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บทคดัยอ่ 

    การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวดัสลุด  สพป. สมุทรปราการ เขต 2  ใน 2 ดา้น คือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม  ดา้นการด าเนินการ  

                 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจึงเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียน วดัสลุด  สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ซ่ึงมีจ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster 

random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภท

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ และไดน้ าแบบทดสอบไปหาคุณภาพเคร่ืองมือซ่ึงหลงัจากการหา

คุณภาพเคร่ืองมือพบวา่มีความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.1538-0.6923 ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชไ้ดมี้ค่า

ตั้งแต่ 0.214 - 0.656และหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบคั 

(Cronbach)ไดค่้าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 0.864 

               ผลการวิจยั (1) ดา้นการใชบ้ทนิยาม พบวา่มีจ านวนนกัเรียนประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้งมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.2 คือการเปรียบเทียบเศษส่วน (2) ดา้นการด าเนินการ พบวา่มีจ านวนนกัเรียนขาด

ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการด าเนินการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81.5  
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Abstract              

This  study was a survey research , the objective was to find out the deficiencies in addition and 

subtraction fractions in mathematis of the Prathom Sueksa 5 students at Wadsalud  School Samut Prakan   

Primary Educational Service Areas Office 2. There were 2 deficientiesy  areas that this study used, namely 

the use of definitions and how to operation them. The population of this research were the students of 

Prathom Sueksa 5 at Wadsalud School Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2. 

Academic year 2019, the population size  of  this study were 30 students .SO, there were  no sample size in 

this study.  

Research result 1) there were the most students which amount a percentage 85.2 who were 

deficiency of using the definitions of fraction, about the content 0f comparing fraction,  2) there were the 

most students which amount a percentage 81.5 who were deficiency of how to operations fraction, about 

the content 0f understanding about the fundamentals of operation.  

บทน า 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตีอ้งอาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน                            

(กรมวิชาการ,2541,หนา้ 1 ) เพราะคณิตศาสตร์ท าใหม้นุษยมี์การคิดท่ีเป็นระบบ คิดอยา่งมีเหตุผล และ

แกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งละเอียด และมีความรอบคอบ ดงันั้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 จึงก าหนดใหว้ชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีจะตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนใน

การศึกษาภาคบงัคบัตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา    



คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้

มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นลกัษณะ

วิชาท่ีเป็นนามธรรมตอ้งคิดอยา่งสมเหตุสมผลจึงจะเรียนรู้และเขา้ใจได ้ยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนไม่

เนน้วิธีการสอนแบบบอกใหรู้้แลว้ใชว้ิธีจ  า แต่ตอ้งเนน้ใหเ้ดก็มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและเนน้ให้

ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้จากพื้นฐานท่ีรู้มาอยา่งถูกตอ้ง คือ Concept (แนวคิด)ท่ีถูกตอ้ง รู้ขั้นตอนการ

แกโ้จทยปั์ญหา ขั้นตอนการด าเนินการ และคิดอยา่งรอบคอบ ซ่ึงเป็นจุดบกพร่องท่ีพบเห็น ( George  Polya, 

1957, pp.5-6 ) ถา้ครูไม่ปรับปรุงซ่อมเสริมหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียนจะท าใหมี้ปัญหาในการเรียน  

ซ่ึงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาของประเทศไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึง

จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัและจากการสอบถามครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ เร่ืองเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนเกิดจากนกัเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้จากการ

ท่องจ า ขาดความคิดรวบยอดไม่สามารถใชว้ิธีการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ คือ การเปรียบเทียบเศษส่วน 

การบวกและการลบเศษส่วน ทั้งยงัไม่สามารถคิดยอ้นกลบัเขียนตวัเลขท่ีเป็นเศษส่วน น าเสนอในรูปของ

สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได ้ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งมากท่ีนกัเรียนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ 

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เม่ือศึกษาผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET ) ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 พ.ศ. 2560 พบวา่ วิชาคณิตศาสตร์มีผูเ้ขา้สอบ 704,633 คน มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 37.12  ดงันั้น จึงควรแก่การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุลตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมอง

และพหุปัญญา ขอ้บกพร่องจุดท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค (difficulty) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานจึงก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในเร่ืองหน่ึงๆของนกัเรียนแต่ละคน 

แนวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อน ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมี

เคร่ืองมือท่ีจะคน้หาขอ้บกพร่องและสาเหตุหรือจุดอ่อนในการเรียนของนกัเรียนเคร่ืองมือดงักล่าวคือ 

แบบทดสอบวนิิจฉยั (diagnostic test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีแสดงใหรู้้ถึงขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนของผูเ้รียน

วา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ และยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองใดหรือหวัขอ้ใดครูจะไดจ้ดัสอนซ่อมเสริม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงพบวา่ในการเรียนการสอนโดยใชก้ารประเมินขอ้บกพร่องในการเรียนและจดัสอนซ่อม

เสริมไดต้รงขอ้บกพร่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไดม้ากกวา่ปกติถึงสองเท่า (บุญชม ศรี

สะอาด, 2535, หนา้ 25 ) แบบทดสอบวินิจฉยัสามารถวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนได้



มากกวา่แบบทดสอบอ่ืนๆ และยงัช่วยใหค้รูผูส้อนรู้ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั กระบวนการท่ีจ าเป็นตลอดจน

อุปสรรคในการเรียนการสอนซ่ึงจะประหยดัเวลาและแรงงานครู ท าใหค้รูมีเวลาในการเอาใจใส่ต่อการเรียน

ของนกัเรียนแต่ละคนไดม้ากข้ึนนอกจากนั้นยงัช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัขอ้บกพร่องของตนเองท าใหส้ามารถ

ปรับปรุงการเรียนการสอนไดต้รงจุด (ทองห่อ วภิาวิน, 2521, หนา้ 49 ) จากปัญหาและความส าคญัของ

เน้ือหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบ รวมทั้งความส าคญัในการใชแ้บบทดสอบวนิิจฉยั

ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียน ครูจึงตอ้งวินิจฉยั

ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นๆ ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนซ่ึงจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีครูผูส้อน

สามารถน าผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวินิจฉยัมาปรับปรุงการเรียนการสอนท าใหก้ารเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน 

ส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัสลุด  สพป.สมุทรปราการ  เขต 2 ใน 2 ดา้นคือ 

ดา้นการใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัสลุด   สพป.

สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 30 คน 1 หอ้งเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงไม่มี

กลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากโรงเรียนน้ีมีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเพียงหอ้งเดียว 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ไดรั้บรู้ถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัสลุด   สพป. สมุทรปราการ  เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2562 



2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ใหน้ าขอ้บกพร่องของนกัเรียนไปใชใ้นการปรับปรุงหรือ

พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสม 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจการท าวิจยัเก่ียวกบัการวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งตรงประเดน็และมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองไดถึ้งจุดบกพร่องในการเขา้ใจในเน้ือหาเพื่อท าความเขา้ใจใน

เน้ือหาอีกคร้ัง และท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เตรียมพร้อมในการเรียนอยูเ่สมอ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการ

ลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 

ขอ้ 

วธีิด าเนินงานวจิัย 

 วิธีสร้างเคร่ืองมือของแบบทดสอบและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่อง

ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อ

คน้หาขอ้บกพร่อง ศึกษาทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัเพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างพร้อมทั้งศึกษาหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2.วิเคราะห์เน้ือเร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. ศึกษาลกัษณะของขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบ

เศษส่วน ในแต่ละดา้นคือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม และดา้นการด าเนินการ 

4. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้สอบและลกัษณะของจุดบกพร่องก่อน 

5. สร้างขอ้สอบวินิจฉยัตามตารางวิเคราะห์ในขอ้ 4 โดยมีการสร้างตวัเลือกท่ีจะตอบค าถามโจทยแ์ต่

ละขอ้ท่ีมีแนวคิดตามสมมุติฐานท่ีนกัเรียนมกัจะเขา้ใจผดิ หรือบกพร่องในดา้นต่างๆท่ีนกัเรียนชอบท าผดิ



ซ ้าๆโดยมีตวัเลือกท่ีสะทอ้นแนวคิดของค าตอบท่ีถูกตอ้ง และจ าเป็นตอ้งสร้างขอ้สอบคู่ขนานอีก 1 ชุด 

จากนั้นไดน้ าขอ้สอบวินิจฉยัท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ (1) ความถูกตอ้งของการสร้างขอ้สอบ

วินิจฉยั (2) ความเป็นคู่ขนานระหวา่งของขอ้สอบ 2 ชุด ซ่ึงจ าเป็นตอ้งคู่ขนานกนัตั้งแต่ตวัโจทยแ์ละตวัเลือก

แต่ละตวัใหคู่้ขนานกนัดว้ยและ (3) ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งตวัขอ้สอบกบัตารางวิเคราะห์เน้ือหา

และลกัษณะของขอ้บกพร่อง จากนั้นน าผลการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในขอ้สอบแต่ละขอ้มา

วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

6. น าแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง

โรงเรียนวดัสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 หอ้งเรียนท่ีเคยเรียนเร่ือง

เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนมาแลว้จ านวน 78 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบดงัน้ี 

       6.1 วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของนกัเรียนระหวา่งขอ้สอบคู่ท่ีขนานกนั

รายคู่ท่ีขนานกนั 

       6.2 หาค่าความยากง่าย (P) รายขอ้ 

       6.3 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 

       6.4 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัทั้งฉบบั 

7. น าแบบทดสอบวินิจฉยัไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 คน 

8. น าผลการทดสอบมาวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วน การบวกและ

การลบเศษส่วน 

วิธีการเกบ็ขอ้มูล 

วางแผนด าเนินการสอบโดยติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารยผ์ูส้อนในการสอบพร้อมช้ีแจง

วตัถุประสงคข์องการวิจยั วธีิด าเนินการสอบและนดัหมายวนัเวลาในการสอบ 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์

และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยการเอาผลการตอบขอ้สอบของกลุ่ม



ตวัอยา่งมาหาค่าความถ่ีและร้อยละของการตอบตวัเลือกแต่ละขอ้เพื่อหาค่าความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนท่ีมี

ขอ้บกพร่องแต่ละดา้นเก่ียวกบัในเร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน 

ผลการวจิัย 

 ขอ้สอบและดา้นท่ีมีขอ้บกพร่องของจ านวนนกัเรียนท่ีบกพร่องร้อยละ 85.2 ในการวจิยัคร้ังน้ีก็

สามารถระบุขอ้ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ดา้นการใชบ้ทนิยาม (1) ขอ้บกพร่องดา้นการประยกุตใ์ชบ้ทนิยามไม่ถูกตอ้ง มีขอ้สอบท่ีสามารถ

ระบุขอ้บกพร่องไดคื้อชุด A 3 ขอ้และชุด B 3 ขอ้ รวมทั้งหมด 6 ขอ้ ขอ้ท่ีสามารถระบุขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนจ านวนมากท่ีสุดมี 4 ขอ้คือ ขอ้บกพร่องท่ีเก่ียวกบัความหมายของเศษส่วนไม่ถูกตอ้ง มีจ านวน

นกัเรียนบกพร่องในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดคือร้อยละ 81.5 และขอ้ท่ีคู่ขนานมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 85.2 

และรองลงมาเป็นขอ้บกพร่องเก่ียวกบัความหมายของเศษส่วนไม่ถูกตอ้งมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 

70.4 และขอ้ท่ีคู่ขนานมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 70.4   

             ดา้นการด าเนินการมีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์คือชุด A 9 ขอ้ และชุด B 9 ขอ้ รวมทั้งหมด 18 ขอ้ 

ขอ้ท่ีสามารถวินิจฉยัขอ้บกพร่องของนกัเรียนจ านวนมากท่ีสุดมี 4 ขอ้คือ ขอ้บกพร่องท่ีเก่ียวกบัการ

เปรียบเทียบเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในเร่ืองน้ีมากท่ีสุดคือร้อยละ  51.9 และขอ้ท่ีคู่ขนานมีจ านวน

นกัเรียนบกพร่องร้อยละ 81.5 และรองลงมาเป็นขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการลบเศษส่วนมีจ านวนนกัเรียน

บกพร่องร้อยละ 81.5 และขอ้ท่ีคู่ขนานมีจ านวนนกัเรียนบกพร่องร้อยละ 59.3 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

            จากผลการวิจยัวนิิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบ

เศษส่วนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   โรงเรียน วดัสลุด   สพป. สมุทรปราการ  เขต 2  ใน 2 ดา้น คือ 

ดา้นการใชบ้ทนิยาม และดา้นด าเนินการ เป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 

พบวา่มีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.1538 – 0.6923 ค่าอ านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่    0.214 

– 0.656 และหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ  แอลฟา  (α –Coefficient) ของครอนบคั (cronbach) 

ไดค่้าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ  0.864 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรนุช  มาตระกลู (2550, หนา้ 85)  ไดท้ า

การวิจยัเร่ืองขอ้บกพร่อง ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เวกเตอร์ในสามมิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี4 โรงเรียนจุนวิทยาคม จงัหวดัพะเยา ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีพบ คือ ดา้นกรใช้



ทฤษฎีบท สูตร กฎนิยาม และสมบติั   ดา้นการคิดค านวณ ซ่ึงมีอยูห่ลายดา้นดว้ยกนั และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอุบลวรรณ อ่อนตะวนั (2551) ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั เร่ือง สมการและการแก้

สมการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหาเร่ืองการบวกและการลบโดยใชส้มการมีค่าความ

ยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.51-0.93 มีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22-0.74 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และ

ฉบบัท่ี 2 การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและการหารโดยใชส้มการมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.53-0.89 มีค่า

อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.43-0.73 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 

และสามารถอภิปรายตามรายดา้นของลกัษณะขอ้บกพร่องไดผ้ลดงัน้ี 

1. ดา้นการใชบ้ทนิยาม  

                        ในเร่ืองความหมายของเศษส่วน พบวา่นกัเรียนมีจุดบกพร่องเก่ียวกบัความเขา้ใจทฤษฎีบท 

นิยาม กฎ สูตร และสมบติัผดิ หรือประยกุตใ์ชบ้ทนิยมไม่ถูกตอ้ง มีจ านวนนกัเรียนท่ีพบขอ้บกพร่องในดา้น

น้ีมากท่ีสุดร้อยละ 85.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรนุช  มาตระกลู (2550, หนา้ 85)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง

ขอ้บกพร่อง ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติั พบวา่นกัเรียนขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั

ทฤษฎีบท สูตร กฎนิยาม และสมบติั   มากท่ีสุด รองลงมาคือ จ าทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติัผดิ ขาด

ทกัษะใน การเลือกทฤษฎีบทสูตร กฎ นิยามและสมบติัท่ีเหมาะสมมาใช ้และประยกุตใ์ชข้อ้มูล กบัทฤษฎีบท 

สูตร กฎ นิยามและสมบติัไม่ถูกตอ้ง 

2. ดา้นการด าเนินการ 

                         ในเร่ืองการด าเนินการ  พบวา่นกัเรียนมีจุดบกพร่องเก่ียวกบัการคิดเลข ค านวณ ทกัษะการ

ค านวณ แสดงวิธีการคิดหาค าตอบและแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ การบวก ลบ คูณ หารไม่ถูกตอ้ง มีจ านวนนกัเรียนท่ี

พบขอ้บกพร่องในดา้นน้ีมากท่ีสุดร้อยละ 81.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบลวรรณ อ่อนตะวนั (2551)  

ไดว้ิเคราะห์ความบกพร่องในการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการมี ดงัน้ี ลบผดิ

บวกผดิ คูณผดิ หารผดิเขียนสมการผดิและค านวณผดิและไม่สามารถเขียนสมการได ้

3. “ การไม่พบจุดบกพร่องในดา้นการเขา้ใจทฤษฎีบท นิยาม เร่ือง ความหมายของเศษส่วน และดา้นการ

ด าเนินการ เร่ือง การลบเศษส่วน ไม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนจะไม่มีจุดบกพร่องในเร่ืองนั้นๆ เพียงแต่

ขอ้สอบของเราอาจจะจบัจุดบกพร่องในเร่ืองนั้นๆ ไม่ได ้ เพราะผูว้ิจยัใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบ บางทีผูเ้รียน



อาจจะคิดอยา่งอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้งแต่ผูว้ิจยัไม่ไดนึ้กถึงความคิดของผูเ้รียนในจุดนั้นจึงไม่ไดก้ าหนดตวัเลือกให้

นกัเรียนเลือกตอบเราจึงไม่พบจุดบกพร่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากในขอ้สอบ  ดงันั้น การสมัภาษณ์นกัเรียนหลงั

การทดสอบจึงเป็นส่ิงจ าเป็น” 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจยัเร่ือง การวนิิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวก

และการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัสลุด  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ท าให้

ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนของนกัเรียน

ตามลกัษณะของขอ้บกพร่องในแต่ละดา้น ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข ถึง

กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อครูผูส้อนและนกัเรียน ท าใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ และท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไปได ้
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