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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูป

เรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ข้อบกพร่องในด้านการใช้กฎ นิยาม และสมบัติ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนรวมท้ังส้ิน 117 คน กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน จากจ านวน 4 ห้องเรียน  

โดยใช้วิธีการชักตัวอย่างการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบ

วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นแบบทดสอบประเภท

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 17 ข้อ และแบบทดสอบคู่ขนาน 17 ข้อ รวมท้ังหมด 34 ข้อ  

ผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี  
 นักเรียนมีข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยพบว่า ใน

แบบทดสอบ ชุด A มีนักเรียนร้อยละ 93.1 ระบุจ านวนหน้าหรือจ านวนฐานของรูปเรขาคณิตสามมิติไม่ถูกต้อง 



ชุด B ในข้อคู่ขนานกัน มีนักเรียนร้อยละ 75.9 ระบุจ านวนหน้าหรือจ านวนฐานของรูปเรขาคณิตสามมิติไม่

ถูกต้องเช่นกัน ส่วนในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ มีนักเรียนตอบถูกมากกว่าร้อยละ 

50  

ค าส าคัญ: ข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ; สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ; แบบทดสอบวินิจฉัย  

Abstract  
 In this independent study, the researcher diagnosis of mathematical deficiencies in 

geometric properties of three dimensional in the aspects of using definitions. The population 

used in this research is Matthayom Sueksa 1, students at Matthayom Naknawaupatham 

School, 1stsemester, academic year 2021, 4 classrooms, a total of 117 students. The sample of 

this research are Matthayom Sueksa 1, 1stsemester, academic year 2020, 1 classroom, total of 

29 students, by using the cluster sampling method. The instrument of this research is a 

mathematical defect diagnostic test. Geometric properties the test consisted of 17 four-

options multiple choice questions, and 17 parallel tests, totaling 34 items. 

Research results:  
 The students had defects in mathematics learning on the three-dimensional geometry 

of properties. It was found that in test set A, there were 93.1 percent of the sample students 

cannot identify the number of faces or the number of bases of the three-dimensional 

geometry. In test set B, 75.9 percent of the sample students cannot identify the number of 

faces or the number of bases of the three-dimensional geometry, the other study about the 

properties of three-dimensional geometry found that the sample students answered correctly, 

more than 50 percent 

Keywords: The mathematical learning deficiencies; The three-dimensional geometry of 
properties; Diagnostic test. 

 
 



บทน า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตแบบปกติได้เปล่ียนไป ในส่วนของการศึกษาก็มีปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนอย่างกะทันหัน ซึ่งการ

จัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่บาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ปรับเปล่ียนจากการจัดการเรียนใน

ห้องเรียนท่ีโรงเรียนมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนท่ีครูสอนสดผ่านแอพพลิเคชันให้นักเรียนเรียน

ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ หรือครูบันทึกวิดีโอการสอนแล้วให้นักเรียนเปิดเรียนผ่านวิดีโอท่ีบ้าน 

การจัดการเรียนการสอนจึงท าได้ยากล าบาก อันเน่ืองจากความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 

โลกในยุคปัจจุบันน้ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ งความ

เจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ีมีความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์  

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข  ซึ่งมีความส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก น่ัน

อาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศจะมีการพัฒนาไปได้น้ันจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ควบคู่กับการพัฒนาคนในชาติมีความรู้ความสามารถ ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์น้ันมีความส าคัญมากและเป็นวิชา

พื้นฐานท่ีจะใช้ในการศึกษาต่อยอดในการกระบวนวิชาอื่น ๆ ท้ังในเรื่องของการค านวณ ตัดสินใจ การให้เหตุผล

การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การจัดระเบียบกระบวนการสร้างหรือการผลิต ท่ีส าคัญในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันก็มีเรื่องของ คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายแลกเปล่ียน การวัด การตวง การช่ัง 

เวลา การเดินทาง เป็นต้น คณิตศาสตร์ยังสามารถช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์

และมีเหตุมีผล ดังน้ัน การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญการศึกษาน้ันเป็น

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาน าความรู้ความสามารถเพื่อใช้ใน

การท างาน ดังน้ันการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีผลส าฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน

แต่ละวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต จนถึงผู้ใหญ่ ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ เพียงพอท่ีจะสามารถ

เป็นส่วนในการช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศ และสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่รวมในสังคมได้อย่างปกติสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1-8) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความ คิดสร้างสรรค์คิดอย่าง

มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้

คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมนอกจากน้ี



คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1-8) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้คุณธรรม

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการการตามความเหมาะสมท้ังความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความ สัมพันธ์ของ

ตนเองกับสังคมความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ความรู้

และทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเหตุผลกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีช่วย

เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหา

ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันยิ่งกว่าน้ันคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ  ท าให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันน้ี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิตตามศักยภาพเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอสามารถน าความรู้

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (ภานุวัต เฮียงจันทา, 2562, 

หน้า 1)  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วย ให้

มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ 

สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1-4) 



 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการเปล่ียนแปลงให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม 

และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนจาก

สถานการณ์ในชีวิตจริงและเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้จุดประกายความสนใจใฝ่รู้ อ านวย

ความสะดวก และสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1-4) 

 จากผลการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์จากสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 

2557-2562 แสดงดังตาราง 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2557-2560 

พบว่าคะแนนเฉล่ียของการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท้ัง

ประเทศมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ 50 และในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ีย 32.90 ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ีย

ต่ าสุดในรอบ 6 ปีหลังสุด เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยในภาพรวม

ของประเทศมีแนวโน้มผลคะแนนลดลง 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จ าแนกคะแนนตามสาระการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2561-2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียปีการศึกษา(%) 

2560 2561 2562 

1. จ านวนจริงและการด าเนินการ 33.08 33.47 33.60 

2. การวัด 27.64 30.15 34.73 

3. เรขาคณิต 40.83 28.92 24.32 

4. พีชคณิต 43.23 40.83 57.46 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 54.47 62.40 18.52 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

คะแนนเฉล่ีย(%) 38.06 43.47 40.47 37.12 37.50 32.90 



 พบว่าคะแนนเฉล่ียของการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เมื่อจ าแนกการทดสอบและประเมินตามสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การ เรขาคณิต และการ

วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียเกินร้อยละ 50 คือ สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 คะแนนเฉล่ียท้ังประเทศ คือ ร้อยละ 54.47 และ 62.40 

ตามล าดับ และสาระพีชคณิต ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ียท้ังประเทศ คือ ร้อยละ 57.46 จากข้อมูล

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลการประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อยในทุกสาระการเรียนรู้ (สถาบันการ

ทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2563) 

จากผลการทดสอบของสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งพบว่าสาระการเรียนรู้ เรื่อง 

รูปเรขาคณิตสามมิติ ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยผลคะแนนของปี

การศึกษา 2562 ท่ีต่ าน้ันอาจมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ในส่วนของความเข้าใจผิดในแนวคิด  ความคิดรวบยอด 

(misconception) เป็นความผิดพลาดท่ีส่งผลต่อการเรียนท้ังสาระการเรียนรู้ ท าให้มีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน

ในเน้ือหาท่ีต้องเรียนต่อเน่ืองกันไป แต่ถ้าครูผู้สอนสามารถหาข้อความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในเน้ือหาการเรียน

ของนักเรียนท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  แล้วครูผู้สอนสามารถน า

ข้อมูลท่ีมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในเน้ือหาการเรียนของนักเรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งจะ

ท าให้นักเรียนความรู้ความเข้าใจ แล้วส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

โดยท่ีผู้เรียนมีความคิดรวบยอดถูกต้อง 

จากข้อมูลด้านบน การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาการจัดเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ให้มีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตรงตามวัตถุประสงค์ ท้ังเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดย

มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจท่ีไม่คลาดเคล่ือนในเน้ือหา ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาค้นคว้า

เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ตัวผู้เรียนว่ายังมีความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนในเน้ือหาใด เพื่อเป็นการพัฒนาส าหรับการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปปรับใช้ใน

งานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป  

 

 



วัตถุประสงค์การวิจัย  

 เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ในด้านการใช้กฎ นิยาม และสมบัติ 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1. กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 117 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 29 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ได้รับทราบความเข้าใจคลาดเคล่ือน ข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด เรื่อง สมบัติรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6  

2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

3. เป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการกิจกรรมการ

เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ใน เรื่อง สมบัติรูปเรขาคณิตสามมิติ ระดับช้ันช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 เพื่อ

พัฒนาการคุณภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 

17 คู่ รวมท้ังหมด 34 ข้อ  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการด าเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามล าดับ ดังน้ี  



1. ศึกษาและก าหนดขอบเขตของลักษณะข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

  1.1 ด้านการใช้ทฤษฎีบทกฎสูตรนิยามและสมบัติ  

 1.1.1 จ าทฤษฎีบทสูตรกฎนิยามและสมบัติผิด  

 1.1.2 ขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบทสูตรกฎนิยามและสมบัติ  

 1.1.3 ขาดทักษะในการเลือกทฤษฎีบทสูตรกฎนิยามและสมบัติท่ีเหมาะสมมาใช้  

 1.1.4 ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับทฤษฎีบทสูตรกฎนิยามและสมบัติไม่ถูกต้อง 

2. ศึกษาสาระการเรียนรู้ แล้วน ามาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้กับข้อบกพร่องทางการเรียน 

3. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย  

 3.1 สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการให้

ครอบคลุมแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

ข้อ และแบบทดสอบคู่ขนาน 30 ข้อ รวมท้ังหมด 60 ข้อ  

  3.2 น าแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีสร้างขึ้นตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างข้อสอบวินิจฉัย ความเป็นคู่ขนานระหว่างของข้อสอบ 2 ชุด ซึ่งจ าเป็นต้อง

คู่ขนานกันตั้งแต่ตัวโจทย์และตัวเลือกแต่ละตัวให้คู่ขนานกันด้วย พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง

แบบทดสอบกับลักษณะของข้อบกพร่องพร้อมให้ข้อเสนอแนะผล 

  3.3 จากน้ันจึงน าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องจ านวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้ (try-out) กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 

2564 จ านวน 3 ห้องเรียน จากท้ังหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 88 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือด าเนินการสอบ

โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอบและอธิบายค าช้ีแจงในการสอบให้นักเรียนทุกคนเข้าใจแล้วด าเนินการสอบ

แบบทดสอบน าผลการทดสอบจากกลุ่มทดลองนักเรียนจ านวน 88 คน  

  3.4 น าผลการสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อท่ีคู่ขนานกัน 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และหาค่าความสอดคล้องของการ

กระจายค าตอบของแบบทดสอบท่ีคู่ขนานกันด้วย chi-square ว่าแบบทดสอบคู่ท่ีขนานกัน นักเรียนมีการตอบ 2 

ครั้ง เหมือนกัน ค่า Chi-square จะมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (sig) สูงกว่าค่าแอลฟ่าท่ีตั้งไว้ คือ 0.05 แสดงค่า 

แบบทดสอบท่ีคู่ขนานกันน้ันนักเรียนมีการกระจายการตอบ 2 คร้ัง สอดคล้องกัน 



 3.5  น าแบบทดสอบท่ีได้จากกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้วิธี Corrected Item Total Correlation ควรอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ในคร้ังนี้ได้ค่า 

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.210 - 0.623 

 3.6 หาค่าความเช่ือม่ันรายข้อ ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อท่ีคู่ขนานกัน หา

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวินิจฉัยท้ังฉบับโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach 

หรือค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรวมระหว่างการสอบท้ังสอง ค่าความเช่ือม่ันท่ีได้คือ 0.827 

 3.7 วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้

แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบเป็นประเภท

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 17 ข้อ และเป็น แบบทดสอบคู่ขนาน 17 ข้อ รวมท้ังหมด 34 ข้อ  

 การวิจัยในครั้งน้ี สรุปข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงนาคนาวาอุปถัมภ์เกี่ยวกับ เรื่อง 

สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ เพียงเรื่องเดียว คือ  นักเรียนระบุจ านวนหน้าหรือจ านวนฐานของรูปเรขาคณิต

สามมิติในแบบทดสอบ ชุด A ได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.9 และในแบบทดสอบ ชุด B ในข้อคู่ขนานกัน นักเรียน

ระบุได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 24.1 ส่วนในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ มีนักเรียนตอบ

ถูกมากกว่าร้อยละ 50  

การอภิปรายผล 

 1. การท่ีมีจ านวนนักเรียนตอบแบบทดสอบคู่ขนานกันผิดมากกว่าร้อยละ 50 มีเพียงเรื่องเดียวหรือคู่

เดียวก็ไม่ได้หมายความว่าข้อคู่ขนานกันข้ออื่น ๆ จะไม่มีนักเรียนบกพร่องเลย เพียงเพราะว่านักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องในข้ออื่น ๆ มีจ านวนไม่มากพอเท่ากับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ว่ามีนักเรียนตอบข้อน้ัน ๆ ผิดมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 50 ของผู้ตอบ 

 2.  เมื่อพิจารณาข้อคู่ขนานกันท่ีมีจ านวนนักเรียนตอบผิดระหว่างร้อยละ 20-38 ก็ควรได้รับการ

พิจารณาด้วย ซึ่งในการวิจัยน้ีพบว่ามี 5 คู่ หรือ 10 ข้อ น่ันคือ 



  2.1 แบบทดสอบ ชุด A มีนักเรียนร้อยละ 27.6 และแบบทดสอบ ชุด B มีนักเรียนร้อยละ 24.1 ยัง

ไม่เข้าใจว่าเหรียญห้าบาทมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก 

  2.2 แบบทดสอบ ชุด A มีนักเรียนร้อยละ 37.9 และแบบทดสอบ ชุด B มีนักเรียนร้อยละ 20.7 

จ าแนกไม่ได้ว่ารูปลักษณะใดเป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึม 

  2.3 แบบทดสอบ ชุด A และชุด B มีนักเรียนร้อยละ 31 ไม่สามารถบอกจ านวนขอบของปริซึมท่ีมี

ฐานเป็นรูปเหล่ียมต่าง ๆ ได้  

  2.4 แบบทดสอบ ชุด A มีนักเรียนร้อยละ 24.1 และแบบทดสอบ ชุด B มีนักเรียนร้อยละ 37.9 ไม่

เข้าใจว่าทรงกระบอกมีฐานกี่ฐาน มีหน้ากี่หน้า  

  2.5 แบบทดสอบ ชุด A มีนักเรียนร้อยละ 24.1 และแบบทดสอบ ชุด B มีนักเรียนร้อยละ 37.9 ไม่

เข้าใจลักษณะของรูปทรงสามมิติว่า รูปใดเป็นปริซึมและรูปใดไม่ใช่ปริซึม 

 3. แบบทดสอบท่ีใช้วิจัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการวิจัยครั้งน้ีมีความแม่นตรงมาก 

สังเกตได้ว่า แบบทดสอบข้อท่ีคู่ขนานกันจะมีร้อยละของการตอบของนักเรียนในแต่ละคู่มีค่าร้อยละท่ีใกล้เคียงกัน

ในแต่ละตัวเลือก และร้อยละของการตอบถูกหรือผิด จะให้ค่าร้อยละของการตอบถูกใกล้เคียงกัน และร้อยละ

ของการตอบผิดใกล้เคียงกันท้ังในข้อท่ีขนานกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. แบบทดสอบท่ีใช้ในการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องควรเป็นแบบทดสอบท่ีใช้การคิดวิเคราะห์ไม่มาก

จนเกินไป แบบทดสอบสามารถทดสอบความเข้าเข้าใจกฎ นิยาม และสมบัติ ของรูปเรขาคณิตแต่ละรูปอย่าง

ชัดเจน เพราะท าให้ไม่สามารถหาเหตุผลของข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  

 2. ควรให้นักเรียนทดสอบกับทันทีหลังจากจบการเรียนเน้ือหา  

 3. ควรให้นักเรียนทราบผลการทดสอบทันที เมื่อครูผู้สอนทราบข้อบกพร่อง ควรจัดการสอนซ่อมเสริม

ให้เพื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และเพื่อให้แบบทดสอบน้ีมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้จริง ๆ  

 4. ควรมีการสอบถามหรือสัมภาษณ์นักเรียนท่ีมีข้อบกพร่อง สาเหตุของการเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน คิด

อย่างไรในการเลือกตอบข้อน้ัน ๆ เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องท่ีแท้จริง  



 5. แบบทดสอบท่ีใช้ในการวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ไม่จ าเป็นจะต้องใช้กับวิชาคณิตศาสตร์เพียงวิชาเดียว 

วิชาอื่น ๆ ก็สามารถออกแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนในด้านน้ัน ๆ เพื่อให้เกิดใช้ประโยชน์ใน

การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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