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บทคดัย่อ  
        การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสลุด ซ่ึงแบ่งขอ้บกพร่องออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ขอ้บกพร่องทางดา้นบท
นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท และสูตร 2. ข้อบกพร่องทางด้านการคิดค านวณและการด าเนินการ 3. ข้อบกพร่อง
ทางด้านการตีความจากโจทย์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 3  โรงเรียนวดัสลุด 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน 
ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวนรวมทั้งส้ิน 24  คนใชวิ้ธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ
เป็น  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ และเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 25 ขอ้ รวม
ทั้งหมด 50 ข้อ และการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการค านวณค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ  ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

ผลการวิจยัพบว่า 
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน



วดัสลุด  มีดงัน้ี  
  นกัเรียนมีขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ 

นิยาม และสมบติั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่อง ในเร่ืองความหมายของการ

ทดลองสุ่ม นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในแนวคิดขั้นพ้ืนฐาน ไม่เขา้ใจนิยาม และความหมายของการทดลองสุ่ม จึง

ไม่สามารถบอกไดว้่าขอ้ใดไม่ใช่การทดลองสุ่ม ท าให้ค าตอบท่ีนกัเรียนเลือกตอบมานั้นไม่ถูกตอ้ง รองลงมาคือ

ดา้นการคิดค านวณและการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่อง ในเร่ืองการหาค่า

ความน่าจะเป็น ขอ้พกพร่องท่ีพบก็คือ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจว่ากระบวนการท่ีจะไดค้ าตอบมานั้นไดม้า

อยา่งไร นกัเรียนดูเพียงขอ้มูลชุด a ท่ีเป็นจ านวนค่ี จากนั้นก็คิดค านวณโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลลพัธ์เม่ือคูณกนักบั

ขอ้มูลชุด b แลว้จะตอ้งไดจ้ านวนค่ี ท าให้นกัเรียนเกิดขอ้ผิดพลาดโดยไม่ค านึงถึงหลกัของการด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์  รองลงมาคือ ดา้นการตีความจากโจทย ์ มีนกัเรียนเขา้ใจผิดและท าผิด ถึงร้อยละ 62.50 ซ่ึงเท่ากนักบั

ดา้นดา้นการคิดค านวณและการด าเนินการ โดยพบวา่ นกัเรียนมีขอ้บกพร่อง ในเร่ืองดา้นการคิดค านวณและการ

ด าเนินการ นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการตีความหมายของโจทยผิ์ด 

ค ำส ำคญั: ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ; ความน่าจะเป็น ; แบบทดสอบวินิจฉยั 
Abstract  
 The purpose of this research were  to diagnosis of mathematics  defect on  probability of grade 9 
students Watsalud school. Which divided the defects into 3types  : 1. defects in the definition, properties, 
theorems and formulas  2. defects in the calculation 3. defects in interpretation from language sentences.  
The population of the study were 9 grade students  Wat Salud school Samut Prakan primary educational service 
area office 2, semester 2, academic year 2020, 2 classroom studying mathematics subject on probability. The 
total number of participants were 24, using the cluster sampling method. The research instrument used in this 
research is the probability mathematical diagnostic test . The tests were 4 choice  with 25 questions  and a 
parallel test  25 questions in total 50 questions.  In  this research the researcher used a computer program for 
statistical data. In calculating the basic statistics, such as the percentages. The results of the research can be 
summarized as follows: 
 The finding of  this research found that the learning mathematics  deficiencies on Probability of grade 
9 students  Watsalud school, the results are as follows. 



The  most students have a learning deficiencies in probability mathematics, the use of theorems, formulas, 
rules, definitions and properties  75.00%. deficiencies in  the meaning of randomized trials  The most students 
do not understand the basic concepts,  don't understand the definition And the meaning of the randomized trial 
Therefore, it is not possible to tell which one is not a randomized trial. Causing the student's chosen answer to 
be incorrect. Followed by calculation and operation 62.50% , found that students have flaws.  In the matter of 
finding the probability The deficiency of portability found is most students do not understand  how the process 
of getting answers to them is. Students look at only the odd number a set. Then calculate without taki ng into 
account the result, when multiplied with the data set b, an odd number is obtained. Make students make errors 
regardless of the principle of mathematical operations. Followed by the interpretation of the problem There 
were 62.50% of students mistaken and made mistakes, equal to those in numeracy and operations. Students 
were found to be flawed in calculations and operations. The student has a flaw in the interpretation of the 
problem. 
Keyword: The Mathematics learning defects; Probability; Diagnostic test 
บทน ำ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแก้ปัญหา ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ 
และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตัน์ (มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั ฯ (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. 2560), 
2560, หนา้ 8) 
 ปัจจุบนัโรงเรียนขยายโอกาส คือ พ้ืนท่ีแห่งความหวงั สานฝันให้กบันกัเรียนท่ีมีขอ้จ ากดัในการศึกษาต่อ
ภาพบรรยากาศโรงเรียนขยายโอกาส ท่ีพ่ีมธัยมตอนตน้ ตอ้งใชชี้วิตร่วมกบัน้องประถม นกัเรียนหวงัเพียงว่ามา
โรงเรียนเพ่ือไดวุ้ฒิ ม.3 เพ่ือไปใชใ้นการท างานต่อเท่านั้นนกัเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มี
ปัญหาทางครอบครัว ประกอบกบัเป็นครอบครัวในชนบท ส่ิงท่ีพอท าให้มีรายไดก้็เป็นการท าไร่ ท านา รับจ้าง
ทัว่ไป ท าให้ดา้นการเงินไม่มีความพร้อมเท่าไหร่น่ีคงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ทางครอบครัวตดัสินใจให้เขาเรียนใน
โรงเรียนใกลบ้า้น และเป็นโรงเรียน “ขยายโอกาส” ท่ีท าให้เขาจบการศึกษาภาคบงัคบัได ้จากปัญหาดงักล่าว ท า



ให้ผลการสอบโอเน็ตของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสต ่ากว่านกัเรียนท่ีเรียนเฉพาะมธัยมลว้น ซ่ึงอาจจะมาจาก
หลายสาเหตุท่ีท าให้คะแนนต ่า  
  จากการรายงานผลการทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวดัสลุด ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ผลการทดสอบดงัน้ี ในปี
การศึกษา 2562  ระดบัโรงเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 17.95  ระดบัขนาดโรงเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 22.89 ระดบัท่ีตั้ง
โรงเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 26.51 ระดบัจงัหวดั มีคะแนนเฉล่ีย 27.32 ระดบัสงักดั มีคะแนนเฉล่ีย 26.98 ระดบัภาค มี
คะแนนเฉล่ีย 26.72 และระดบัประเทศ มีคะแนนเฉล่ีย 26.73  จะเห็นไดว้่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสลุด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนต ่ากว่าทุกระดบั และ
เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 30 ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งต ่า ดงันั้นจึงอยากจะทราบ
ปัญหาว่านกัเรียนบกพร่องคณิตศาสตร์เร่ืองใด จึงไดศึ้กษาจากผลคะแนนทดสอบโอเน็ตตามมาตรฐานการเรียนรู้
ดงัน้ี มาตรฐานค 1.1 มีคะแนนเฉล่ีย 20.93  มาตรฐานค 1.2 มีคะแนนเฉล่ีย 5.81 มาตรฐานค 2.1 มีคะแนนเฉล่ีย 
6.98 มาตรฐานค 3.1 มีคะแนนเฉล่ีย 37.21 มาตรฐานค 3.2 มีคะแนนเฉล่ีย 5.81 มาตรฐานค4.1 มีคะแนนเฉล่ีย 
13.95 มาตรฐานค 4.2 มีคะแนนเฉล่ีย 22.79 มาตรฐานค 5.1 มีคะแนนเฉล่ีย 15.50 มาตรฐานค 5.2 มีคะแนนเฉล่ีย 
23.26 และบูรณาการ 17.05  จะเห็นได้ว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสลุด สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ในสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 แยกเป็นแต่ละมาตรฐานจะเห็นได ้มาตรฐาน ค 1.2 และ มาตรฐานค 3.2 
มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 5.81 ผูวิ้จยัจึงไดดู้จากความเหมาะสมท่ีเป็นไปไดจึ้งสนใจท่ีจะศึกษาในมาตรฐานค 3.2
เข้าใจหลักการนับเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ผู ้วิจัยจึงได้ดูเน้ือหามาตรฐานค 3.2 ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตวัช้ีวดั เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่มและน าผลท่ีไดไ้ปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ซ่ึง
ผูวิ้จยัพบว่าเน้ือหาเร่ือง ความน่าจะเป็น อาจจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดบัสูงข้ึนไป อาจจะส่งผลถึงการเรียน
คณิตศาสตร์ในอนาคตส าหรับการศึกษาต่อได ้ 
 จากผลคะแนนโอเน็ต ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะการศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ครูผูส้อนน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละ
คนไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพมากข้ึน  ความส าคญัของการหาปัญหา
หรือขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่าในการสอนคณิตศาสตร์การวินิจฉัยขอ้บกพร่องเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท า
ให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  เพราะจะท าให้ทราบความคิดของนักเรียน ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์และ
กระบวนการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา   



 จากขอ้ความขา้งตน้  ผูวิ้จยัจึงสนใจการท าวิจยัเพ่ือวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการหา
ขอ้บกพร่องของนกัเรียนแต่ละคน   เพ่ือน าไปแกปั้ญหาในดา้นการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน โดยมุ่งเนน้นกัเรียนท่ีมี
ปัญหาในดา้นความเขา้ใจและการแก้ปัญหาโจทยท่ี์บกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้   ความเขา้ใจได้อย่าง
ถูกตอ้งและนกัเรียนสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพดา้นการเรียนคณิตศาสตร์
ต่อไปได ้
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือวินิจฉัยวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวดัสลุด ใน 3 ด้าน คือ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้บทนิยาม ด้าน
ด าเนินการ และดา้นการตีความโจทย ์
ขอบเขตการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวดัสลุด 

ซ่ึงมีจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 48 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนวดัสลุด 

จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงมีจ านวน 24 คน โดยสุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มกลุ่มหลาย
ขั้นตอน (Cluster Sampling ) จาก 2 ห้องเรียน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บรู้ถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสลุด จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ให้น าไปใชใ้นการปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัขอ้บกพร่องของนกัเรียนนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาและท าวิจยัขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเน้ือหา
อ่ืน ๆ ต่อไป 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น 
เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4  ตวัเลือก เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 25 คู ่รวมทั้งหมด 50 ขอ้ 
 



การด าเนินการวจิยั  
ในการวิจยัการศึกษาขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูวิ้จยั

ด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
1.ศึกษาสภาพปัญหาความบกพร่องทางคณิตศาสตร์จากสมัภาษณ์ครูผูส้อน เร่ือง ความน่าจะเป็น 
2.ศึกษาและก าหนดขอบเขตของลกัษณะขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น   

ศึกษาและก าหนดขอบเขตของลกัษณะขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์    3  ดา้นตามท่ีไดท้บทวนไวใ้น
วรรณกรรม แลว้สรุปเป็นนิยามของการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

2.1 ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั 
ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั หมายถึง ขอ้บกพร่องความในความเขา้ใจ
พ้ืนฐาน ขาดทกัษะการเลือกทฤษฎีบท สูตรกฎ นิยาม และสมบติัท่ีเหมาะสมในเร่ืองความน่าจะ
เป็น มาใช ้และน ามาประยกุตใ์ชข้อ้มูลในเร่ืองความน่าจะเป็น   ไม่ถูกตอ้ง 

2.2 ดา้นการคิดค านวณ และการด าเนินการ  
ดา้นการคิดค านวณ และการด าเนินการ หมายถึง ขอ้ผิดพลาดจากการขาดความเขา้ใจใน
หลกัการด าเนินการเบ้ืองตน้ในการค่าความน่าจะเป็นไม่ถูกตอ้ง ท าผิดขั้นตอน ขาดความแม่นย  า 
ขาดความระมดัระวงั และขาดรวดเร็วในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และสรุปผลไม่ถูกตอ้ง 
ไม่ครบทุกกรณีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2.3 ดา้นการตีความจากโจทย ์   
ดา้นการตีความจากโจทย ์หมายถึง ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่สามารถตีความและแปล
ความหมายโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความน่าจะเป็นไม่เขา้ใจว่าโจทยต์อ้งการให้หาเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในการการทดลองสุ่ม หรืออาจจะเขา้ใจแต่โจทยอ์าจจะยากเกินไป จึงท าให้ไม่สามารถ
แกปั้ญหาจากโจทยน์ั้นไดถู้กตอ้ง 

3.สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาเร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยออกแบบให้ครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 

                   1. เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีจะเกิด (sample space)ความน่าจะเป็น 
      2. โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 
     3.  การน าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ไปใชใ้นชีวิตจริง 



4. สร้างตารางการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

5. สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 25 คู่ ประเภทเลือกตอบ 4 ตวัเลือก และสร้างขอ้สอบคูข่นานไปขอ้ต่อขอ้ สอดรับกบั
เน้ือหาและประเภทของขอ้บกพร่องท่ีสร้างเป็นตารางไวแ้ลว้  

6.น าแบบทดสอบท่ีสร้างให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ตรวจสอบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบพิจารณาความเป็นคู่ขนานของขอ้สอบและสามารถวดัลกัษณะขอ้บกพร่องตามเน้ือหาท่ีแจงไวใ้นตาราง
หรือไม่ โดยให้ค่าความสอดคลอ้ง 3 ระดบั คือ 1 สอดคลอ้ง 0  ไม่แน่ใจ และ -1 คือไม่สอดคลอ้ง จากนั้นจึงน าผล
การให้ค่าความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้น าแบบทดสอบขอ้ท่ีไม่ผา่น
เกณฑก์ารตรวจสอบมาแกไ้ขให้ถกูตอ้งแลว้ส่งกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือให้ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตามเกณฑคื์อไม่ต ่ากว่า 0.6 ซ่ึงผลการตรวจสอบในคร้ังน้ีมีค่าอยูใ่นช่วง 0.67 – 1.00  จ านวน 
25 คู่ เป็นขอ้สอบแบบคู่ขนาน ไดด้งัแสดงในภาคผนวก 

7.หลงัจากท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามผูท้รงคุณวุฒิแลว้ให้น าแบบทดสอบเร่ือง ความน่าจะเป็น ไปทดลองใช ้
(tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท าแบบทดสอบจ านวน 25 คู่ แบ่งเป็น 2 ชุดคือชุด A และชุด B ประเภท
แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  มี จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 100 คน โดยให้นกัเรียนสอบ 2 คร้ัง  คือชุด A 1 คร้ัง 
และชุด B อีก 1 คร้ัง ซ่ึงนกัเรียนเป็นนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั 

8.จากนั้นน าผลการสอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูลหาคุณภาพของขอ้สอบ โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ท่ีคู่ขนานกนั เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และ
หาค่าสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของขอ้สอบท่ีคู่ขนานกนัดว้ย chi-square ว่า ขอ้สอบคู่ท่ีขนานกนันกัเรียน
มีการตอบ 2 คร้ัง เหมือนกนัหรือไม่ หากการกระจายค าตอบของผูต้อบ 2 คร้ังเป็นแบบเดียวกนั ค่า Chi-square จะ
มีค่านยัส าคญัทางสถิติ (sig)  สูงกว่าค่า แอลฟ่าท่ีตั้งไว ้คือ 0.05  แสดงค่า ขอ้สอบท่ีคู่ขนานกนันั้นผูเ้รียนมีการ
กระจายการตอบ 2 คร้ังสอดคลอ้งกนั 16 คู่ 32 ขอ้ 

9.หาค่าความเช่ือมัน่รายขอ้ ดว้ยการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างซ่ึงมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.38 – 
0.74  ขอ้ท่ีคู่ขนานกนั  



     10.น าแบบทดสอบท่ีไดจ้ากกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้ ซ่ึง
เหลือขอ้สอบ 32 ขอ้ หรือ 16 คู่  โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชวิ้ธี  Corrected Item total Correlation  โดย
จะคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง  0.218 - 0.654  ขอ้สอบใชไ้ดท้ ั้ง 32ขอ้  16 คู่ขนานและหาค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของขอ้สอบแอลฟา แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของขอ้สอบ   0.921 
   11.น าขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์หาคุณภาพและรันขอ้ใหม่เป็นขอ้ท่ี 1 ถึง ขอ้ท่ี  32 แลว้ และ
น าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 ผลกำรวิจัย  
ตาราง สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ืองพหุนามและการแยกตวัประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองของนกัเรียนจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวนิิจฉยัในดา้นต่างๆ  

ประเภทขอ้บกพร่อง จ านวน ขอ้บกพร่อง 
สูงสุดร้อยละ ต ่าสุดร้อยละ 

ขอ้บกพร่องดา้นบทนิยาม สมบตั ิทฤษฎีบท และสูตร  
ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค  านวณและการด าเนินการ  
ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์

8 
14 
10 

75.00 
62.50 
62.50  

8.33 
4.17 
4.17 

 

การอภปิรายผล 
  จากผลการวิจยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนวดัสลุด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ผูวิ้จยัอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. ด้านการใช้ทฤษฎ ีกฎ สูตร นิยาม และสมบัต ิ

ขอ้บกพร่องของนกัเรียนในดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั เก่ียวกบัเร่ืองความน่าจะเป็น 
บ่งบอกถึงความไม่เขา้ใจในแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของความน่าจะเป็น  ดงัเช่น การวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า มี
นกัเรียนไม่เขา้ใจการทดลองสุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซ่ึงก็แสดงว่า นกัเรียนไม่เขา้ใจแนวคิดของความหมายของ
การทดลองสุ่ม ดงัตวัอยา่งท่ีพบในการวิจยัน้ี ขอ้ท่ี 17. การกระท าใดไม่เป็นการทดลองสุ่ม 

ก. การคดัเลือกนกัเรียนเขา้ค่ายองักฤษ จ านวน 15 คน จากนกัเรียน 30 คน 
ข. อว้นหลบัตาหยิบสลากในแกว้ 1 ใบจากสลากท่ีมีอยู ่100 ใบ 
ค. การโยนลูกบอลสีฟ้าพร้อมกบัลูกเต๋าสีม่วง 



ง.   การสุ่มไดเ้ส้ือสีชมพูมาใส่ในวนัองัคารจากเส้ือทั้งหมด 7 สี  
โดยให้นกัเรียนวิเคราะห์ตวัเลือกในแต่ขอ้ว่าขอ้ใดไม่เป็นการทดลองสุ่ม  นกัเรียนร้อยละ 20.83ของผูต้อบ ตอบว่า
การคดัเลือกนกัเรียนเขา้ค่ายองักฤษ จ านวน 15 คน จากนกัเรียน 30 คน โดยมีวิธีคิดการคดัเลือกไม่ใช่การทดลอง
สุ่ม ร้อยละ 8.33 เขา้ใจว่า อว้นหลบัตาหยิบสลากในแกว้ 1 ใบจากสลากท่ีมีอยู ่100 ใบ  เพราะ คิดว่าการหยิบสลาก
ในแกว้ไม่ใช่การทดลองสุ่ม   ร้อยละ 45.83 เขา้ใจว่า การโยนลูกบอลสีฟ้าพร้อมกบัลูกเต๋าสีม่วง  มีเพียงร้อยละ 
25.00  ท่ีตอบ การสุ่มไดเ้ส้ือสีชมพูมาใส่ในวนัองัคารจากเส้ือทั้งหมด 7 สี เร่ืองง่าย ๆ เช่นน้ี ครูส่วนใหญ่อาจไม่คิด
ว่านกัเรียนจะไม่เขา้ใจความหมายของการสุ่ม ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีนกัเรียนไม่มีความเขา้ใจถึงนิยามของการสุ่ม ก็คือ 
งานวิจยัของ  Truran (1987,อา้งใน อมัพร มา้คะนอง, 2536 หนา้ 16) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดและเทคนิคการแก้ไขในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และงานวิจยัของ ศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล 
(2551) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการวิจยัพบว่า  ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และ
สมบติั นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจในแนวคิดขั้นพ้ืนฐาน ไม่เขา้ใจนิยาม และความหมายของการทดลองสุ่ม จึงไม่
สามารถบอกไดว้่าขอ้ใดไม่ใช่การทดลองสุ่ม ท าให้ค าตอบท่ีนกัเรียนเลือกตอบมานั้นไม่ถูกตอ้ง 
2. ด้านการคดิค านวณ และการด าเนินการ 
การวิจยัน้ีไดว้ดัขอ้บกพร่องของนกัเรียนในดา้นการคิดค านวณและ                  การด าเนินการ ดว้ยขอ้ทดสอบ

วินิจฉยั 14 ขอ้ พบว่า มีนกัเรียนตอบผิดเกินร้อยละ 50      อยู ่1 ขอ้ และจุดท่ีมีขอ้พกพร่องมากท่ีสุด คือ นกัเรียน

ตอบผิดมากท่ีสุดถึงร้อยละ 62.50 ให้นกัเรียนแสดงวิธีการท าหาความน่าจะเป็นของจ านวนดงัตวัอยา่งท่ีพบในการ

วิจยัน้ี ขอ้14. ก าหนดให้ a แทนจ านวนชุดหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ย 1, 2 และ 3 และให้ b แทนจ านวนอีกชุดหน่ึงซ่ึง

ประกอบดว้ย 4, 5 และ 6 ความน่าจะเป็นของผลคูณ a กบั b ท่ีเป็นจ านวนค่ี ตรงกบัขอ้ใด 

ก.    
 1x5   3x5  

 
 = 

  

 
 

ข. 
            

 
 = 

  

 
 

ค. 
                  

 
 = 

  

 
 

ง.  
                                    

 
 = 

  

 
 

 ขอ้พกพร่องท่ีพบก็คือ นกัเรียนจ านวนชุด a × จ านวนชุด b โดย คิดว่า
           

 
 = 

  

 
 ให้ a แทนค่า

ดว้ย 1 คูณ b ท่ีแทนแค่สองจ านวนแรกคือ 4 และ 5 ดงันั้น 1 × 4 = 5 อาจจะค านวณผิดเพราะ น า 1+4= 5 ซ่ึงเม่ือ



ค านวณแลว้ a ×  b จะไดจ้ านวณค่ี ขอ้น้ีนกัเรียนตอบคิดเป็นร้อยละ 12.50   และขอ้น้ี 
                 

 
 = 

  

 
  

ให้ a แทนค่าดว้ย 1 คูณ b ท่ีแทนคือ 4  5 และ 6  ซ่ึงนกัเรียนคิดว่า 1 เป็นจ านวนค่ีเลยคิดว่าจ านวนค่ีคูณกบัจ านวน
ของ b เลยโดยไม่ค านึงถึงเง่ือนไขท่ีคูณแลว้ตอ้งไดจ้ านวนค่ี ขอ้น้ีนกัเรียนตอบคิดเป็นร้อยละ 16.67  และขอ้น้ี 
                                    

 
 = 

  

 
  ให้ a แทนค่าดว้ย 1 และ 3 ซ่ึงเป็นจ านวนค่ี คูณ b ท่ีแทนคือ 4  

5 และ 6  ซ่ึงนกัเรียนมองแค่ a เป็นจ านวนค่ีโดยไม่ค านึงถึงผลคูณ เม่ือ a ×  b แลว้จะตอ้งไดผ้ลคูณเป็นจ านวนค่ี ซ่ึง
เม่ือค านวณแลว้จะผิดขอ้น้ีนกัเรียนตอบคิดเป็นร้อยละ 33.33   ขอ้สอบน้ี ผูวิ้จยัพิจารณาว่า การท่ีนกัเรียนเลือก
ค าตอบแตกต่างกนัออกไป รวมเป็นร้อยละท่ีสูงมาก บ่งช้ีว่านกัเรียนมีขอ้บกพร่อง ในเร่ืองการหาความน่าจะเป็น
ของจ านวนท่ีก าหนดให้ ไม่เขา้ใจว่ากระบวนการท่ีจะไดค้ าตอบมานั้นไดม้าอยา่งไร ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีนกัเรียนมี
ขอ้บกพร่องในการการคิดค านวณและการด าเนินการ ก็คือ งานวิจยัของ Blando et.al .(1989, อา้งใน อมัพร  มา้
คะนอง, 2536 หนา้ 16) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์และรูปแบบความคลาดเคล่ือนทางเลขคณิต"  งานวิจยั
ของอมัพร มา้คะนอง (2536) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจยัของ จกัริน  บณัฑิตชน (2548) ศึกษาเร่ือง การ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาสมการเอกซ์โพเนนเชียลของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 ในจังหวัดสงขลา  และ
งานวิจยัของ สินี โดดหนู (2561) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม-การศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า  ดา้นการคิดค านวณ และการด าเนินการ 
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจว่ากระบวนการท่ีจะไดค้ าตอบมานั้นไดม้าอยา่งไร นกัเรียนดูเพียงขอ้มูลชุด a ท่ีเป็น
จ านวนค่ี จากนั้นก็คิดค านวณโดยไม่ไดค้  านึงถึงผลลพัธ์เม่ือคูณกนักบัขอ้มูลชุด b แลว้จะตอ้งไดจ้ านวนค่ี ท าให้
นกัเรียนเกิดขอ้ผิดพลาดโดยไม่ค านึงถึงหลกัของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
3. ด้านการตคีวามจากโจทย์  
ขอ้บกพร่องของนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจเก่ียวกบัดา้นการตีความจากโจทย ์ในงานวิจยัน้ี พบว่า มีนกัเรียนเขา้ใจผิดและ

ท าผิด ถึงร้อยละ 62.50 ของผูต้อบ โดยตีความหมายของโจทยผิ์ด ซ่ึงความผิดประเภทน้ี เป็นความผิดท่ีโดยปกติ

ทัว่ไปของนกัเรียนท่ีขาดทกัษะของการอ่านอยา่งคิดวิเคราะห์ และลกัษณะขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย์

ปัญหาเศษส่วนท่ีขาดความเขา้ใจในการตีความหมายความน่าจะเป็น ดงัตวัอยา่งท่ีพบในการวิจยัน้ี ขอ้ท่ี 5. จ านวน

ผลลพัธ์ของการข้ึนหนา้หวัอยา่งนอ้ย 1 เหรียญ จากการโยนเหรียญ 3 เหรียญ  1 คร้ัง คือขอ้ใด  

ก. (H,H,H)   

ข. (H,H,H) (H,H,T) (H,T,T)  



ค. (H,H,H) (H,H,T) (H,T,T) (H,T,H)   

ง.      (H,H,H) (H,H,T) (H,T,T) (H,T,H) (T,T,H) (T,H,H) (T,H,T) จากโจทยน์กัเรียนตีความหมายโจทยไ์ปในทาง 

คือข้ึนหนา้หวัทั้งสามเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 25.00 นกัเรียนตีความหมายไปในทางท่ีข้ึนหนา้หวัทั้งสามเหรียญ ข้ึน

หนา้หวัเพียงสองเหรียญและข้ึนหนา้หวัเพียงหน่ึงเหรียญ เพียงอยา่งละกรณี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนกัเรียน

ตีความหมาย ไปในทางท่ีข้ึนหนา้หวัทั้งสามเหรียญหน่ึงกรณี ข้ึนหนา้หวัสองเหรียญสองกรณีและข้ึนหนา้หวัเพียง

หน่ึงเหรียญหน่ึงกรณี โดยคิดว่ามีเพียงส่ีกรณีเหมือนโยนเหรียญสองเหรียญท าให้ตีความหมายของโจทยผิ์ดไป คิด

เป็นร้อยละ 12.50 ท าให้รวมขอ้ท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50  เป็นขอ้บกพร่องของการตีความหมายโจทย์

ผิดไปซ่ึงจะมีพบเห็นทัว่ไป ในงานวิจยั ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัเศษส่วน ดงัเช่น งานวิจยัของ  Movshovitz-Hadar et 

al (1987) ศึกษาเร่ือง “An Empirical Classification Model for Errors in High School Mathematics”  งานวิจยัของ 

ธาริต    เหล่าธรรมทีป (2561) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการ

เชิงเส้นส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เขต 2 ผลการศึกษา

พบว่า ดา้นการตีความจากโจทย ์นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการตีความหมายของโจทยผิ์ด คือนกัเรียน

เขา้ใจว่าข้ึนหนา้หวัอยา่งนอ้ย 1 เหรีญ คืออาจจะมีหนา้หวัทั้งสามเหรียญมี 1 กรณี  มีหนา้หวัสองเหรียญ 2 กรณี มี

หนา้หวั 1 เหรียญ 1 กรณี โดยนกัเรียนไม่ทนัคิดไปวา่เหตุการณ์ทีค่ีเกิดข้ึนยงัไม่หมดทุกกรณีจึงท าให้นกัเรียนเกิด

ความเขา้ใจท่ีผิดพลาดไป 

ข้อเสนอแนะ 

              ผลการวิจยัเร่ือง การวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสลุด ปีการศึกษา 2563 ท าให้ผูวิ้จยัไดพ้บขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนกัเรียนตามลกัษณะของขอ้บกพร่องในแต่ละดา้น ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะแนวทางเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลของการวจิยัไปใช้ 

1. ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อบกพร่องของนักเรียนท่ีมี ครูควรน าลักษณะของ
ขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี มาเป็นรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน โดยอธิบายลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งของ
ขอ้บกพร่อง ว่าผิดอยา่งไร และท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งไร เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะท าให้
ขอ้บกพร่องในเร่ืองนั้นนอ้ยลงและหลีกเล่ียงขอ้บกพร่องท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเอง 



2. ควรสมัภาษณ์นกัเรียนท่ีตอบผิดในแต่ละขอ้มากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้สรุปและขอ้บกพร่องท่ีชดัเจน
ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไปการออกแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องควรออกแบบทดสอบท่ีเตรียมตามแนวคิด
ท่ีเกิดขอ้บกพร่องจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องของนกัเรียน 

2. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียนจะตอ้งครอบคลุมจุดประสงคใ์นการเรียนและทกัษะพ้ืนฐานทุก
ดา้น 

3. เรียบเรียงขอ้สอบไวเ้ป็นดา้น ๆ เพ่ือสะดวกในการวินิจฉยั โดยในแต่ละดา้น ควรมีขอ้สอบซ่ึงค่อนขา้ง
ง่ายไม่นอ้ยกว่า 3 ขอ้ 

4. แบบทดสอบท่ีใชใ้นการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องท่ีได ้ จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลในบทการสัมภาษณ์กับ
นกัเรียนเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้พร่องทางการเรียนไดอ้ยา่งชดัเจนและรู้ถึงปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือ
น าไปแกไ้ขตรงจุดและพฒันาให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพต่อไป 
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