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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในเร่ือง ดอกเบี้ย

และมูลคาของเงิน สําหรับนักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุม 6 ใน 3 ดาน คือ ดานการตีความจากโจทย ดานการใชทฤษฏีบท สูตร กฎ 

นิยาม และสมบัติ และดานการคิดคํานวณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ปการศึกษา 2563 ไดแก 

โรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จํานวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน และ

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จํานวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน เคร่ืองมือที่

ใช คือ แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ืองดอกเบี้ย

และมูลคาของเงิน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ทางสถิติในการคํานวณคาสถิตพิื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ ผลการวิจัยสรุปไดดงันี ้
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1. ดานการตีความจากโจทย เก่ียวกับการแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไม

ถูกตอง พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.9 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่

พบ คือ นักเรียนไมรอบคอบในการตีความจากขอความที่โจทยกําหนดให 

 2. ดานการใชสมบัติ กฎ สูตร นยิามและสมบัติ เก่ียวกับการจาํทฤษฎีบท สูตรผดิมากที่สดุ พบวา 

นักเรียนมีขอบกพรอง คิดเปนรอยละ 33.1 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นกัเรียนสับสน

หรือจําผิดหรือจําไมไดในสวนทฤษฎี สูตร 

 3. ดานการคิดคํานวณ พบวา นกัเรียนมีขอบกพรองคิดเปนรอยละ 32.0 โดยพบวา นักเรียนมี

ขอบกพรองมากที่สุดในเร่ืองการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี และลักษณะของขอบกพรอง

สวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกคําตอบที่เปนไปไมได รองลงมาคือเร่ืองการขาดทักษะในหลักพีชคณิต

เบื้องตนในการแกสมการและอสมการ และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกคําตอบ

ที่เปนไปไมไดหรือคําตอบขอนั้นไมมีความสัมพนัธใดๆ กับโจทย 

 

คําสําคัญ: ขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร; ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน; แบบทดสอบวนิจิฉัย 

 

Abstract 

 In this research, the researcher diagnoses mathematics learning deficiencies of 

selected Mathayomsueksa Six students in selected schools under the jurisdiction of the 

Secondary Educational Service Area Office One, Group Six on Interest and Value of Money. 

Diagnoses are made in three aspects: problem interpretation; the use of theorems, 

formulas, rules, definitions and properties; and computation. The sample group used in 

this research was Mathayom Suksa 6 students, schools under the Secondary Educational 

Service Area Office one, group six for the academic year 2020, These students were from 

following schools: 310 students from large school, Satri Wat Apsornsawan School and 61 

students from small school, Wat Pradu Nai Songtham School. The research instrument was 

a mathematics learning deficiencies diagnostic test for Mathayomsueksa Six students on 

Interest and Value of Money with four choices and the researchers used a statistical 

computer program to calculate statistics such as percentage. The results of the research 

were as follows: 

 1. In regard to problem interpretation about the incorrect interpretation from 

language into symbolic sentences, it was found that at the highest level (34.9 percent) and 

most frequently found was students are not careful in interpreting the message that the 

problem given. 
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2. Concerning the use of theorems, formulas, rules, definitions and properties, it 

was found that the highest level (33.1 percent) about remembering wrong theorems and 

formulas and most frequently found was students are confused or mistaken or cannot 

remember theories and formulas. 

3. In regard to computation, it was found that the students were flawed of 32.0 

percent. It was found that the students had the most flaws in the conclusion not correct 

or incomplete results in all cases and most frequently found was that the students chose 

impossible answers. Second flaws, the students exhibited deficiencies resulting from a lack 

of basic algebra skills in solving equations and inequalities and most frequently found was 

that the students chose impossible answers or the answer had no relation to the problem. 

 

Keywords: Mathematics Deficiencies; Interest and Value of Money; Diagnostic Test 

 

บทนํา 

 การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการ

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางเปนสุข ในกระแสการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้นประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสาํคัญและทุมเทกับ

การพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคูกับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ใน

สวนของประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ

คนไทยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะทีส่อดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ ภายใตแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน และแรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหา

วิกฤตที่ประเทศตองเผชิญ เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ด ี(แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579, หนา 

1) 

 ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ  วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) ไดกลาวถึงทักษะของคนใน

ศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู 3R x 7C โดย สาระวิชาคณิตศาสตร เปนหนึ่งในทักษะของ 3R ขางตน ดงันัน้

จึงมีการกําหนดหลักสูตรใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพื่อใหสามารถใชชีวิต การทาํงาน ดาํรงชพีอยูไดกับ

ภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปจจบุัน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไดกําหนด

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยในสาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต 

เรียนรูเก่ียวกับหลายๆ เร่ืองซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน  การเรียนการสอนในสาระดังกลาว 

ตองมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูสิ่ง
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ตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสทิธิภาพนั้น ประกอบดวย 

ความสามารถในการแกปญหา การสื่อสาร การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค จากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตข้ัินพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณติศาสตร มีคะแนนอยูใน

ระดับต่ํา โดยป 2562 ผลคะแนน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย 

25.41 ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาซึง่มีความแตกตางกันสูง (สถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาต)ิ 

 ดังนั้นการวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร จึงมีความจําเปนอยางยิง่ตอการจัดการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อประสิทธิภาพ และคนหาขอบกพรองตางๆ ของผูเรียน อีกทัง้ใน

ชีวิตประจาํวนัของผูเรียนจะเก่ียวของกับการซื้อ การขาย และการใชเงินคอนขางมาก ผูวิจัยจงึสนใจที่จะทาํ

การวิจัยเพื่อวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สาํหรับนักเรียนใน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเปนแนวทางสาํหรับ

เร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณติศาสตรในเร่ือง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน สําหรับ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุม 

6 ใน 3 ดาน คือ ดานการตีความจากโจทย ดานการใชทฤษฏีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ และดานการคิด

คํานวณ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 ปการศึกษา 2563 จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน จํานวน

นักเรียนทั้งหมด 2,024 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 ปการศึกษา 2563 ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 1 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จํานวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จาํนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน 

 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและ

มูลคาของเงิน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กลุม 6 

 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 5. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลงานวิจัยคร้ังนี้ คือ วันที่ 1 ถึง 18 ธันวาคม 2563 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อรูขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 ปการศึกษา 

2563 

2. เพื่อเปนแนวทางสาํหรับครูคณิตศาสตรในการนําไปใชปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับขอบกพรองของนักเรียนนั้นๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เพื่อเปนแนวทางแกผูทีส่นใจในการทําวิจัยเก่ียวกับหัวขอการวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรในเนื้อหาอ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1. การวินิจฉัยทางการเรียน คือ การคนหาปญหา ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตางๆ ที่มีผลกระทบ

ทําใหนักเรียนไมประสบความสาํเร็จในการเรียน โดยการรวบรวมปญหา ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตางๆ 

มาพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับปญหา ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตางๆ ของนักเรียนที่พบและ

สงผลใหนักเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนมากยิ่งข้ึน  

2. ขอบกพรองทางการเรียนคณติศาสตร หมายถึง ขอผิดพลาดหรือสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคตอ

การเรียนคณิตศาสตร ทําใหผลการเรียนไมบรรลุวัตถุประสงค (วรรณรัตน วิบูลสุข, 2539, หนา 7) 

3. แบบทดสอบวนิิจฉัย คือ แบบทดสอบที่ใชคนหาความบกพรองทางการเรียนของนักเรียนเปน

รายบุคคล ผลจากการตอบแบบสอบสามารถบอกไดวานกัเรียนบกพรองในทักษะจุดใด รวมทั้งสาเหตุของ

ความบกพรองนั้น (กรมวิชาการ, 2539, หนา 2) 

4. แบบทดสอบวนิิจฉัยทางคณติศาสตรเปนแบบทดสอบทีส่รางข้ึนเพื่อจุดมุงหมายในการหาหรือ

วิเคราะหจุดบกพรองทางการเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 1. ธาริต เหลาธรรมทีป (2560) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 2 เคร่ืองมื่อที่ใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบวนิิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองระบบสมการเชิงเสน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการคํานวณคาสถิติพืน้ฐาน ไดแก การหาคารอยละ ผลการศึกษาสรุปได

ดังนี้ ดานการตีความโจทย พบวา นักเรียนมีขอบกพรองในสวนของการนําขอมูลมาใชผดิมากทีสุ่ด คิดเปน

รอยละ 23.54 ดานการใชทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบตัิ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองในสวนของการ

ประยุกตใชขอมูลกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบตัิไมถูกตองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.95 ดานการ
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คิดคํานวณ พบวา นักเรียนมีขอบกพรองในสวนของการขาดทักษะในหลักพีชคณิตเบือ้งตนในการแกสมการ

และอสมการมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 47.85  

 2. ฟงอยาเนง เจียเจอเหลา และทิพยรัตน นพฤทธิ์ (2560) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยขอบกพรอง

ทางการเรียนคณิตศาสตรเก่ียวกับความรูพื้นฐาน เร่ือง ปริพันธ ของนักเรียนระดับปริญญาตรี ปที่ 1 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง

ทางการเรียนคณิตศาสตรเก่ียวกับความรูพื้นฐานเร่ือง ปริพันธ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชความถ่ีและ

รอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ลักษณะขอบกพรองที่พบ

มากที่สุด คือดานตีความโจทย รอยละ 32.72 รองลงมาคือดานการใชทฤษฎีบท กฎ สูตร นยิามและสมบตัิ 

คิดเปนรอยละ 33.68 ดานทักษะการคิดคํานวณ คิดเปนรอยละ 24.66 ดานไมมีรูปแบบ คิดเปนรอยละ 6.94 

 3. กรรณิการ ดิลกวินิจกุล (2562) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร 

เร่ือง เศษสวน การบวกและการลบเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

คือ แบบทดสอบวนิิจฉัยประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ดานการใชบทนิยาม พบวามี

จํานวนนักเรียนประยุกตใชบทนยิามไมถูกตองมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 85.2 ดานการดําเนนิการ พบวามี

จํานวนนักเรียนขาดความเขาใจเก่ียวกับพื้นฐานของการดําเนินการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 81.5 

 4. ลลิตา ดารมย (2562) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 

ทศนิยม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพญาไท เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบทดสอบ

วินิจฉัยประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ดานการใชบทนิยาม พบวา มจีํานวนนักเรียน

ประยุกตใชบทนิยามไมถูกตอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.61 ดานการดาํเนินการ พบวา มีจํานวนนักเรียน

ขาดความเขาใจเก่ียวกับพื้นฐานของการดําเนินการเก่ียวกับการบวกทศนิยม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.30 

ดานการตีความจากโจทย พบวา มีจํานวนนักเรียนแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลกัษณไม

ถูกตอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.11 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 1. Erdogan Mehmet Özkan (2011) ศึกษาเร่ือง “ความเขาใจผิดเก่ียวกับรากในคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Misconceptions in radicals in high school mathematics)” โรงเรียน

มัธยมอนาโตเลียในอิสตันบูล ประเทศตุรกี เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบ ซึ่งพบวานักเรียนไม

สามารถประมาณคาของรากและเขียนลงในเสนจํานวนได ไมรูข้ันตอนในการหาคารากแตสามารถเขียนลงใน

เสนจํานวนได 

 2. Muzangwa and Chifamba (2012) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหขอผิดพลาดและความเขาใจผิด

ในการเรียนรูแคลคูลัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Analysis of Errors and Misconceptions in the 

Learning of Calculus by Undergraduate Students)” เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกหัดในการเรียนแคลคูลัส 1 จากการศึกษาพบวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปน

ผลมาจากพื้นฐานความรูของแคลคูลัสเบื้องตนที่ไมด ี
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 3. Ahmad Kholiqul Amin (2017) ศึกษาเร่ือง “การวินิจฉัยปญหาความยากในการแกปญหา

คณิตศาสตรของนักเรียนในการสอบระดับชาตปิ 2558/2559 (Diagnostic of Students’Difficulties in 

Solving Mathematics Problems of National Examination Year 2015/2016)” เคร่ืองมือที่ใชใน

การศึกษาคือ แบบทดสอบ การสัมภาษณ เอกสาร และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ดานการเขาใจปญหา รอยละ 20 พบวานักเรียนเขาใจปญหาผิดจากการมี

ความเขาใจพื้นฐานนอย ดานการใชสูตร รอยละ 36.67 พบวานกัเรียนใชสูตรผิด เกิดจากการไมรูสูตรที่ตอง

นําไปใช ดานการแกปญหา รอยละ 30 พบวานักเรียนไมรูข้ันตอนในการแกปญหา ดานการสรุปผล รอยละ 

15 พบวานักเรียนไมรอบคอบในการทําความเขาใจและการจาํสูตร โดยปจจัยที่กอใหเกิดความบกพรอง คือ 

ความสนใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรอยูในระดบัต่ําเนื่องจากสื่อ/อุปกรณการสอนที่ครูจัดหาใหยังไมถูก

นําไปใชอยางเหมาะสม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ืองดอกเบี้ย

และมูลคาของเงิน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

 1. กําหนดจุดมุงหมาย เพื่อสํารวจและรวบรวมคําตอบที่ผิดและหาขอบกพรองทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 

 2. ศึกษาหลักสูตร และวิเคราะหเนื้อหา ขอบขายเนื้อหาเก่ียวกับเร่ือง ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน 

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5-6 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูแกนกลางปพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 3. ศึกษาและกําหนดขอบเขตของลักษณะขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร 

 4. สรางแบบทดสอบวนิิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน 

ใหสอดคลองกับลักษณะขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและครอบคลุมเนื้อหาบทเรียน เปนแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 5. นําแบบทดสอบวนิิจฉัยขอบกพรองเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) ระหวางแบบทดสอบกับลักษณะของขอบกพรอง พรอมใหขอเสนอแนะ ซึ่งเปนการ

พิจารณาความตรงตามเนื้อหา ไดขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 

 6. นําแบบทดสอบวนิิจฉัยขอบกพรองที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 6 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จํานวน 40 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่เคยเรียนเร่ืองนี้มาแลวและไมใช

กลุมตัวอยาง เพื่อเก็บขอมูลมาวิเคราะหการกระจายคําตอบของขอสอบที่คู-ขนานกัน โดยใชการทดสอบไคส
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แคว (Chi-Square Test) หากแบบทดสอบขอใดมีคา Asymp.Sig. (2-sided) < 0.05 (ระดับนัยสําคัญ) 

แสดงวาขอนัน้ไมคู-ขนานกัน ตองทําการตัดขอนั้นออก  

 7. นําแบบทดสอบทีไ่ดจากกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคาความยากงายของขอสอบ โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ไดคาอยูระหวาง 0.225 ถึง 0.750 นั่นคือ ขอสอบมีคาความยากงายอยูในระดบัคอนขางงาย ถึง

คอนขางยาก ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

 8. นําแบบทดสอบทีไ่ดจากกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป และใชวิธี Corrected Item-Total Correlation. 

 9. แบบทดสอบทีไ่ดจากกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป และใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach. 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. วางแผนการทาํแบบทดสอบ โดยติดตอขอความรวมมือจากอาจารยผูสอนในการสอบ และมกีาร

ชี้แจงวัตถุประสงค วิธีดาํเนินการของการวิจัย และนัดหมายเวลาสอบ 

 2. ดําเนนิการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบวนิิจฉัยกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และเวลาในการทดสอบ 

60 นาท ี

3. นําผลจากการทดสอบไปวิเคราะหทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลอง 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 รอยละ (percentage) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ดานการตีความจากโจทย เก่ียวกับการแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไม

ถูกตอง พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.9 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่

พบ คือ นักเรียนไมรอบคอบในการตีความจากขอความที่โจทยกําหนดให 

 2. ดานการใชสมบัติ กฎ สูตร นยิามและสมบัติ เก่ียวกับการจาํทฤษฎีบท สูตรผดิมากที่สดุ พบวา 

นักเรียนมีขอบกพรอง คิดเปนรอยละ 33.1 และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นกัเรียนสับสน

หรือจําผิดหรือจําไมไดในสวนทฤษฎี สูตร 

 3. ดานการคิดคํานวณ พบวา นกัเรียนมีขอบกพรองคิดเปนรอยละ 32.0 โดยพบวา นักเรียนมี

ขอบกพรองมากที่สุดในเร่ืองการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี และลักษณะของขอบกพรอง

สวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกคําตอบที่เปนไปไมได รองลงมาคือเร่ืองการขาดทักษะในหลักพีชคณิต

เบื้องตนในการแกสมการและอสมการ และลักษณะของขอบกพรองสวนใหญที่พบ คือ นักเรียนเลือกคําตอบ

ที่เปนไปไมไดหรือคําตอบขอนั้นไมมีความสัมพนัธใดๆ กับโจทย 
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การอภิปรายผล 

 จากผลการวนิิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน 

สําหรับนักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

1 กลุม 6 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้

 1. ดานการตีความจากโจทย 

  ดานการแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เปนดานที่พบขอบกพรอง

มากที่สุด โดยขอบกพรองที่ผูวิจยัพบนัน้สวนใหญ คือ การที่นักเรียนไมรอบคอบในการตีความจากขอความที่

โจทยกําหนดให ตัวอยางเชน จากแบบทดสอบขอที่ 9 “นายเอกฝากเงินกับธนาคาร โดยฝากประจําทุกตน

เดือน เดือนละ 4,000 บาท เปนเวลา 2 ป ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ย 2.4% ตอป คิดดอกเบี้ยทบตนทุกเดือน 

เมื่อครบ 2 ป นายเอกจะไดรับเงินทั้งหมดเทาไร” จากขอความนี้ แทนคาตามสตูรไดตรงกับขอใด ผูวิจัย

พบวา นักเรียนที่มีขอบกพรองสวนใหญนั้นเลือกคําตอบ ค. คือ S2 = 
8,000(1+0.024)�(1+0.024)2−1�

0.024
 ซึ่ง

ขัดแยงกับขอความที่โจทยกําหนดใหวา “คิดดอกเบี้ยทบตนทุกเดือน” นั่นคือ r ตองเทากับ 2.4
(100)(12)

หรือ 

0.002 โดยที่ผูวิจัยยังพบขอบกพรองลักษณะนี้ของนักเรียนในแบบทดสอบขอ 2 ขอ 8 ขอ 15 และขอ 16 

สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวผูวจิัยไดแบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) นักเรียนสามารถเขียนประโยค

สัญลักษณจากโจทยที่กําหนดใหได แตขาดความรอบคอบ ทําใหพลาดในบางประโยค สงผลใหนกัเรียนเลือก

คําตอบผิด และ (2) นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณจากโจทยที่กําหนดใหได แตขาดความรู ความ

เขาใจพื้นฐานในเร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน นักเรียนจึงเลือกใชวิธีการเดาคําตอบแทน โดยที่สาเหตุที่ทํา

ใหเกิดขอบกพรองดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา ดารมย (2562) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัย

ขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพญาไท 

ผลการศึกษาพบวา พบวา มีจํานวนนักเรียนแปลความหมายจากภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง มาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.11 คือ นักเรียนขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย  

 2. ดานการใชทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยามและสมบัต ิ

 ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีขอบกพรองดานการจาํทฤษฎีบท สูตรผิดมากที่สุด โดยขอบกพรองที่พบ

มากที่สุด คือ นักเรียนสบัสนหรือจําผิดหรือจําไมไดในสวนทฤษฎี สูตรการคิดดอกเบี้ยบทตนทกุเดือนระหวาง

การคิดดอกเบี้ยทุกตนเดือนกับการคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เชน จากแบบทดสอบขอที่ 3 โจทยถามวา “นาย

มดดําฝากเงินกับธนาคาร โดยฝากประจําทุกปลายเดือน เดือนละ 70,000 บาท เปนเวลา 5 ป ธนาคารให

อัตราดอกเบี้ย 3.2% ตอป คิดดอกเบี้ยทบตนทุกเดือน เมื่อครบกําหนด 5 ป นายมดดาํจะไดรับเงินทั้งหมด

เทาใด” จากขอความนี้ ตองใชสตูรขอใดในการคิดคํานวณ ผูวิจยัพบวา นักเรียนที่มีขอบกพรองสวนใหญนั้น

เลือกคําตอบ ก. คือ Sn = R(1+i)[(1+i)n−1]
i

 ซึ่งเปนสูตรคางวดที่รับหรือจายตอนตนงวด แตโจทยถามทุก

ปลายเดือนหรือทุกสิ้นงวด โดยที่ผูวิจัยยังพบขอบกพรองลักษณะนี้ของนักเรียนในแบบทดสอบขอ 10 และ

ขอ 17 สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาว คือ นักเรียนสับสนหรือจําสูตรไมได ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย

ของ Ahmad Kholiqul Amin (2017) ศึกษาเร่ือง “Diagnostic of Students’Difficulties in Solving 

Mathematics Problems of National Examination Year 2015/2016” ผลการศึกษาสรุปวา นักเรียน
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บกพรองดานการใชสูตร รอยละ 36.67 สาเหตุที่นักเรียนใชสูตรผิดเกิดจากการไมรูสูตรที่ตองนําไปใชในการ

แกปญหาหรือไมรูสูตรที่ตองใชเลย 

 3. ดานการคิดคํานวณ 

 3.1 ขอบกพรองที่พบมากที่สุดในดานการคิดคํานวณ คือ เร่ืองการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผล

ไมครบทุกกรณี ขอบกพรองสวนใหญที่ผูวิจัยพบคือ นักเรียนเลือกคําตอบที่เปนไปไมได ตัวอยางแบบทดสอบ

ขอที่ 4 โชคชัยฝากเงินกับธนาคารจํานวน 45,000 บาท เปนเวลา 3 ป และธนาคารใหดอกเบี้ยแบบทบตน

ตอป โดยใหอัตราดอกเบี้ย 1.2% ตอป เมื่อสิ้นปที่ 3 โชคชัยจะมีเงินรวมทั้งหมดเทาไร ผูวิจัยพบวา นักเรียน

ที่มีขอบกพรองสวนใหญนั้นเลือกคําตอบ ค. คือ 140,400 บาท ซึ่งเปนคําตอบที่เปนไปไมได โดยที่ผูวิจัยยัง

พบขอบกพรองลักษณะนี้ของนกัเรียนในแบบทดสอบขอ 11 และขอ 18 สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรอง

ดังกลาวเกิดจากโจทยปญหามีตวัเลขที่ซับซอนมากเกินไป ทาํใหนักเรียนไมสามารถคํานวณไดทัง้หมด สงผล

ใหนักเรียนเลือกใชวิธีเดาคําตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริต เหลาธรรมทีป (2560) ศึกษาเร่ือง 

การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาสรุปวา นกัเรียนมี

ขอบกพรองดานการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี รอยละ 47.85 และลักษณะของ

ขอบกพรองสวนใหญที่พบคือ นกัเรียนเลือกคําตอบที่เปนไปไมได 

 3.2 ขอบกพรองที่พบรองลงมาในดานการคิดคํานวณ คือ เร่ืองการขาดทักษะในหลักพชีคณิต

เบื้องตนในการแกสมการและอสมการ ขอบกพรองสวนใหญที่ผูวิจัยพบ คือ นักเรียนเลือกคําตอบที่เปนไป

ไมไดหรือคําตอบขอนั้นไมมีความสัมพันธใดๆ กับโจทยคําถาม ซึ่งเปนคําตอบที่ผูวิจัยไมสามารถหาวิธีการ

หรือเหตุผลที่ทําใหไดคําตอบที่นกัเรียนเลือก ตัวอยางเชน จากแบบทดสอบขอที่ 12 มารก้ีกูเงินกับธนาคาร 

จํานวน 80,000 บาท เปนเวลา 4 ป ถาธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 2.4% ตอป โดยคิดดอกเบี้ยทบตนทุก 6 

เดือน เมื่อครบกําหนด 2 ป ตองจายดอกเบี้ยก่ีบาท ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีขอบกพรองสวนใหญนั้นเลือก

คําตอบ ค. คือ 4,000 บาท ซึ่งเปนคําตอบที่เปนไปไมได และผูวิจัยไมสามาถหาวิธีการคิดคํานวณที่ทําใหได

คําตอบดังกลาว โดยที่ผูวิจัยยงัพบขอบกพรองลักษณะนี้ของนกัเรียนในแบบทดสอบขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 

13 ขอ 14 ขอ 19 ขอ 20 และขอ 21 สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาวคือ นักเรียนไมเขาใจ

ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยกับระยะเวลาในการหาคําตอบ เกิดจากนักเรียนขาดความรู ความเขาใจ

พื้นฐานเก่ียวกับเลขพีชคณิต และทักษะในการใชหลักพชีคณิตเพื่อแกสมการหรือโจทยปญหา สงผลให

นักเรียนเลือกคําตอบผิด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟงอยาเนง เจียเจอเหลา และทิพยรัตน นพฤทธิ์ 

(2560) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตรเก่ียวกับความรูพื้นฐาน เร่ือง ปริพันธ 

ของนักเรียนระดับปริญญาตรี ปที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาสรุปวา นักเรียนมี

ขอบกพรองดานทักษะการคิดคํานวณ รอยละ 24.66 นักศึกษามีขอบกพรองที่เกิดจากความสะเพราในการ

คํานวณมากที่สุด รองลงมาคือ หาผลบวกของเศษสวนกับจํานวนนับไมถูกตอง อันเนื่องมาจากขาดความ

เขาใจและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับหลักพีชคณิตเบื้องตน 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผลการวิจัยในคร้ังนี้ แสดงถึงขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของ

เงิน พบวา นักเรียนมีขอบกพรองมากที่สุด ในดานการตีความจากโจทยเก่ียวกับแปลความหมายจากภาษา

เปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง รองลงมา ดานการใชสมบัติ กฎ สูตร นิยามและสมบัติ พบวานักเรียนมี

ขอบกพรองมากที่สุดในเร่ืองการจําทฤษฎีบท สูตรผิด และดานการคิดคํานวณ พบวา นักเรียนมีขอบกพรอง

มากที่สุดในเร่ืองการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี รองลงมาคือเร่ืองการขาดทักษะในหลัก

พีชคณิตเบื้องตนในการแกสมการและอสมการ ครูผูสอนจาํเปนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การจัดการเรียน

การสอนควรเนนในเร่ืองดังกลาวใหมากข้ึนหรือใชสื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรมประกอบ เพื่อให

นักเรียนเกิดความรูและความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน และสามารถนาํไปประยุกตใช

ในการเรียนเร่ืองอ่ืนๆ ตอไปได 

 2. ครูผูสอนจําเปนทีจ่ะตองนาํขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตรตางๆ ที่คนพบจากงานวิจัยนี้ไป

อภิปรายรวมกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนการสอน เร่ืองดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน เพื่อใหนักเรียน

เห็นถึงขอบกพรองทางการเรียนคณิตศาสตรในดานตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดกับครูผูสอน และตัวของนักเรียน

เอง และสามารถแกไขขอบกพรองนั้นๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม เนื่องจากขอบกพรองทางการเรียน

คณิตศาสตรเปนสิ่งที่ควรรีบแกไข เพราะจะสงผลตอการประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตร 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยคร้ังตอไป ในการออกแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง ควรออกแบบทดสอบที่มีการ

เตรียมแนวคิดที่จะบกพรองของนักเรียนไวกอน เพื่อใหงายตอการวิเคราะหหาขอบกพรองของนักเรียนและ

ชวยหาสาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรองดังกลาว 

 2. แบบทดสอบที่ใชในการวนิิจฉัยหาขอบกพรอง ไมควรเปนขอสอบที่ซับซอนหรือตองใชการคิด

วิเคราะหมากจนเกินไป เพราะทําใหไมสามารถหาเหตุผลของขอบกพรองที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน 

 3. แบบทดสอบที่ใชวัดขอบกพรองทางดานการคิดคํานวณในงานวิจัยนี้เปนแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ ทําใหไมสามารถหาสาเหตุของขอบกพรองไดอยางชัดเจน ในงานวิจัยคร้ังตอไป ควรเพิ่ม

แบบทดสอบที่ใหแสดงวิธีทาํ เพือ่ใชระบุสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดข้ึนไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 4. การวิจัยคร้ังตอไป เพื่อใหไดผลการวิจัยอยางกวางขวางและเปนประโยชนทางการศึกษา ควร

เพิ่มขอบเขตของการวิจัยใหกวางมากข้ึน จากกลุม 6 กลุมเดียวขยายกวางข้ึนเปนทุกกลุม หรือจากระดับเขต

พื้นที่การศึกษาเปนระดบัจังหวดั 
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