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บทคัดย่อ 

            การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการ

ใชบ้ทนิยาม ดา้นด าเนินการ และดา้นการตีความโจทย ์

           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอลัอิสลามี
ยะห์  มะรือโบออก จ านวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงมีจ านวน 25 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ     4  ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้ และไดน้ าแบบทดสอบไปหาคุณภาพเคร่ืองมือซ่ึงหลงัจากการหาคุณภาพเคร่ืองมือ พบวา่มีค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.2759-0.7586 ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่ 0.243-0.659 และหา

ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ของขอ้สอบ 0.836 



 

 

 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยมตามรายดา้นของลกัษณะ
ขอ้บกพร่องไดผ้ลดงัน้ี(1)ขอ้บกพร่องดา้นการใชบ้ทนิยามพบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบั
การลบทศนิยมมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ48.0 และมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัความหมาย
ของทศนิยมมีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ48.0เช่นกนั(2)ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการ พบวา่มีจ านวน
นกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ72.0 และรองลงมา มีจ านวน
นกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ56.0(3)ขอ้บกพร่องดา้น
การตีความจากโจทย ์พบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิ
ร้อยละ80.0 และรองลงมา มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีนกัเรียนตอบผดิ
ร้อยละ76.0 และมีนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการหารทศนิยม มีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 64.0 
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Abstract  

             In this survey research is for studying  diagnoses mathematics deficiencies on  decimals of 

Mathayom Suksa One  in Al-Islamiyah School Seminary in Maruebo Ok  in 3 aspects which are in the 

aspects of using definitions, operations, and interpretations of  questions. 

The sample population consisted of 1 classroom, consisting of 25 people  Mathayom Suksa One  in  Al-

Islamiyah School Seminary in Maruebo Ok.     

In collecting the members of the sample population, the researcher utilized the Cluster random sampling 

method.      



 

 

           The research instrument was a four-choice diagnostic test for mathematics deficiencies for 

Mathayom Suksa One students on decimals amount 30 items and brought the test to find the quality which 

after finding the quality found that the difficulty of the test from 0.2759 to 0.7586 , usable classification 

power value from 0.243 to 0.659 and find the Cronbach's confidence coefficient of  α -Cofficient alpha  

0.836. 

             The results of the research showed that studying diagnoses mathematics deficiencies on decimals, 

according to each aspect of the defects. the results are as follows. 

1. Deficiencies the aspect of using definitions, found that the number of students is impaired in this field 

about subtracting most the answer is 48.0 percent wrong 

and there are a number of students lacking in this field regarding the meaning of the decimal, there are 

48.0 percent of the students who answered incorrectly. 

2. Operational defects found that the number of students is impaired in this field regarding decimal 

multiplication the most, the answer was 72.0 percent and followed. There are a number of impaired 

students in this field. about decimal adding the number of students answered incorrectly, 56.0 percent. 

3. Deficiencies in interpretations of questions found that the number of students is impaired in this field 

about multiplying the most decimal numbers which is 80.0 percent wrong answer and followed. There are 

a number of impaired students in this field  about decimal adding 76.0 percent of the students answered 

incorrectly and there are students with impaired in this field about dividing decimal. there were 64.0 

percent of the students answered incorrectly. 

 

 



 

 

บทน า 

           คณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ท าให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์

ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548, หนา้ 1) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

มีความสมดุลทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2546, หนา้ 2) 

การศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ครูผูส้อนน าผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละคนไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากข้ึน ดงัท่ี Chai and Ang  (1987, p.5)  ได้กล่าวถึงความส าคญัของการหา

ปัญหาหรือขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่าในการสอนคณิตศาสตร์การวินิจฉยัขอ้บกพร่องเป็นส่ิงท่ี

ส าคัญท่ีท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  เพราะจะท าให้ทราบความคิดของนักเรียน ปัญหาการเรียน

คณิตศาสตร์และกระบวนการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา   

จากขอ้ความขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจการท าวิจยัเพื่อวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

ทศนิยม ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการหา

ขอ้บกพร่องของนักเรียนแต่ละคน   เพื่อน าไปแก้ปัญหาในดา้นการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน โดยมุ่งเน้น

นักเรียนท่ีมีปัญหาในดา้นความเขา้ใจและการแกปั้ญหาโจทยท่ี์บกพร่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความ

เขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและนกัเรียนสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพดา้นการ

เรียนคณิตศาสตร์ต่อไปได ้ 

 

 

 



 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

           เพื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก ใน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้บทนิยาม ด้านด าเนินการ และด้านการ

ตีความโจทย ์

ขอบเขตของการวจิัย 

           การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอลัอิสลามี

ยะห์ มะรือโบออก ซ่ึงมีจ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 75 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอลัอิสลามี

ยะห์ มะรือโบออก จ านวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงมีจ านวน 25 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster random sampling) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผูส้อนสามารถทราบถึงข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนรู้ เร่ือง 
ทศนิยม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก 

2. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข ถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดจากความบกพร่อง
ของตวัครูผูส้อน 

3. ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองไดถึ้งขอ้บกพร่องในการเขา้ใจเน้ือหาเร่ือง ทศนิยมเพื่อท าความเขา้ใจ
ในเน้ือหาไดอ้ยา่งถ่ีถว้น และท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไปได ้

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

      1.  การวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์หมายถึง การคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และขอ้ผดิพลาดในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก 

      2. ขอ้บกพร่องทางการเรียนทางคณิตศาสตร์คือ ขอ้ผดิพลาด ขอ้บกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็น

สาเหตุการไม่เขา้ในการเรียน แกปั้ญหาโจทยไ์ม่ได ้ไม่มีทกัษะการคิดค านวณ มีความเบ่ือในการเรียนวิชา



 

 

คณิตศาสตร์มีผลท าใหน้กัเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น

การใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และดา้นการตีความจากโจทย ์ 

      3. ลกัษณะขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้ผดิพลาดต่างๆการไม่เขา้ใจ

ในการเรียนและแกปั้ญหาท าใหเ้กิดอุปสรรคซ่ึงใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีและไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ข้ึน ปัญหาท่ีเกิดความไม่เขา้ใจส่วนใหญ่ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และดา้นการ

ตีความจากโจทย ์ 

3.1 ดา้นการใชบ้ทนิยาม  คือ ขอ้ผดิพลาดในความเขา้ใจ จ าทฤษฎีบท สูตรกฎ นิยามและสมบติัผดิ 
หรือประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง 

3.2 ดา้นการด าเนินการ   คือ  ขอ้ผดิพลาดจากคิดเลขค านวณ  ทกัษะการค านวณแสดงวิธีการคิดหา
ค าตอบและแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ การบวก ลบ คูณ หาร ในเร่ือง ทศนิยม ไม่ถูกตอ้ง  
            3.3 ดา้นการตีความจากโจทย ์  คือ ขอ้ผดิพลาดจากการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็น
ประโยคสัญลกัษณ์ผดิ และการน าขอ้มูลไปใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง ไมเ้ขา้ใจนิยาม ทฤษฎีบท ขาดทกัษะความคิดทาง
ปัญญา 
      4.  คุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง ลกัษณะคุณสมบติัทางดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค่าความยาก

ง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

           4.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) หมายถึง คุณสมบติัของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัใน
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั คือ วดัไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หาไดโ้ดยใหผู้เ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์เป็นผู ้
พิจารณาตดัสินวา่สร้างแบบทดสอบไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเขียนข้ึน โดยยดึเน้ือหาและ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ ในการสร้างแบบทดสอบคร้ังน้ี ถา้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินวา่แบบทดสอบมี
ความ-สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์เขียนข้ึนโดยยดึเน้ือหาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จึง
จะถือวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (รองศาสตราจารย ์ดร.วรนุช แหยมแสง, 2562, หนา้ 38) 
           4.2 ค่าความยากของขอ้สอบ (difficulty) หมายถึง สดัส่วนของนกัเรียน ท่ีท าขอ้สอบในแต่ละขอ้ถูก
เม่ือเทียบกบันกัเรียนท่ีเขา้สอบทั้งหมด ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัคร้ังน้ีค  านวณค่าความยากของ
ขอ้สอบ หาไดจ้ากสูตรการค านวณอยา่งง่าย (อนนัต ์ศรีโสภา, 2525, หนา้ 207) และโดยทัว่ไปจะคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.2-0.8 
           4.3 ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ หมายถึง ค่าอ านาจจ าแนกหรือค่าจ าแนกรายขอ้ (Item 
Discrimiation) จะบอกถึงระดบัความแตกต่างในการตอบขอ้กระทงขอ้หน่ึงๆ ไดถู้กตอ้งในบรรดาผูเ้ขา้สอบ 



 

 

ตวัเลขท่ีบ่งช้ีถึงระดบัของความแตกต่างน้ีเรียกวา่ ค่าดชันีจ าแนก (The Index of Discrimination) ค่าดชันี
จ าแนกคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงไดม้าจากผลต่างของเปอร์เซ็นตข์องกลุ่มสูงท่ีตอบขอ้นั้นถูกกบัเปอร์เซ็นตข์อง
คนกลุ่มต ่าท่ีตอบขอ้ 
นั้นถูก ดชันีจ าแนก (D) น้ีจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง +1.00 ถึง -1.00   (รองศาสตราจารย ์ดร.วรนุช แหยมแสง, 2562, 
หนา้ 46 -47) 
          4.4 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (reliability) หมายถึง ความคงท่ีในการไดค้ะแนนของนกัเรียนแต่ละ
คนท่ีไดจ้ากการตอบแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน การสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัในคร้ังน้ี ค  านวณค่าความเช่ือมัน่
โดยใชว้ิธีการหาค่าความเช่ือมัน่แบบอิงเกณฑโ์ดยใชสู้ตรของลิฟวิงตนั (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2543, หนา้ 169) 
     5. เกณฑใ์นการพิจารณาระบุขอ้บกพร่องของนกัเรียนหมายถึง ค่าความถ่ีของการตอบขอ้สอบของ
นกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้สอบในเร่ืองนั้น ๆผดิ เป็นจ านวนมากเช่นเกินร้อยละ 50 ข้ึนไป ของ
นกัเรียนท่ีเขา้สอบ ส าหรับการวิจยัน้ีก าหนดวา่ค่าความยากง่ายของขอ้ท่ีใชว้ินิจฉยักลุ่มตวัอยา่งได ้จะตอ้งมี
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้สอบขอ้นั้นถูกไม่เกินร้อยละ 55 กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้สอบทั้งหมด และมีขอ้ท่ี
คู่ขนานกนักใ็หค้  าตอบแบบเดียวกนั ทั้งน้ีในขั้นตอนการหาคุณภาพของขอ้สอบ ขอ้สอบขอ้น้ีจะตอ้งมีความ
ตรงตามเน้ือหาซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไม่ต ่ากวา่ 3 คนท่ีระบุวา่ขอ้สอบขอ้น้ีมีความตรงและ
สามารถวินิจฉยัขอ้บกพร่องในลกัษณะดา้นนั้นและไดผ้า่นขั้นตอนการหาคุณภาพต่าง ๆมาแลว้ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง ทศนิยม 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
 
วธีิด าเนินงานวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการต่างๆ  มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ติดต่อทางโรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก  เพื่อขอท าการสอบ พร้อมแจง้รายละเอียด

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั  
2. เตรียมแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ทศนิยม ท่ีสร้างข้ึนและ

หาคุณภาพเรียบร้อยแลว้ไปใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25 คน ท าขอ้สอบ 



 

 

3. น าแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ท าการตรวจใหค้ะแนน และท าตารางแจกแจงความถ่ี และค่า
ร้อยละของการตอบแต่ละตวัเลือก เป็นรายขอ้ เพื่อหาขอ้บกพร่องของนกัเรียน โดยก าหนดเกณฑ์
ขอ้สอบท่ีสามารถระบุขอ้บกพร่องของนกัเรียนส่วนใหญ่ได ้เม่ือมีจ านวนนกัเรียนตอบขอ้สอบขอ้
นั้นถูกไม่เกินร้อยละ55 

ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัและหาคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้และทั้งฉบบั ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา เร่ืองทศนิยม กบัดา้นของลกัษณะขอ้บกพร่อง 
2. สร้างขอ้สอบตามตารางวิเคราะห์เน้ือหากบัดา้นของลกัษณะขอ้บกพร่อง โดยสร้างเป็นขอ้สอบ

แบบเลือกตอบ ท่ีสร้างใหข้อ้สอบแต่ละขอ้มีขอ้ท่ีคู่ขนาน 
กนัในดา้นเน้ือหา และดา้นของขอ้บกพร่อง และยงัมีตวัค าถามกบัตวัเลือกทั้ง4 ตวัเลือกท่ี
ลอ้เลียนกนัทั้งสองขอ้ท่ีคู่ขนานกนัไดข้อ้สอบจ านวน 30 ขอ้ จ านวน 15 คู่ 

3. น าขอ้สอบ 30 ขอ้ ไปใหเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบวา่สามารถวินิจฉยั
ไดต้รงกบัดา้นของบกพร่องและมีความเป็นคู่ขนานกนัโดยใชเ้ทคนิคของการท า IOC 

4. น าไปทดลองใช ้(tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 29 คน 
เพื่อหาความสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของขอ้สอบขอ้ท่ีคู่ขนานกนัดว้ย Chi-square ได้
ขอ้สอบคู่ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของการกระจายค าตอบจ านวน 15 คู่ หาค่าความยากง่ายมีค่าท่ี
ใชไ้ดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.2759-0.7586 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ท่ีใชไ้ดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.243-0.659 
และหลงัการตดัขอ้ท่ีใชไ้ม่ไดอ้อกแลว้มีขอ้สอบเหลือจ านวน 16 ขอ้ 8 คู่ ซ่ึงน ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัดว้ยสมัประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเท่ากบั0.836 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบวนิิจฉยัขอ้บกพร่องท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. วางแผนด าเนินการสอบ โดยติดต่อทางโรงเรียนอลัอิสลามียะห์มะรือโบ ออก  เพื่อขอท าการสอบ 

พร้อมแจง้รายละเอียดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั  
2. จากนั้นเตรียมแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง ทศนิยม ท่ีสร้าง

ข้ึนและหาคุณภาพเรียบร้อยแลว้ เหลือขอ้ท่ีใชไ้ด ้16 ขอ้ 8 คู่ ไปใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 25 คน ท าแบบทดสอบวินิจฉยั เพื่อหาจุดบกพร่องต่อไป 

3. น าแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ท าการตรวจใหค้ะแนน และท าตารางแจกแจงความถ่ี และค่า
ร้อยละของการตอบแต่ละตวัเลือก เป็นรายขอ้ เพื่อหาขอ้บกพร่องของนกัเรียน 
 



 

 

ผลการวจิัย  

ผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่(1)ขอ้บกพร่องดา้นการใชบ้ทนิยาม พบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี 

เก่ียวกบัการลบทศนิยมมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ48.0 แสดงวา่โดยภาพรวมแลว้ การวิจยัในคร้ังน้ีพบ

ขอ้บกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการบวกลบทศนิยมยงัมีจ านวนไม่มากเพราะยงัมีคนตอบถูกในขอ้ท่ีเก่ียวกบัใน

เร่ืองน้ีอยูร้่อยละ 52  อยูจ่  านวน 2 ขอ้ จากจ านวนทั้งหมดในดา้นน้ี 2 ขอ้  และมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องใน

ดา้นน้ี เก่ียวกบัความหมายของทศนิยมมีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ48.0 เช่นกนัเพราะยงัมีคนตอบถูกใน

ขอ้ท่ีเก่ียวกบัในเร่ืองน้ีอยูร้่อยละ 52  (2)ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการพบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องใน

ดา้นน้ี เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ72.0 โดยตวัเลือกท่ีมีนกัเรียนตอบตวัเลือกท่ีไม่

ถูกตอ้งคือตวัเลือกท่ี ง ซ่ึงเป็นขอ้10 A ขอ้ท่ีมีนกัเรียนตอบตวัเลือกผดิมีจ านวนมากกวา่กบัตวัเลือกท่ีถูก และ

รองลงมา มีนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีนกัเรียนตอบผดิร้อยละ56.0 โดยตวัเลือกท่ี

มีนกัเรียนตอบตวัเลือกท่ีไม่ถูกตอ้งคือตวัเลือกท่ี ก ซ่ึงเป็นขอ้ 8B ขอ้ท่ีมีนกัเรียนตอบตวัเลือกผดิมีจ านวน

มากกวา่กบัตวัเลือกท่ีถูก(3)ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์พบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี 

เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ80.0 และรองลงมา มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี 

เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ76.0 และมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี 

เก่ียวกบัการหารทศนิยม มีนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 64.0 แสดงวา่โดยภาพรวมแลว้ การวิจยัในคร้ังน้ีพบ

ขอ้บกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการคูณทศนิยม การบวกทศนิยม และการหารทศนิยมซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบ

ผดิเพราะยงัมีคนตอบถูกในขอ้ท่ีเก่ียวกบัในเร่ืองน้ีอยูไ่ม่ถึงร้อยละ 55    

บทสรุป 

(1)ขอ้บกพร่องดา้นการใชบ้ทนิยามพบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการลบทศนิยมมาก
ท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ48.0 และมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัความหมายของทศนิยมมี
จ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ48.0เช่นกนั(2)ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการ พบวา่มีจ านวนนกัเรียน
บกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ72.0 และรองลงมา มีจ านวนนกัเรียน
บกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ56.0(3)ขอ้บกพร่องดา้นการ
ตีความจากโจทย ์พบวา่มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการคูณทศนิยม มากท่ีสุด คือตอบผดิ 



 

 

ร้อยละ80.0 และรองลงมา มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการบวกทศนิยม มีนกัเรียนตอบผดิ
ร้อยละ76.0 และมีนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการหารทศนิยม มีจ านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 64.0 
 

อภิปรายผล 

         จากผลการวิจัยวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก พบว่ามีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 
0.2759-0.7586ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่    0.243-0.659 และหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของ

ขอ้สอบ แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)   ได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ 0.836 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิสารัตน์ วงศภู์รี (2556) ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี4 พีชคณิต เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี6ท่ีมีคุณภาพจ านวน 2 ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบวินิจฉยัทั้ง 2 ฉบบัท่ีวดัเก่ียวกบั
การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการมีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.35-0.79 และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบตั้งแต่ 0.20-0.58  
      ผูว้ิจยัไดส้รุปตามผลการวินิจฉยัพบว่าค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่0.243-0.659 และมีขอ้สอบบาง
ขอ้ท่ีไดท้  าการทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มทดลองแลว้ไม่สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1. ขอ้ 1A มีค่าอ านาจจ าแนก 0.119 และ ขอ้ 1B มีค่าอ านาจจ าแนก 0.197  ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของ
ขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบค่อนขา้งง่ายจึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

2. ขอ้ 2A มีค่าอ านาจจ าแนก 0.145 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบง่ายจึงแยก
คนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

3. ขอ้ 4B มีค่าอ านาจจ าแนก 0.106 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบง่ายจึงแยก
คนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

4. ขอ้ 5B มีค่าอ านาจจ าแนก 0.143 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบมีความยาก
พอเหมาะ จึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

5. ขอ้ 7A  มีค่าอ านาจจ าแนก 0.158 และ ขอ้ 7B มีค่าอ านาจจ าแนก 0.052 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของ
ขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบค่อนขา้งยากจึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้และกลุ่มคนเก่งบางคนยงั
ตอบผดิ ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถจ าแนกขอ้ดงักล่าวได ้

6. ขอ้ 11A  มีค่าอ านาจจ าแนก -0.022 และ ขอ้ 11B มีค่าอ านาจจ าแนก -0.179 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกต ่า
ของขอ้สอบมีค่าเป็นลบหรือนอ้ยกว่า 0 แสดงว่าขอ้สอบจ าแนกกลบั ซ่ึงคนเก่งท าไม่ได ้คนอ่อนท า



 

 

ได ้เพราะขอ้สอบยากจึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้ดงันั้นขอ้สอบขอ้น้ีตอ้งรับการปรับปรุงใหม่
หรือตดัท้ิง 

7. ขอ้ 13A  มีค่าอ านาจจ าแนก 0.030 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบยากปาน
กลาง มีคนเก่งบางคนยงัตอบผดิ จึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

8. ขอ้ 15B มีค่าอ านาจจ าแนก 0.163 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบท่ีไม่ดี เพราะขอ้สอบยากปาน
กลาง มีคนเก่งบางคนยงัตอบผดิ จึงแยกคนกลุ่มสูงกลุ่มต ่าไม่ได ้

            เน่ืองจากอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ค่าติดลบจนถึง ค่า 1 ดงันั้น การแปลผลจึงก าหนดดงัน้ี 
            อ  านาจจ าแนกระหวา่ง 0.33-0.66           คือ จ าแนกไดพ้อสมควร 
            อ  านาจจ าแนกสูงกวา่ 0.66                    คือ จ าแนกสูง 
            อ  านาจจ าแนกท่ีมีค่าติดลบจนถึง0.33      คือ  ต ่า/ไม่ดี 
และสรุปผลการวินิจฉยัขอ้บกพร่องของนกัเรียนทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และ
ดา้นการตีความจากโจทย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัพร มา้คนอง (2536, หนา้ 23-24) ไดส้รุปลกัษณะ
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ดา้นการตีความจากโจทย ์ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ 
นิยาม และสมบติั และดา้นการคิดค านวณ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรนุช  มาตระกูล (2550, หนา้ 85)  
ได้ท าการวิจยัเร่ืองขอ้บกพร่อง ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนจุนวิทยาคม จงัหวดัพะเยา ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีพบ คือ 
ดา้นกรใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎนิยาม และสมบติั   ดา้นการคิดค านวณ และดา้นการตีความจากโจทย ์คิดเป็น
ร้อยละของขอ้บกพร่องทั้งหมด คือ 65.35, 30.97 และ 3.68   
ผูว้ิจยัจะอภิปรายรายละเอียดขอ้บกพร่องของนกัเรียนทั้ง 3 ดา้น ต่อไปน้ี 
1) ขอ้บกพร่องด้านการใช้บทนิยาม เก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจ จ าทฤษฎีบท สูตรกฎ นิยามและ
สมบติัผดิ หรือประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง   ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีขอ้ผิดพลาดความเขา้ใจการ
เปรียบเทียบ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสินี  โดดหนู (2561, หนา้(5)) สรุปได้
วา่ ดา้นการใชนิ้ยาม นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการประยกุตใ์ชนิ้ยามไม่ถูกตอ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ83.56 และลกัษณะของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ท่ีพบคือนกัเรียนขาดความเขา้ใจในการเปรียบเทียบโดยใช้
ภาพ 2)ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการ เก่ียวกบั ขอ้ผิดพลาดจากคิดเลขค านวณ  ทกัษะการค านวณแสดง
วิธีการคิดหาค าตอบและแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ การบวก ลบ คูณ หาร ในเร่ือง ทศนิยม ไม่ถูกตอ้ง  ผูว้ิจยัพบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด นักเรียนมีขอ้บกพร่องใชท้กัษะด าเนินการคิดหาค าตอบผิดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 72.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสินี  โดดหนู (2561, หน้า(5)) สรุปได้ว่าดา้นการด าเนินการ พบว่า 
นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการด าเนินการมากท่ีสุด คิดเป็น



 

 

ร้อยละ 47.56 และลกัษณะของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ท่ีพบคือ นกัเรียนใชว้ิธีการแกด้ าเนินการเพื่อหาค าตอบ
ผิดวิธี และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวรนุช  มาตระกูล (2550, หน้า 85)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เวกเตอร์ในสามมิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จงัหวดัพะเยา ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีพบดา้นการคิดค านวณ พบว่า นักเรียนขาด
ความเขา้ใจในหลกัเลขคณิตเบ้ืองตน้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ขาด ความระมดัระวงัในการคิดค านวณ การ
สรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผลไม่ครบทุกกรณี ท าผดิขั้นตอนท่ีถูกตอ้งในการคิดค านวณตามล าดบั 
3)ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์ เก่ียวกบั ขอ้ผดิพลาดจากการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็น
ประโยคสัญลกัษณ์ผดิ และการน าขอ้มูลไปใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง ไม่เขา้ใจนิยาม ทฤษฎีบท ขาดทกัษะความคิดทาง
ปัญญา ผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เกิดขอ้ผดิพลาดจากการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยค
สัญลกัษณ์ผดิมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.0  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสินี  โดดหนู (2561, หนา้(5)) สรุป
ได้ว่าการตีความจากโจทย ์พบว่า นักเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการแปลความหมายจากภาษาเป็น
ประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.89 และลกัษณะของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ท่ีพบคือ 
นกัเรียนขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย ์

 
 

ข้อเสนอแนะ 

        ผลจากการวิจยัเร่ือง การวิจยัวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนอลัอิสลามียะห์ มะรือโบออก ท าใหผู้ว้จิยัไดพ้บขอ้บกพร่องทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนตามลกัษณะของขอ้บกพร่องในแต่ละดา้น ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข ถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อ

ครูผูส้อนและนกัเรียน ท าใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และช่วยท าใหน้กัเรียนทราบถึง

จุดบกพร่องของตนสามารถน ามาใชป้รับปรุงการเรียนไดต้รงจุด ท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไป

ได ้

 

 

 



 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไปการออกแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องควรออกแบบทดสอบท่ีเตรียมตาม
แนวคิดท่ีเกิดขอ้บกพร่องจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องของ
นกัเรียน 

2. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนจะตอ้งครอบคลุมจุดประสงคใ์นการเรียนและทกัษะพื้นฐาน
ทุกดา้น 

3. เรียบเรียงขอ้สอบไวเ้ป็นด้าน ๆ เพื่อสะดวกในการวินิจฉัย โดยในแต่ละด้าน ควรมีขอ้สอบซ่ึง
ค่อนขา้งง่ายไม่นอ้ยกวา่ 3 ขอ้ 

4. แบบทดสอบท่ีใชใ้นการวินิจฉัยหาขอ้บกพร่องท่ีได ้ จ  าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลในบทการสัมภาษณ์กบั
นักเรียนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้พร่องทางการเรียนไดอ้ย่างชดัเจนและรู้ถึงปัญหาได้
อยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าไปแกไ้ขตรงจุดและพฒันาใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพต่อไป 
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