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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ือง เซต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสริิ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 
3 ด้าน คือ ด้านการใช้บทนิยาม ด้านการด าเนินการ และดา้นการตีความจากโจทย์ กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง เซต เป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ผลการวิจัยสรปุได้ ดงันี ้
 1. ด้านการใช้บทนิยาม พบวา่ นักเรียนมีความเข้าใจบทนิยามคลาดเคลื่อน หรือการประยุกต์ใช้บท
นิยามไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของนักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ 
นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลือ่น ในบทนิยามที่เก่ียวกับจ านวนสมาชิกของเซตและจ านวนสับเซตของเซต
นั้นๆ 
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 2. ด้านการด าเนนิการ พบว่า นกัเรียนขาดความเข้าใจในการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของ
นักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการ
ด าเนินการ  

3. ด้านการตีความจากโจทย์ พบว่า นักเรียนแปลความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณไ์ม่
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของนักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ นักเรียนขาด
ความเข้าใจในการแปลความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณ์ 

 
ค าส าคัญ: ข้อบกพร่องทางด้านการเรียนคณิตศาสตร;์ แบบทดสอบวินิจฉัย 
 
Abstract 

This research aimed to diagnose mathematics learning defects in sets for 
Mathayom 4 Student Group of School Benjasiri of Secondary Area 2 in 3 areas is the use of 
definitions. Operation side And the interpretation of the problem The samples used in this 
research Is a student in Mathayom 4 Student Group of School Benjasiri of Secondary Area 
2, Academic Year 2020 was obtained by multi-step randomization according to the number 
of Mathayom 4 students. 334 students from Prakanong Pittayalai School and Siriratnathorn 
School were used in this research. Mathayom 4, Subject Set, is a 4-choice test and this 
research The researcher used a computer program for statistical data. To calculate basic 
statistics  The research results were found that 
 1. In terms of using the definition, it was found that the students misunderstand 
the definition. Or the application of the definition is incorrect Accounting for 35.6 percent 
of all students. And the nature of most of the deficiencies is that the students have 
misunderstandings. In the definitions relating to the number of members of a set and the 
number of subsets of that set 
 2. In terms of implementation, students lack a basic understanding of how to 
operate. It accounts for 39.5 percent of all students, and the nature of most deficiencies is 
that students lack a basic understanding of how to operate. Operations are especially 
common in the Anant series and there are more complex operations with more than one 
operator. 
 3. For the interpretation of the problem, it was found that students misinterpret 
meaning from language into sentences and symbols, accounting for 36.8 percent of all 
students, and the nature of most of the deficiencies was that students lacked 
understanding of meaning from language to symbolic sentences. 
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Keyword: Defects in mathematics education; Diagnostic test 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เปน็ระบบ มีแบบแผน ส ามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา ไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเปน็เครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเปน็รากฐานในการพัฒน าทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560,
หน้า 1)  
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนไว้ 3 สาระ 
ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเปน็ โดย เร่ือง เซต อยู่ในสาระที่ 
1 จ านวนและพชีคณิต เซต เป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ ที่นักวิชาการทั่วๆ ไป จะรู้จกัวิชานี้ใน
ลักษณะที่เปน็การศึกาการรวมกลุ่มของสิ่งของ หรือเรียกว่าเซตโดยพิจารณาการรวมกลุ่มของสิ่งของ เช่น จุด 
เส้น สมการ จ านวนจริง หรือสารเคมีเป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติของเซตวิชานี้เกิดขึ้นและพัฒนาใน
ต่างประเทศและเกิดความก้าวหน้าจนเกิดแขนงวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญในวชิาคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์
สาขาตา่งๆเชน่ พีชคณิตนามธรรม การวิเคราะห์จ านวนจริงและจ านวนเชิงซ้อน และเกือบจะทกุสาขา
คณิตศาสตร์ล้วนแต่ใช้สัญลักษณ์ของเซตทั้งสิ้น มโนคติของเซตได้ท าให้เกิดโครงสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะของ
หัวข้อต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา ด้วยเหตุนี้ต าราทางคณิตศาสตร์ต่างก็มีบทแนะน าเร่ืองเซตเสมอ หรือต ารา
ใดไม่มีบทแนะน าที่เก่ียวข้องกับเซตโดยมิได้กลา่วไว้ 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.67 ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน),2562)เร่ือง เซต เป็น
หนึ่งในเนื้อหาสาระจ านวนและพีชคณิต ในวชิาคณิตศาสตร์พบว่าปัญหาในการเรียนเร่ือง เซต นั้นมีหลาย
ประการ เช่น ความหมายของเซต การด าเนินการของเซต การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเซต เป็นตน้ จึงสงผลให้
นักเรียนท าข้อสอบไดต้่ ากว่าเกณฑ์ถ้าหากผู้เรียนไม่เข้าใจและสามารถหาค าตอบได้ ซึ่งเปน็ปัญหาต่อการ
น าไปใช ้
 จากข้อความที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนค
ริตสาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อน าแบบทดสอบวินจิฉัยที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์
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ในการวินิจฉัยข้อบกพร่อง พร้อมทั้งวินิจฉัยสาเหตุและลักษณะข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน เพื่อ
น าไปใชป้รับปรุงการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความความเข้าใจของนักเรียนในเร่ืองที่
เรียน จึงส่งผลให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มปีระสิทธิภาพ และนักเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง
น าไปต่อยอดในการเรียนวิชาอ่ืนๆที่มี เซต เป็นองค์ประกอบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ือง เซต ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้บท
นิยาม ดา้นการด าเนินการ และด้านการตีความจากโจทย์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจ
สิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
พระโขนงพิทยาลยั 263 คน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 493 คน  โรงเรียนปทุมคงคา 238 คน โรงเรียนมัธยม
วัดธาตุทอง 167 คน โรงเรียนสริิรัตนาธร 444 คน และโรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  310 คน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 1915 คน 
 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
เบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ตามจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 แตล่ะโรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยัและโรงเรียนสิริรต
นาธร รวม 334 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้อบกพร่องทางการเรียน เร่ือง เซต ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนกลุม่สหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เร่ือง เซต ในหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.ได้ทราบถึงข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 3. เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในการท าวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ในเร่ืองอื่นๆ ต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง การค้นหาจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาด
ต่างๆ ทีไ่ม่ถูกต้องทั้งหมด ด้านการใช้บทนยิาม ดา้นการด าเนินการและด้านการตีความจากโจทย์ 
  1.1 ข้อบกพร่องด้านการใช้บทนยิาม หมายถึง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเข้าใจบทนยิาม
คลาดเคลื่อน หรือการประยุกต์ใช้บทนิยามไม่ถูกต้อง 
  1.2 ข้อบกพร่องด้านการด าเนนิการ หมายถึง ข้อผิดพลาดจากการขาดความเข้าใจใน
หลักการด าเนินการของเซตเบื้องต้น ได้แก่ การยูเนียนหรือการรวมกันของเซต อินเตอร์เซกชันหรือส่วนที่
เก่ียวข้องกันของเซต คอมพลีเมนต์หรือส่วนกลับของเซต และผลต่างของเซต ไม่ถูกต้อง 
  1.3 ข้อบกพร่องด้านการตีความโจทย์ หมายถึง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลความหมาย
จากภาษาเป็นประโยคสญัลักษณ์ไม่ถูกต้อง 
 2. แบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพื่อค้นหา
จุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดตา่งๆ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการใชบ้ทนยิาม ด้านการด าเนนิการ และด้านการตีความ
โจทย์ เป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
เนื้อหาสาระเรื่องเซตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เร่ือง เซต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
,2561) 
 
การวินิจฉัยทางการเรียน 
ความหมายของการวินิจฉัยทางการเรียน 
 นักการศึกษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการวินิจฉัยทางการเรียนไว้ ดังนี้  
 การศึกษาของ สมศักดิ์ ฉันทานรุักษ์ (2529 ,หน้า 61-62) สรุปความหมายของการวินิจฉัยทางการ
เรียนไว้ว่า เปน็การวิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนที่เปน็ปัญหาหรืออุปสรรค จะใช้
วิธีใดในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จทางดา้นการเรียน 
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 ดวงเดือน อ่อนน่วม (2533, หน้า 33) สรุปความหมายของการวินิจฉายทางการเรียนไว้ว่า เปน็การ
วิเคราะห์หาสาเหตุหรือรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดอ่อนในการเรียนรู้ และการพัฒนาการ
ของนักเรียน 
 การศึกษาของ วรรณรัตน์ วิบูลสุข (2539, หน้า 12) สรุปความหมายของการวินิจฉัยทางการเรียน
คณิตศาสตร์ว่า หมายถึงการค้นหาข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อผิดพลาด แล้วรวบรวมข้อมลูของปัณหา
และสาเหตุต่างๆ รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนคณิตศาสตรเ์พื่อน าผลการวนิิจฉัยมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การศึกษาของ วรนุช มาตระกูล (2551) สรุปถึงการวินิจฉัยทางการเรียนไว้ว่า คือ การค้นหา
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งหมด ที่เป็นอุปสรรคท าให้นักเรียนไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ทางการเรียนได้ จึงรวบรวมปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เพื่อที่จะน าผลจากข้อผิดพลาดที่
ได้มานั้นน าไปสูพ่ัฒนาการเรียนการสอนให้มีเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกๆ ด้าน 
 
วิธีการวินิจฉัยทางการเรียน 
 นักการศึกษา ได้ให้กล่าวถึงวธิีการวินิจฉัยทางการเรียนไว้หลากหลาย ดังนี้  
 พันทิพา อุทัยสุข (2523 หน้า 5) ได้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ไวด้ังนี้ 
 1. การสังเกตการณ์สอน เป็นการสังเกตดูว่า นักเรียนมีความสนใจและมีสมาธิในการเรียนหรือไม่  
 2. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี คือการศึกษา สังเกต สอบถาม เรื่องทั่วๆ ไปของนักเรียนที่เสี่ยงกับ
การเกิดปัญหาและอุปสรรคทางการเรียน 
 3. การสอบปกติเป็นการวัดผลโดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจ้ากการสอบ และ
ความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อแสดงความรู้ความสามารถเชิงคุณภาพ 
 4. การสอบอย่างละเอียด เป็นการค้นหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตา่งๆ ทางการเรียนของ
นักเรียนตรงจุดได้อย่างแท้จริง แสดงได้ถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทีต่้องปรับปรุงและแก้ไข จ าเป็นต้อง
ก าหนดเกณฑ์ในการสร้างข้อสอบได้มาซึ่งค าตอบอยา่งเปน็ปรนยัแสดงถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตา่งๆ 
ทางการเรียนของนักเรียน 
 5. การสัมภาษณ์ผู้ปกครองเป็นการปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาต่างๆ เพื่อทราบความคิดเห็นจาก
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับนักเรียนทัง้ด้านการเรียนและดา้นอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท ี
 Buffie, Welch, and Paige (1968, pp.161-162) กล่าวว่า ในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อหา
ข้อบกพร่องนั้นมีกระบวนการพื้นฐาน 4 อย่าง คือ 
 1. สังเกตนักเรียนในขณะที่ท างาน หรือ การพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้อง 
 2. การสัมภาษณ์นักเรียนและการพูดคุยซักถามเก่ียวกับงานที่นกัเรียนท า 
 3. วิเคราะห์งานและผลงานทีน่กัเรียนท าในแต่ละวัน 
 4. ใช้แบบทดสอบเพื่อการวินจิฉัยหาข้อบกพร่อง 
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 การที่คุณครูจะพิจารณาหรือตัดสินใจ จ าเปน็ที่จะต้องสังเกตสิ่งที่ต้องศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงได้ชื่อว่าเปน็ข้อมูลที่มคีุณภาพ 
 Nitko (1996, p. 284-288) เสนอวิธีวินิจฉัยความคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ 6 วิธี คือ 
 1. การค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยในการเรียนรู้ระดับหัวข้อเร่ือง 
 2. การศึกษาความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น ทีผู่้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 3. การจ าแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มรอบรู้และกลุ่มไม่รอบรู้ในแต่ละจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 4. การเข้าใจถึงสาเหตุความคลาดเคลือนในการปฏบิัติจริงของผู้เรียน 
 5. การวิเคราะห์โครงสร้าง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
 6. การวินิจฉัยหาความคลาดเคลื่อนองค์ประกอบของการแก้โจทย์ปัญหา 
 
รูปแบบของการวินิจฉัยทางการเรียน 
 กรมวิชาการ (2539, หน้า 89) กล่าวถึงรูปแบบของการวินิจฉัยว่าสามารถท าได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบทั่วไป ประกอบด้วยขัน้ตอนตามล าดบั ดังนี้ 
 1.1 การใช้ข้อสอบแบบส ารวจ เป็นการวนิิจฉัยโดยใช้ข้อสอบทั่วไป ตามหลักสูตร สามารถใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อส ารวจได้ว่า นักเรียนมีจุดอ่อนในเร่ืองใด 
 1.2 การวินิจฉัยโดยระบุจุดบกพร่องเป็นการวินิจฉัยโดยระบุจุดที่บกพร่องเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องของแต่ละจุดที่บกพร่อง 
 1.3 การวินิจฉัยโดยระบสุาเหตุของความบกพร่องเป็นการวินิจฉัยโดยระบลุักษณะของความ
บกพร่อง โดยใช้ข้อสอบวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง ในทุกๆ ด้าน ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ 
เช่นพื้นฐานความรู้ ความละเอียดรอบคอบ เป็นต้น 
 1.4 การให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเด็ก
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเด็กให้พัฒนาดีขึ้น 
 2. รูปแบบการวินิจฉัยโดยใช้แบบทดสอบวนิิจฉัย ประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์งาน คือ เป็นการเลือกเนื้อหาสาระตามหลักสตูรสาระการเรียนรู้มาศึกษาเป็น
สาระย่อย ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งเป็นระบบเพื่อพัฒนาด้านความรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหากระบวนการและ
ผลผลติ 
 2.2 การสร้างข้อสอบวัดผลแต่ละงาน การสร้างแบบทดสอบ 2 คร้ัง ครั้งแรกเป็นแบบทดสอบอัตนัย
เพื่อค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องและน าค าตอบของเด็กที่ท าผิด มาสร้างแบบทดสอบคร้ังทีส่องซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนยั 
 2.3 การน าไปทดลองใช้ 
 2.4 การทบทวนและจัดชุดข้อสอบ คือ การวิเคราะห์สิ่งที่จะทดสอบว่าจ าเป็นจริงๆ เพียงใดและจัด
ชุดข้อสอบ 
 2.5 การน าข้อสอบวินิจฉัยไปใชก้ับเด็กที่มีปัญหาการเรียน 
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จะเห็นได้ว่ารปูแบบของการวินจิฉัยทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบของการวินิจฉัยต่างก็ใช้ข้อสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
 นอกจากนี้ ดวงเดือน อ่อนน่วม (2533, หน้า 41) ได้กลา่วว่ารปูแบบการวินจิฉัยที่ใช้ในวงกาศึกษา
ในปัจจุบนัมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. รูปแบบการฝึกความสามารถ เป็นรูปแบบที่ใช้กันมากในวงการศึกษาเด็กพิเศษ จุดเน้นของ
รูปแบบนี้ อยู่ที่ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับแบบการเรียนรู้ สิ่งที่วัด เชน่จุดเด่นและจุดด้อยในการแยกภาพและเสียง 
เมื่อวินิจฉัยเสร็จจะวางแผนเพื่อแก้ไขจุดด้อยหรือเสริมจุดเด่น ในการวินิจฉัยจะใช้เคร่ืองมือตามรูปแบบนี้ 
เช่น Wechsler Intelligence Scale for Children  และ Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, 
Frostig’s Development Test of Visual Perception รูปแบบนีย้ังไม่มีการวิจัยใดยืนยนัให้เห็นว่า การ
เพิ่มความสามารถในการแยกภาพหรือเสียงจะเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. รูปแบบการวิเคราะห์งาน เปน็รูปแบบที่เก่ียวกับการสร้างล าดับขั้นของเนื้อหาวิชา ความคิดรวบ
ยอดหรือทักษะ ซึ่งล าดับขั้นที่สร้างขึ้นสะท้อนให้เห็นหลักเหตุผลตามลักษณะของเนื้อหาวิชา ถงึแม้รูปแบบ
การวิเคราะห์งานจะได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยอยูบ่้าง แตก่็ได้รับข้อติดังนี้  
 2.1 เน้นเฉพาะแต่การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาโดยไม่ค านึงถึงตัวผู้เรียน 
 2.2 ล าดับขั้นของเนื้อหาอาจจะเหมาะกับเด็กบางคน แต่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กบางคน 
 2.3 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ “สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน” ท าได้ยาก 
 2.4 ยังไม่มีการวัดผลเชิงปริมาณที่เชื่อถือได้ในการหาความตรงของแต่ละล าดับขั้น 
 2.5 การแก้ไขข้อบกพร่องเน้นที่เนื้อหาวิชามากกวา่กิจกรรมการสอน 
 
แนวทางการวินิจฉัยทางการเรียน 
 การวินิจฉัยนักเรียน เปน็การศึกษา ตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดและสภาพของบกพร่องต่างๆ 
ทั้งหมดซึ่งเป็นความเป็นไปได้ของสาเหตุของความผิดพลาด โดยที่ Aslock (1982, pp. 13-14) ได้น าเสนอ
แนวในการวิจัยกับนักเรียนที่ไมม่ีพื้นฐานในดา้นการค านวณดงัต่อไปนี้ 
 1. ต้องยอมรับ การวินิจฉัยเป็นกระบวนการส่วนบุคคล ครูจะตอ้งให้ความมั่นใจแก่นักเรียนว่า ครู
สนใจและยอมรับในตัวนักเรียน และตั้งใจจะช่วยเหลือนักเรียนสามารถยอมรับค าตอบทีผ่ิดๆ ของนักเรียนได้ 
 2. รวบรวมข้อมูล ในการกระท าวินิจฉัย ครูจะต้องแยกบทบาทของการรวบรวมข้อมูลกับบทบาท
ของการสอน การวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการรวบนวมข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ให้มากที่สุดและตัดสนิบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 3. ละเอียด รอบคอบ ครูควรมีการวินิจฉัยอย่างสม่ าเสมอ แม้กระทั้งที่มีการสอนซ่อมเสริมก็ตาม 
 4. มองหารูปแบบ ข้อมูลควรถูกประเมินในลักษณะของรูปแบบ ไม่ใช่แยกพิจารณาเพราะในการพบ
ข้อบกพร่องนั้น ต้องมีลักษณะทีเ่ป็นแบบของความผิดพลาดที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
 
เทคนิคในการวินิจฉัยทางการเรียน 



9 
 

 ดวงเดือน อ่อนน่วม (2533, หน้า 33-34) ได้แบ่งเทคนิคในการวินิจฉัยออกเป็น 2 แบบดังต่อไปนี้ 
 1.การวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เป็นการวินิจฉัยโดยใช้แบบสอบมาตรฐาน ผู้ใช้แบบทดสอบจะตอ้ง
รู้จักเลือกแบบสอบมาใช้ 
 2.การวินิจฉัยแบบทางการ เพื่อหาข้อมูลจากการใช้แบบทดสอบตามมาตรฐาน การสังเกตได้ถฟุก
น ามาเป็นวิธีการที่ใช้ เพื่อให้ทราบทัศนคติหรือความสนใจในการเรียน การตรวจผลงาน 
 
ลักษณะของข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ในการศึกษาลักษณะของข้อบกพร่องนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะได้
ข้อบกพร่องจากเด็กแล้ว ต้องน าข้อบกพร่องมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อบกพร่อง เพื่อน าไปสู้การหาหนทางในการ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องการเรียนคณิตศาสตร ์
 
 
แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน 
ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย 
 การศึกษาของ ยานี สงัข์ศรีอินทร์ (2550) สรุปความหมายของแบบทดสอบวินจิฉัยว่าแบบทดสอบ
วินิจฉัย เป็นแบบทดสอบทีส่ร้างขึ้นเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียนวิชาต่างๆ เป็นรายบุคคล 
พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องนั้นเพื่อจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป 
 การศึกษาของ วิยดา ซ่อนข า (2551) สรุปความหมายของแบบทดสอบวินจิฉัยว่า เปน็แบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเนื้อหาย่อยๆ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้อยา่งตรงจุดและเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 สมนึก ภัททิยธนี (2551, หน้า 15) กล่าวว่า แบบทดสอบวินจิฉัย หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ค้นหา
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนวิชาต่างๆ ของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนสิน้สุดลง ผลจาก
แบบทดสอบท าให้ทราบว่า นักเรียนคนใดมีจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนเรื่องใดแล้ว สามารถน า
สาเหตุหรือข้อบกพร่องนั้นไปเปน็แนวทางในการแก้ไขและจัดวธิีการสอนซ่อมเสริมได้ตรงจุด 
 บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 50) ให้ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยวา่เป็นแบบทดสอบที่
สร้างขึ้น ท าให้ทราบถึงจุดด้อย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 
ด้วยเหตุนี้จึงจ าเปน็ต้องหาทางแก้ไขสิ่งนั้นให้ตรงจุดเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จทางดา้น
การเรียนของนักเรียนนั้น และสามารถเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความหมายของแบบทดสอบวนิิจฉัย ผู้วิจัยไดส้รุปแบบทดสอบ
วินิจฉัย ว่าเปน็ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนและสาเหตุของความบกพร่องของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล น าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด สามารถช่วยเหลือนักเรียนการสอนของตนได้
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อย่างเหมาะสม และสอนซ่อมเสริมนักเรียนได้ตรงกับข้อบกพร่อง ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อการปรบัปรุ่งแก้ไข
ต่อไป 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

ศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล(2551)ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีลักษณะข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละในด้านการตีความ
จากโจทย์มากที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 47.09 ข้อบกพร่องที่พบ คือ ในการตีความจากโจทย์ที่เปน็ขอ้ความภาษา
ของอัตราส่วนไม่ถูกต้อง รองลงมา คือ ด้านการใช้หลักการ สตูร กฏ นิยาม และสมบัติ คิดเปน็ร้อยละ 35.45 
ข้อบกพร่องที่พบคือ การใช้บทนิยามของการคูณไขวไ้ม่ถูกต้อง และรองลงมา คือ ด้านการคิดค านวณ คิด
เป็นร้อยละ 17.46 ข้อบกพร่องที่พบคือ ความไมล่ะเอียดรอบคอบในการคิดค านวณ 

สุดสวาท หน่อแก้ว (2554) ศึกษาเร่ือง สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า จุกบกพร่องที่พบมากทีสุ่ด คือ การใช้วิธีการหรือขั้นตอน
ในการหาค าตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 79.78 เพราะการเรียนรู้ในเร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร มี
เนื้อหาเก่ียวกับจ านวนและการด าเนินการ มีอยู่หลายวิธี และแต่ละวิธีก็มีขั้นตอนและข้อดีข้อเสียที่แตกต่าง
กันและไม่มปีระสบการณ์เดิมในการเรียนรู้ การสร้างโจทยป์ัญหาระคนผิด คิดเป็นร้อยละ 23.60 และการ
หารไม่ครบหลัก คิดเป็นร้อยละ 22.19 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Bowman (1976) ศึกษาเร่ือง “A Basic Mathematics Diagnostic Instrument,Virginia 
Polytechnic Institute and University” โดยสรา้งแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์เบื้องตน้ เพื่อค้นหา
ข้อบกพร่องของนักเรียนในเร่ืองการ บวก ลบ คูณและหาร จ านวนต่างๆในการแก้โจทยป์ัญหาและพีชคณิต
เบื้องต้น แบบทดสอบฉบับนี้สรา้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มพีื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตรต์่ า และใช้
ทดสอบเป็นกลุ่มแต่น าผลจากค าตอบของนักเรียนแต่ละคนมาวเิคราะห์หาสาเหตุว่า นักเรียนมขี้อบกพร่องใร
ด้านใดและท าผิดพลาดในหัวข้อย่อยในเร่ืองใดมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจ านวน 435 คน ผลปรากฏว่า
แบบทดสอบวินิจฉัย นี้เปน็ประโยชน์อย่างยิ่งในดา้นของการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นบุคคล
เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่เทา่กัน ครูจึงจ าเป็นช่วยเหลือนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ และแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างตรงจุด 

Jean (1978) ศึกษาเร่ือง “Diagnostic Assessment of Addition Processes with 
Identification and Remediation off Error Patterns, Peabody College for Teacher of 
Vanderbilt University” เป็นการศึกษาข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกของนักเรียนเกรด 
3 และเกรด4 โดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัยคน้หาข้อบกพร่องและท าการสอนซ่อมเสริมข้อบกพร่องนั้น ผลจาก
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การศึกษาพบวา่นักเรียนทีบ่กพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเป็นเพราะขาดทักษะพื้นฐาน
เก่ียวกับระบบจ านวน ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมได้คะแนนเพิ่มข้ึนจากการท าแบบทดสอบหลงั 
การสอนซ่อมเสริมแล้วมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้านการ
ใช้บทนยิาม ดา้นการด าเนินการ และด้านการตีความจากโจทย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ด าเนนิการขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ผู้วิจัยได้

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
1. ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง เซต ผู้วจิัย

ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและสัมภาษณ์ครูผู้สอนจึงรวบรวมความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและ
ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาเร่ือง เซต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.
2560) 

3. ศึกษาและก าหนดขอบเขตของลักษณะข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3 ด้านดังนี้ 
  3.1 ด้านการใช้บทนิยาม 
   3.1.1 การจ าบทนิยามผิด 
   3.1.2 การประยุกต์ใช้บทนิยามไม่ถูกต้อง 
  3.2 ด้านการด าเนนิการ 

ขาดความเข้าใจหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวการการด าเนินการตา่งๆของเซต 
  3.3 ด้านการตีความจากโจทย ์

การแปลความหมายจากภาษามาเขียนเป็นประโยคสญัลักษณไ์มถู่กต้อง 
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบสอดคล้องกับลักษณะของข้อบกพร่องทางการ

เรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560) จ านวน 30 ข้อ  
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยไดท้ าการตรวจสอบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องเพื่อหาข้อบกพร่องอันเป็นเหตุที่ท าให้

นักเรียนเลือกค าตอบที่ผิด และท าการสุ่มนักเรียนที่ตอบผิดมาท าการสัมภาษณ์เพื่อหาสาเหตทุี่ท าให้เกิด
ข้อบกพร่องดังกล่าวขึ้น โดยแบง้ตามลักษณะของข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการใชบ้ทนิยามการเข้าใจบทนิยามคลาดเคลื่อน หรือการประยุกต์ใช้บทนิยามไม่ถูกต้อง มี
จ านวนแบบทดสอบทั้งหมด 14 ข้อ ประกอบไปด้วย ข้อ 1,2,4,5,6,7,8,16,17,19,20,21,22 และ 23 พบว่า 
ในแบบทดสอบข้อที่ 22 มีจ านวนนักเรียนบกพร่องมากทีสุ่ด จ านวนนักเรียนที่ตอบผิด 119 คน โดยข้อที่
นักเรียนตอบผิดมากทีสุ่ดเปน็อันดับรองลงมา คือ ข้อ 7 มีจ านวนนักเรียนที่ตอบผิด 106 คน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่คู่ขนานกัน ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดในการเลือกค าตอบของนักเรียน คือ นักเรียนมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ในบทนิยามที่เก่ียวกับจ านวนสมาชิกของเซตและจ านวนสับเซตของเซตนั้นๆสาเหตุที่ท า
ให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว คือ นักเรียนขาดความเข้าใจบทนิยามของเซต ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ในบทนยิามที่เก่ียวกับจ านวนสมาชิกของเซตและจ านวนสับเซตของเซต 

ด้านการด าเนินการผลการตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องเก่ียวกับการขาดความเข้าใจใน
หลักพื้นฐานของการด าเนินการทั้งหมด 8 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 3,9,12,13,18,24,27 และ 28 พบว่า ใน
แบบทดสอบข้อที่ 18 มีจ านวนนักเรียนบกพร่องมากที่สุด จ านวนนักเรียนที่ตอบผิด 132 คน โดยข้อที่
นักเรียนตอบผิดมากทีสุ่ดเปน็อันดับรองลงมา คือ ข้อ 3 มีจ านวนนักเรียนที่ตอบผิด 102 คน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่คู่ขนานกัน ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดในการเลือกค าตอบของนักเรียน คือ นักเรียนขาดความ
เข้าใจในหลักพื้นฐานของการด าเนินการ โดยเฉพาะการด าเนนิการที่เก่ียวกับเซตอนันท์ และมีการด าเนินการ
ที่ซับซ้อนกว่าที่มตีัวด าเนนิการมากกว่า 1 ตัว สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว คือ นักเรียนขาดความรู้ 
ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เชน่ หลักการด าเนินการ 

ด้านการตีความจากโจทย์การแปลความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง มีจ านวน
แบบทดสอบทั้งหมด 8 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 10,11,14,15,25,26,29 และ 30 พบว่า ในแบบทดสอบข้อที่ 
15 มีจ านวนนักเรียนบกพร่องมากที่สุดจ านวนนักเรียนที่ตอบผดิ 123 คน โดยข้อที่นักเรียนตอบผิดมากทีสุ่ด
เป็นอันดับรองลงมา คือ ข้อ 30 มีจ านวนนักเรียนที่ตอบผิด 112 คน ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่คู่ขนานกนั 
ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุดในการเลือกค าตอบของนักเรียน คือ นักเรียนขาดความเข้าใจในการแปล
ความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณ์ 
 
บทสรุป 

ด้านการใชบ้ทนิยาม พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจบทนิยามคลาดเคลื่อน หรือการประยุกต์ใช้บท
นิยามไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของนักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ 
นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลือ่น ในบทนิยามที่เก่ียวกับจ านวนสมาชิกของเซตและจ านวนสับเซตของเซต
นั้นๆ 
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ด้านการด าเนินการ พบวา่ นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักพืน้ฐานของการด าเนนิการ คิดเปน็ร้อย
ละ 39.5 ของนักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ นักเรียนขาดความเข้าใจในหลัก
พื้นฐานของการด าเนนิการ โดยเฉพาะการด าเนนิการที่เกี่ยวกับเซตอนันท์ และมีการด าเนินการที่ซับซ้อน
กว่าที่มีตัวด าเนินการมากกว่า 1 ตัว 

ด้านการตีความจากโจทย์ พบวา่ นักเรียนแปลความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณ์ไม่
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของนักเรียนทั้งหมด และลักษณะของข้อบกพร่องส่วนใหญ่ คือ นักเรียนขาด
ความเข้าใจในการแปลความหมายจากภาษาเปน็ประโยคสัญลักษณ์ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวนิิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี ้
 
ด้านการใช้นิยาม 
 ผู้วิจัยพบวา่ นักเรียนขาดความเข้าใจบทนิยามและการประยุกตใ์ช้นิยามไม่ถูกต้องดังแบบทดสอบ
ข้อที่ 22 ที่มีนักเรียนตอบผิดมากถึง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของนักเรียนทั้งหมด จากแบบทดสอบข้อ
ที่ 22 โจทย์ให้หาจ านวนสบัเซตของเซตที่มีสมาชิก 4 ตัว นักเรียนที่ตอบผิดส่วนมากเลือกค าตอบในตัวเลือก 
ข. 8 สับเซต ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความเข้าใจในบทนยิามและการประยกต์ใชบ้ทนิยามไม่ถูกต้อง 
จากข้อบกพร่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในแบบทดสอบข้อที่ 6 ที่โจทย์ให้หาเซตที่มีจ านวนสบัเซตเท่ากับ 8 สับ
เซต นักเรียนที่เลือกตอบผิดส่วนมากเลือกตอบในตัวเลือก ข. {a,b,c,d} ที่มีสมาชิก 4 ตัว ซึ่งตรงกันกับ
ข้อบกพร่องที่พบในแบบทดสอบ ข้อที่ 22 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐญา สุธรรมปวง (2559) ศึกษา
เร่ือง การวินิจฉัยมโนทัศที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีข้อบกพร่องด้านการใช้บทนิยามสาเหตุมาจากขาดความเข้าใจบทนยิามและการประยุกต์ใช้บท
นิยามไม่ถูกต้อง เช่นเดี่ยวกันกับที่ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องในความเข้าใจบทนิยามของ เซตและสับ
เซตจึงท าให้เลือกตอบตัวเลือกที่ผิดในแบบทดสอบวินิจฉัยทีผู่้วิจยัสร้างขึ้น 
 
ด้านการด าเนินการ 

ผู้วิจัยพบวา่ นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการด าเนินการ โดยเฉพาะการด าเนินการที่
เก่ียวกับเซตอนันท์ และมีการด าเนินการที่ซบัซ้อนกว่าที่มีตัวด าเนินการมากกว่า 1 ตัว ดงัแบบทดสอบข้อที่ 
18 มีจ านวนนักเรียนตอบผิดมากถึง 132 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของนักเรียนทั้งหมด จากแบบทดสอบข้อ
ที่ 18 โจทย์ให้หาการด าเนินการที่ท าให้เซตที่ก าหนดไม่เปน็เซตอนันต์ นักเรียนที่ตอบผิดมากที่สุดในตัวเลือก 
ง. A∪B ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักพืน้ฐานของการด าเนนิการ โดยเฉพาะการ
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ด าเนินการที่เกี่ยวกับเซตอนนัท์ และมีการด าเนนิการที่ซบัซ้อนกว่าที่มีตัวด าเนินการมากกว่า 1 ตัว จาก
ข้อบกพร่องดังกล่าวจะเห็นได้วา่ในแบบทดสอบข้อที่ 12 ที่โจทย์ให้หาผลการการด าเนนิการของเซตที่มีตัว
ด าเนินการมากกว่า 1 ตัว นักเรียนที่เลือกตอบผิดส่วนมากเลือกตอบตัวเลือก ข. {1,2,3} ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้อบกพร่องที่นักเรียนขาดความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการด าเนินการ โดยเฉพาะการด าเนนิการที่เก่ียวกับ
เซตอนันท์ และมีการด าเนินการที่ซับซ้อนกว่าที่มตีัวด าเนนิการมากกว่า 1 ตัว ชัดเจนมากข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Jean (1978) ศึกษาเร่ือง “Diagnostic Assessment of Addition Processes with 
Identification and Remediation off Error Patterns, Peabody College for Teacher of 
Vanderbilt University” งานวิจัยของ Booth (1984) ศึกษาเรื่อง Algebra: Chidren’s Strategies and 
Errors สุดสวาท หน่อแก้ว(2554)ศึกษาเร่ือง สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว คือ การขาด
ความเข้าใจในพื้นฐานของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในแบบทดสอบกรณีที่การด าเนนิการไม่ซับซ้อน
นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาในการหาค าตอบ แตน่ักเรียนจะมีข้อบกพร่องมากข้ึนในการด าเนินการที่
ซับซ้อนและนักเรียนที่เลือกตัวเลือกที่ผิดส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในพื้นฐานด าเนินการ 
 
ด้านการตีความจากโจทย ์
 ข้อบกพร่องในด้านการตีความจากโจทย์ เก่ียวกับหารแปลความหมายจากภาษาเป็นประโยค
สัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง ข้อบกพร่องที่ผู้วิจัยพบก็ คือ นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของโจทย์ ดังแบบทดสอบข้อ
ที่ 15 ที่มีจ านวนนักเรียนตอบผดิมากถึง 123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด จาก
แบบทดสอบข้อที่ 15 โจทย์ให้แปลความหมายจากภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณืเพื่อหาค าตอบ นักเรียนที่
เลือกตอบตัวเลือกที่ผิดส่วนมาก เลือกตอบตัวเลือก ค. 60 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความเข้าใจใน
การแปลความหมายจากภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ ท าให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bowman (1976) ศึกษาเร่ือง “A Basic Mathematics Diagnostic Instrument,Virginia 
Polytechnic Institute and University” งานวิจัยของ ศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล(2551)ศึกษาเร่ือง การ
วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนแปลความหมายจากภาษาเป็น
ประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง คอื นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของโจทย์และไม่สามารถแปลความหมายภาษา
เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท าให้ผู้วิจัยได้



15 
 

พบข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนตามลักษณะของข้อบกพร่องในแต่ละดา้น 
ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลของการวิจัยไปใช ้
 1. ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต พบว่านักเรียนมี
ข้อบกพร่องมากที่สุด ในด้านการด าเนินการ รองลงมาคือ ด้านการตีความจากโจทย์ และด้านการใช้บทนิยาม 
พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจในพื้นฐานของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจ าเป็นตอ้งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มความเข้าใจในการด าเนินการของเซต ที่เน้นทัง้พื้นฐานการ
ด าเนินการของเซต และการด าเนินการที่ซบัซ้อนขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง 
เซต และสามารถน าไปต่อยอดใช้กับวิชาอื่นๆต่อไปได้ 
 2. ครูผู้สอนจ าเป็นต้องน าข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ ไปอภิปราย
ร่วมกับนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอน เร่ือง เซต เพื่อแสดงถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยในการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนและครูผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เพราะข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อการเรียนเรื่องที่มีเซตเป็นพื้นฐาน จึงเปน็สิง่ที่ต้องรีบแก้ไข  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1. การวิจัยคร้ังต่อไปการออกแบบแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องควรอ้างอิงมาจากการ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการวัดผลที่เป็นทางการ เพื่อให้มีการการน าไปใช้งานได้จริงในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและยังจะช่วยหาสาเหตขุองข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย 
 2. แบบทดสอบวนิิจฉัยที่ใชไ้ม่ควรเป็นแบบทดสอบทีย่ากเกินไป และชัดเจนในการค้นหา
ข้อบกพร่องในด้านต่างๆ เพราะท าให้สามารถวิเคราะห์ไดง้่ายขึน้ 
 3. แบบทดสอบวนิิจฉัยสามารถใช้กับวิชาอ่ืนๆนอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อค้นหา
ข้อบกพร่องและน าไปแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลดข้อบกพร่องในการเรียนวชิานัน้ๆ 
 4. การสัมภาษณ์เป็นส่วนส าคัญในการระบุข้อบกพร่องจึงควรรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ให้
หลากหลายมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อน าไปพัฒนาได้อย่างตรงจุด 
 5. เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยข้อบกพร่องที่กวางขวางและครอบคลมุมากข้ึน การวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะ
เพิ่มขอบเขตของการวิจัยเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้น หรือเป็นไปเปน็โรงเรียนในกลุ่มอื่นๆแทน  
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