค
สญัลกัษณ์ โดยดูตวัอยา่งโจทย ์จากแบบทดสอบขอ้ที่ 25B  “สายยางเส้นหน่ึง น ามาตัดเป็น 2 เส้น เส้นแรก
ยาว 4.25 เมตร เส้นที่ 2 ส้ันกว่าเส้นแรก 0.7 เมตร เดิมสายยางยาวเทาใด” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้
อย่างไร พบว่า นักเรียน ที่ตอบผิดส่วนใหญ่นั้นเลือกประโยคสัญลักษณ์ว่า  4.25+ (4.25 + 0.7) = ∎ เป็น
ค าตอบของโจทยปั์ญหาขอ้บกพร่องดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสินี โดดหนู  ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัย



ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผล
การศึกษาพบวา่ การตีความจากโจทย ์พบวา่ นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการแปลความหมายจากภาษา
เป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.89 และลกัษณะของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ที่
พบคือ นกัเรียนขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย ์

2. การที่ขอ้สอบบางขอ้ไม่สามารถ จบัขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดจ้  านวนมาก ๆ เช่น มีนักเรียนตอบ
ผดิไม่เกินร้อยละ 50 ก็ไม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนไม่พบขอ้บกพร่องในเร่ืองที่ขอ้นั้น ๆ  เช่นเดียวกนัการวิจยั
ในคร้ังน้ี ไดก้  าหนดลกัษณะของขอ้บกพร่องเพยีง 3 ดา้น มีดา้นการใชบ้ทนิยาม เร่ืองการจ าบทนิยามผิด และ
ดา้นการด าเนินการ เร่ือง การขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการด าเนินการ ที่มีจ  านวนนักเรียนตอบถูกเกิน
ร้อยละ 45 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะไม่มีจุดบกพร่องในเร่ืองนั้ น ๆ เพียงแต่ข้อสอบอาจจะจับ
จุดบกพร่องในเร่ืองนั้น ๆ ไม่ได ้ เพราะผูว้ิจยัใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบ บางทีผูเ้รียนอาจจะคิดอยา่งอ่ืนที่ไม่
ถูกตอ้ง แต่ผูว้จิยัไม่ไดนึ้กถึงความคิดของผูเ้รียนในจุดนั้น จึงไม่ไดก้  าหนดตวัเลือกให้นักเรียนเลือกตอบ เรา
จึงไม่พบจุดบกพร่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในขอ้สอบ   
 3. การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยสามารถตอบค าถามวิจัยได้ว่า มีนักเรียนจ านวนร้อยละ 29.82  ที่มี
ข้อบกพร่องในเร่ืองการใช้บทนิยาม และมีนักเรียนจ านวนร้อยละ 19.30 ที่มีข้อบกพร่องในเร่ืองการ
ด าเนินการ เก่ียวกบัทศนิยมเท่านั้น  แต่ไม่สามารถบอกหรือระบุไดว้่าที่บกพร่องในเร่ืองนั้น ๆ เป็นเพราะ
สาเหตุใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจยัในคร้ังน้ี แสดงถึงข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ทศนิยมพบว่า 
นักเรียนมีขอ้บกพร่องมากที่สุดในด้านการตีความจากโจทย ์พบว่า นักเรียนมีความบกพร่องเก่ียวกบัแปล
ความหมายจากภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้งมากที่สุด รองลงมา ในดา้นการใชบ้ทนิยามเก่ียวกบั
การประยกุตใ์ชนิ้ยามไม่ถูกตอ้ง และดา้นการด าเนินการ พบวา่ นกัเรียนมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัขาดความเขา้ใจ
พื้นฐานของการด าเนินการ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การจดัการเรียนการสอนควรสอน
โดยใชส่ื้อการเรียนการสอนประกอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งใน เร่ือง ทศนิยม
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปได ้ 

2. ครูผูส้อนจ าเป็นที่จะตอ้งน าขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่คน้พบจากงานวิจยัน้ี 
ไปอภิปรายร่วมกับนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ทศนิยม เพื่อให้นักเรียนเห็นถึง
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดก้ับครูผูส้อนและตวัของนักเรียนเอง



สามารถแก้ไขขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เพราะ
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นส่ิงที่ตอ้งรีบแก้ไขถา้นักเรียนจดจ าหรือเขา้ใจส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งจะ
ส่งผลการเรียนเร่ืองนั้น ๆ และเร่ืองอ่ืน ๆ ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรออกแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องให้ตรงตามลกัษณะของเน้ือหาของ
ขอ้บกพร่องก่อน เพือ่ใหง่้ายต่อการหาสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดขอ้บกพร่องดงักล่าว 

2. แบบทดสอบที่ใชใ้นการวนิิจฉยัหาขอ้บกพร่องไม่ควรเป็นขอ้สอบที่จ  านวนขอ้เยอะเกินไปเพราะ
จะท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความไม่อยากท าขอ้สอบซ่ึงผลที่ไดจ้ะไม่สามารถวดัขอ้บกพร่องที่แทจ้ริงได ้

3. การวจิยัคร้ังต่อไปสามารถน าวจิยัเร่ืองน้ีไปใชก้บัระดบัชั้นอ่ืน ๆ ได ้เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ในการ
จดัการเรียนการสอนไดต้รงจุดตามระดบัชั้น 

4. การวจิยัคร้ังต่อไปเพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัอยา่งกวา้งขวางและเป็นประโยชน์อยา่งมากทางการศึกษา
ควรจะเพิม่ขอบเขตของการวจิยัใหก้วา้งมากขึ้นจากระดบัโรงเรียนเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 
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