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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะและศึกษาผลของการแกไขขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ โดยใชแบบฝก
ทักษะ ในดานจํานวนครั้งของการแกไขขอบกพรอง  และจํานวนนิสิตที่ผานเกณฑหลังการแกไข
ขอบกพรอง  กลุมตัวอยางเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่มีขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง 
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงมา 1 หมูเรียน
จํานวน 50 คน ซ่ึงผูวิจัยสอนโดยใชแผนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบวัดความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  แบบสอบวินิจฉัยขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขช้ี
กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  การหาคารอยละ และการทดสอบ
คาไคสแควร( 2χ - test ) ผลการวิจัยพบวาในเรื่อง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ    
นิสิตสวนใหญมีขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในเรื่อง การคูณและการหารเลขยก
กําลัง เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลังและที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการหารของจํานวนหลายๆ 
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จํานวน  ความหมายของเลขยกกําลัง  การลบเศษสวน  การคูณเศษสวน การบวกเศษสวน การลบ
จํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม และการบวกจํานวนเต็ม ตามลําดับ และผลของการแกไขขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ โดยใชแบบ
ฝกทักษะ พบวา (1) หลังการแกไขขอบกพรองครั้งที่ 1 มีนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองไดคิดเปน
รอยละ 66 และหลังการแกไขขอบกพรองครั้งที่ 2 มีนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองไดคิดเปนรอยละ 
35.29 (2) สัดสวนของนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่องเลขยก
กําลังที่มีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ “ได” และ “ไมได” แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 

คําสําคัญ :  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ / แบบฝกทักษะ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to diagnose mathematics basic knowledge deficiency on 

Power with Rational Exponent and to investigate results of mathematics basic knowledge deficiency 
dissolution on Power with Rational Exponent by using drilled worksheet indicated by number of 
times of the dissolution and numbers of students being corrected mathematics basic knowledge 
deficiency on Power with Rational Exponent after the dissolutiion. The sampling group is the first 
semester students in the 2011 academic calendar year from the Faculty of Science and Technology, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University by the purposive a group of 50 students who had 
mathematics basic knowledge deficiency on Power with Rational Exponent and researcher were 
taught by using lesson plans of mathematics basic knowledge deficiency dissolution on Power with 
Rational Exponent through drilled worksheet were used in the dissolution. The research instruments 
were the test of mathematics basic knowledge, the test of mathematics basic knowledge deficiency 
on Power with Rational Exponent and the test of mathematics learning achievement on Power with 
Rational Exponent. The data were analyzed by means of frequency distribution, percentage and chi-
square test. The results of this research revealed that the topic on Power with Rational Exponent, 
most students bad mathematics basic knowledge deficiency on multiplication or division of power, 
power with base power and multiplication base or division base of many numbers, meaning of 
power, subtraction of fraction, multiplication of fraction, addition of fraction, subtraction of 
integers, multiplication of integers and addition of integers by respectively. And results of 
mathematics basic knowledge deficiency dissolution on Power with Rational Exponent by  using  
drilled  worksheet  were as following: 
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(1) After first correcting, the students could correct a defect 66% and after second 
correcting, the students could correct a defect 35.29% 

(2) The proportion of students who were corrected and not corrected mathematics basic 
knowledge deficiency on Power with Rational Exponent after the dissolution was significantly 
different at .01 level. 
 

Keywords:  Power with Rational Exponent/ Drilled Worksheet 
 

บทนํา  
  ในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 

สาเหตุหนึ่งที่เปนอุปสรรคปญหาตอการเรียน
การสอนอยู เสมอนั่นคือขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะเรื่อง 
เลขยกกําลัง ที่นิสิตยังขาดความรู ความเขาใจ 
อยูมากจึงยากที่จะเรียนรูวิชา แคลคูลัสได ทั้งนี้
จากผลการวิจัยของ อรพิน ชูชม (2523) และ
ทรงวิทย สุวรรณธาดา  (2524) ที่พบวาพื้น
ความรู เดิมทางคณิตศาสตรของนักเรียนมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา คณิตศาสตร กลาวคือ นักเรียนที่มี
พื้นความรูเดิมดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวานักเรียนที่มีพื้นฐานความรูเดิมไมดี จาก
ความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่ตองการ
ศึกษาผลของการแกไขขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในเรื่อง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะโดยใช
แบบฝกทักษะของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรดีขึ้น และเพื่อใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองที่ เปน

ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ก า ร แ ก ไ ข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ โดยใชแบบฝกทักษะของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดาน
จํานวนครั้งของการแกไขขอบกพรอง และ
จํานวนนิสิตที่ผานเกณฑหลังจากการแกไข
ขอบกพรอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตรในเนื้อหาบทเรียนเรื่อง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะใน
หัวขอเร่ือง รากที่ n ของจํานวนจริง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และ
สมบัติของเลขยกกําลังที่มี เลขชี้กําลังเปน
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จํานวนตรรกยะ  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
นิ สิตคณะวิทย าศาสตร และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึง
ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลัง
ที่ มี เ ลขชี้ กํ า ลั ง เปนจํ านวนตรรกยะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาแลว 

3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานและทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ 

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาสอน
ซอมเสริมสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอน
คณิตศาสตรในการปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรเร่ืองเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ  

2.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสนใจใน
การศึกษาผลของการแกไขขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ืองอื่นๆ ของ
ผูเรียน 

3.  เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย เร่ือง 
ผลของการแกไขขอบกพรองในการเรียนวิชา
อ่ืนๆ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
        1. การสุมตัวอยาง 

   ผูวิจัยสุมตัวอยางจากประชากรแบบ
เจาะจง โดยเลือกนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
แล วนํ าแบบสอบวั ดความรู พื้ นฐ านทาง
คณิตศาสตรมาสอบกลุมนิสิตที่เลือกมา จากนั้น
นําผลการสอบมาพิจารณาวานิสิตที่ไดคะแนน
ไมผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนสอบทั้ง
ฉบับ ถือเปนนิสิตที่มีขอบกพรองที่เปนความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ซ่ึงจัดเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลองจํานวนทั้งสิ้น50 คน 
จากนั้นนําแบบสอบวินิจฉัยขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรไปสอบนิสิตแต
ละคนที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 50 คน แลวนําผล
การสอบมาพิจารณาโดยแยกตามความรู
พื้นฐานที่บกพรองแตละเร่ือง ซ่ึงไดแก การ
บวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณ
จํานวนเต็ม  การบวกเศษสวน  การลบเศษสวน  
การคูณเศษสวน  ความหมายของเลขยกกําลัง  
การคูณและการหารเลขยกกําลัง เลขยกกําลังที่
มีฐานเปนเลขยกกําลังและที่มีฐานอยูในรูปการ
คูณหรือการหารของจํานวนหลายๆ จํานวน ถา
นิสิตที่ไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ของ
ค ะ แนนสอบทั้ ง ห มดขอ ง ข อ ส อบที่ วั ด
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ขอบกพรองนั้นจัดเปนนิสิตที่มีขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในเรื่องนั้น 
        2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

   2.1 แบบสอบวัดความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ซ่ึงใชเปนแบบทดสอบในการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

      2.1.1 ศึกษาหลักสูตร แบบเรียน 
คูมือครู เพื่อรวบรวมเนื้อหาและขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
                   2.1.2 ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการ
สรางแบบสอบวัดความรูพื้นฐาน เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงแกไขในการสรางแบบ
สอบวัดความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
                   2.1.3 สรางแบบสอบวัดความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบสอบชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซ่ึงเปนแบบสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งหมด 70 ขอ ประกอบดวย
หัวขอเร่ือง  จํานวนเต็ม เศษสวนและเลขยก
กําลัง จากนั้นนํามาหาคาความเที่ยงของแบบ
สอบอิงเกณฑตามวิธีลิฟวิงสตัน (Livingston) 
ซ่ึงไดคาความเที่ยงเทากับ 0.98 
                    2 .1 .4  สร างแบบสอบวินิจฉั ย 
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร  ซ่ึงเปนแบบสอบชนิดเขียนตอบ
ที่ ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  9 ชุดๆ ละ  10 ขอ 
ประกอบดวยหัวขอ 1. การบวกจํานวนเต็ม  2. 
การลบจํานวนเต็ม  3. การคูณจํานวนเต็ม  4. 
การบวกเศษสวน 5. การลบเศษสวน  6.  การ
คูณเศษสวน 7. ความหมายของเลขยกกําลัง 8. 

การคูณและการหารเลขยกกําลัง และ 9. เลขยก
กําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลังและที่มีฐานอยูใน
รูปการคูณหรือการหารของจํานวนหลาย 
จํานวน  แลวนํามาหาคาความเที่ยงตามวิธี
ของโลเวทท (Lovett) ซ่ึงไดคาความเที่ยงของ
แบบสอบวินิจฉัยทั้ง 9 ชุด เทากับ 0.94, 0.76, 
0.94, 0.91, 0.63, 0.84, 0.81, 0.93 และ 0.75 
ตามลําดับ 

 2.2 แผนการสอนรายคาบ เร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ โดย
การใชแบบฝกทักษะมีขั้นตอนในการสราง
ดังนี้ 
                    2 . 2 . 1  ศึกษาจุ ดมุ งหมายของ
หลักสูตรและจุดประสงคของวิชาคณิตศาสตร 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    2.2.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู
ของบทเรียนและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา
โดยศึกษาจากหลักสูตรแบบเรียน และคูมือครู 
                    2.2.3 แบงเนื้อหาวิชาทั้งหมดให
เหมาะสมกับเวลาในการดําเนินการสอนซึ่ง
แบงไดทั้งหมด 15 คาบ 
                    2.2.4  เขียนแผนการสอนรายคาบ
ทั้งหมด 15 คาบ โดยแตละคาบในสวนเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย
ตัวอยางที่เนนวิธีทําอยางละเอียดและเนนการ
ใชแบบฝกทักษะที่เสริมความรูพื้นฐานที่เปน
ขอบกพรอง 

2.3 แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่อง  เลขยกกําลังที่มี เลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
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                     2.3.1 ศึกษาวิธีวัดและประเมินผล
วิชาคณิตศาสตรตลอดจนศึกษาเทคนิคการ
สรางแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
                     2 . 3 . 2  สร า งแบบสอบวั ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลข
ช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ ซ่ึงเปนแบบสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ แลว
นํามาหาคาความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ
ตามวิธีลิฟวิงสตัน (Livingston) ซ่ึงไดคาความ
เที่ยงเทากับ 0.91 
        3. การดําเนินการสอน 

   3.1 ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอน
ตามแผนการสอน โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ 
3 คาบๆ ละ 50 นาที โดยใชแผนการสอน ซ่ึง
สอนโดยการใชแบบฝกทักษะที่เสริมความรู
พื้นฐานที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาเรื่อง   เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ รวม
จํานวนคาบทั้งสิ้น 15 คาบ โดยดําเนินการ
ทดลองสอน แบงเปน 2 ชวง ดังนี้  

 
ชวงท่ี 1  ผูวิจัยสอนโดยใชแผนการ

สอนรายคาบเพื่อแกใขขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะโดยแต
ละคาบมีจํานวนนิสิตที่มีขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานไมเทากัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดกลุม
ตั ว อ ย า ง จ า ก ก า ร ใ ช แ บบสอบวิ นิ จ ฉั ย
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาบที่ 1 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง การบวกจํานวนเต็ม ซ่ึงมี
นิสิตที่บกพรองในเรื่องนี้จํานวน 18 คน 

 คาบที่ 2 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง การลบจํานวนเต็ม ซ่ึงมีนิสิต
ที่บกพรอง      ในเรื่องนี้จํานวน 35 คน 
 คาบที่ 3 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เ ร่ือง การคูณจํานวนเต็ม ซ่ึงมี
นิสิตที่บกพรอง  ในเรื่องนี้จํานวน 22 คน 
 คาบที่ 4 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง การบวกเศษสวน ซ่ึงมีนิสิต
ที่บกพรอในเรื่องนี้จํานวน 36 คน 
 คาบที่ 5 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง การลบเศษสวน ซ่ึงมีนิสิตที่
บกพรองในเรื่องนี้จํานวน 44 คน 
 คาบที่ 6 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง  การคูณเศษสวน ซ่ึงมีนิสิตที่
บกพรองในเรื่องนี้จํานวน 40 คน 
 คาบที่ 7 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง ความหมายของเลขยกกําลัง 
ซ่ึงมีนิสิตที่บกพรองในเรื่องนี้จํานวน 45 คน 
 คาบที่ 8 สอนความรูพื้นฐานที่ เปน
ขอบกพรอง เร่ือง การคูณและการหารเลขยก
กําลังซึ่งมีนิสิตที่บกพรองในเรื่องนี้จํานวน 50 
คน 
 คาบที่ 9 สอนความรูพื้นฐานที่เปน
ขอบกพรอง เร่ือง เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลข
ยกกําลังและที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการ
หารจํานวนหลายๆ จํานวน ซึ่งมีนิสิตที่บกพรอง
ในเรื่องนี้ จํานวน 46 คน 
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ชวงท่ี 2  ผูวจิัยสอนโดยใชแผนการ
สอนรายคาบเพื่อแกใขขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ โดย
แตละคาบสอนนิสิตที่มีขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรทั้งหมด 50 คน 
ซ่ึงดําเนินการทดลองสอนดังนี้ 
 คาบที่ 10-11 สอนเรื่อง รากที่ n ของ
จํานวนจริง 
 คาบที่ 12-13 สอนเรื่อง เลขยกกําลังที่
มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
 คาบที่ 14-15 สอนเรื่อง สมบัติของเลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจาํนวนตรรกยะ 

3.2 เมื่อผูวิจัยสอนจนครบตามจํานวน
คาบที่กําหนดไวในแผนการสอนแลว จึงนํา
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 40 ขอ รวม 40 คะแนน 
มาสอบนิสิตกลุมตัวอยางเพื่อพิจารณาผลวามี
จํานวนนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร คร้ังที่ 1 ไดกี่ค
โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้คือ ถานิสิตทํา
คะแนนจากแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คร้ังที่ 1 ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 50 
ของคะแนนสอบทั้งฉบับ ถือวานิสิตสามารถ
แกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะได 

3.3 ในกรณีที่มีนิสิตที่ยังไมผานเกณฑ 
รอยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับหลังจาก
การสอบ แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ คร้ังที่ 1 แลว ใหนิสิตดังกลาวเรียนซ้ํา
ต ามแผนการสอนอี กครั้ ง   ซ่ึ ง ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการทดลองสอนโดยเนนแผนการสอน
คาบที่ 1– 9 ใหนิสิตแกไขขอบกพรองที่เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยการใช
แบบผึกทักษะซ้ําอีกครั้ง สวนในคาบที่ 10–15 
ผูวิจัยใชวิธีสอนแบบสรุปเนื้อหาเรื่อง เลขยก
กํา ลังที่มี เลขชี้ กํ า ลัง เปนจํ านวนตรรกยะ 
หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาสอบนิสิตกลุมดังกลาวอีกครั้ง 
เพื่อพิจารณาผลวามีจํานวนนิสิตที่สามารถ
แกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรคร้ังที่ 2 ไดกี่คน โดยใชเกณฑการ
พิจารณาเดิมคือ เกณฑรอยละ 50 ของคะแนน
สอบทั้งฉบับ 

3.4 ในกรณีที่มีนิสิตที่ยังไมผานเกณฑ
รอยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับหลังจาก
การสอบแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คร้ังที่ 2 ไปแลว ผูวิจัยถือวานิสิตดังกลาวไม
สามารถแกไขขอบกพรองที่ เปนความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ืองเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะได หลังจาก
ผานการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะที่ เสริม
ความรูพื้นฐาน และการทําแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้
กําลังเปนจํานวนตรรกยะ คร้ังที่ 2 แลว 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวินิจฉัยขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลข

ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
แสดงในตารางที่ 1  
 

 

    ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนนิสิตที่มีขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานของคณิตศาสตร
เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ของจาํนวนนิสิต 50 คน 

 

 
เร่ืองที่เปนความรูพื้นฐานของเรื่อง จํานวนนิสิตทีม่ี รอยละ 

เลขยกกําลังทีม่ีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
 

ขอบกพรอง 
   

1. การบวกจํานวนเต็ม 18 36 
2. การลบจํานวนเต็ม 35 70 
3. การคูณจํานวนเต็ม 22 44 
4. การบวกเศษสวน 36 72 
5. การลบเศษสวน 44 88 
6. การคูณเศษสวน 40 80 
7. ความหมายของเลขยกกําลัง 45 90 
8. การคูณและการหารเลขยกกําลัง 50 100 
9. เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลัง  และ 46 92 
    ที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการหารของ     
    จํานวนหลายๆ จํานวน     

 

จากตารางที่ 1 พบวานิสิตมีขอบกพรอง
ที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะโดย
สวนใหญบกพรองเรื่อง การคูณและการหาร
เลขยกกําลัง ซ่ึงมีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
100 รองลงมาคือเร่ือง เลขยกกําลังที่มีฐานเปน
เลขยกกําลังและที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือ
การหารของจํานวนหลายๆ  จํานวน  ซ่ึงมี
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 92 และพบวามี

นิสิตจํานวนนอยที่สุดที่บกพรองคือเร่ือง การ
บวกจํานวนเต็ม มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอย
ละ 36 

 

       ตอนท่ี 2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ แสดงจํานวนของนิสิตที่ผานและไม
ผานแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แสดงในตารางที่ 2 – 3  
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ตารางที่ 2  แสดงการแจกแจงความถี่
ของนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลัง
ที่มีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ ครั้งที่ 1  

 

คะแนนที่ได จํานวนนิสิต 

35 - 40 1 

30 - 34 12 

25 - 29 12 

20 - 24 8 

15 - 19 6 

10 - 14 9 

5 - 9 2 

0 - 4 - 

รวม  50 

 
จากตารางที่ 2 พบวานิสิตที่สามารถ

แกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะผานเกณฑมาตรฐานรอย
ละ  50  ของคะแนนสอบทั้ งฉบับหรือได
คะแนนตั้งแต 20 คะแนนขี้นไป มีทั้งสิ้น 33 
คนคิดเปนรอยละ 66 สวนนิสิตที่ไดคะแนนไม
ผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 50 ของคะแนน
สอบท้ังฉบับ  หรือไดคะแนนต่ํ ากว า  20 
คะแนน มีทั้งสิ้น 17 คน  คิดเปนรอยละ 34 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงการแจกแจงความถี่
ของนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลัง
ที่มีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ ครั้งที่ 2  

 
คะแนนที่ได จํานวนนิสิต 

35 - 40 - 

30 - 34 3 

25 - 29 3 

20 - 24 - 

15 - 19 4 

10 - 14 6 

5 - 9 1 

0 - 4 - 

รวม 17  

 
จากตารางที่ 3 พบวานิสิตที่สามารถ

แกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรเร่ืองเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะผานเกณฑมาตรฐานรอย
ละ  50  ของคะแนนสอบทั้ งฉบับหรือได
คะแนนตั้งแต 20 คะแนนขี้นไป มีทั้งสิ้น 6 คน 
คิดเปนรอยละ 35.29 

 

          ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตาง
ของสัดสวนนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรอง
ที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
“ได” และ “ไมได”   ดวยสถิติทดสอบไคส
แควร ( 2χ ) ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่  4  ผลการทดสอบความ
แตกตางของสัดสวนนิสิตที่สามารถแกไข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 4 คา 2χ (1, .01) เทากับ 
15.68 ซ่ึงสูงกวาคาวิกฤต 6.635 แสดงวา
สัดสวนนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
“ได” และ “ไมได” แตกตางกันที่ระดับความมี
นัยสําคญัทางสถิติ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
1 .  การวินิจฉัยขอบกพรองที่ เปน

ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ของ
กลุมตัวอยางที่เปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีขอคนพบที่สําคัญคือนิสิตสวน
ใหญมีขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐานเรื่อง 
การคูณและการหารเลขยกกําลัง 

เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลังและที่มี
ฐานอยูในรูปการคูณหรือการหารของจํานวน
หลายๆ จํานวน ความหมายของเลขยกกําลัง 
การลบเศษสวน  การคูณเศษสวน  การบวก
เศษสวน  การลบจํานวนเต็ม  การคูณจํานวน
เต็ม  และการบวกจํานวนเต็ม  ตามลําดับ 

2. จากการศึกษาผลของการแกไข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ โดยใชแบบฝกทักษะของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดาน
จํานวนครั้งในการแกไขขอบกพรองและ
จํ านวนนิ สิตที่ ผ าน เกณฑห ลังการแก ไข
ขอบกพรอง พบวา 

      2 . 1  นิ สิ ต ที่ ส า ม า ร ถ แ ก ไ ข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร คร้ังที่ 1 มีจํานวน 33 คนคิดเปน
รอยละ  66  สวนนิ สิตที่ ไมสามารถแกไข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร คร้ังที่ 1 มีจํานวน 17 คนคิดเปน
รอยละ 34 

      2 . 2  นิ สิ ต ที่ ส า ม า ร ถ แ ก ไ ข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร คร้ังที่ 2 มีจํานวน 6  คนคิดเปน
รอยละ 35.29  สวนนิสิตที่ไมสามารถแกไข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร คร้ังที่ 2 มีจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 64.71 

       2.3 สัดสวนนิสิตที่สามารถแกไข
ข อ บ กพ ร อ ง ที่ เ ป น ค ว า ม รู พื้ น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน

กลุม 

ผลการแกไข
ขอบกพรอง 

รวม 2χ  
ผาน 
(คน) 

ไมผาน 
(คน) 

นิสิต
ทดลอง 

39 11 50 15.68** 

นิสิตที่
คาดหวัง 

25 25 50 ( ** P < .01 ) 
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จํานวนตรรกยะ “ได” และ “ไมได” แตกตางกัน
ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  

 

อภิปรายผล 
1.  จากผลการวินิจฉัยขอบกพรองที่

เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
พบวา  นิสิตสวนใหญมีขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐาน เร่ืองการคูณและการหารเลขยก
กําลัง เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลังและ
ที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการหารของ
จํานวนหลายๆ จํานวน ตามลําดับซึ่งก็ถือวา
เ ป น ป ญห าสํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า รสอน
คณิตศาสตรและยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของกําจร  มุณีแกว  (2552) ที่ศึกษาความรู
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลัง ซ่ึง
พบวา นิสิตสวนใหญมีขอบกพรองในเรื่อง 
สมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกกําลังคิดเปนรอยละ 
51.61 อันเนื่องมาจาก นิสิตขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานของเลขยกกําลัง 
ตลอดจนไมสามารถวิเคราะหการใชสมบัติ
อ่ืนๆของเลขยกกําลังได 

2. จากการศึกษาผลของการแกไข
ข อบกพร อ งที่ เ ป น คว าม รู พื้ น ฐ านท า ง
คณิตศาสตร  เร่ือง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะโดยใชแบบฝกทักษะ
พบว านิ สิ ตที่ ผ า น เ กณฑห ลั งก ารแก ไ ข
ขอบกพรองคร้ังที่ 1 มีจํานวน 33 คนคิดเปน
รอยละ 66 สวนที่ไมผานเกณฑมีจํานวน 17 
คน คิดเปนรอยละ 34 จากนิสิตทั้งหมด 50 คน 

และพบวานิสิตที่ผานเกณฑหลังการแกไข
ขอบกพรองครั้งที่ 2  มีจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 35.29 สวนที่ไมผานเกณฑมีจํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 64.71 จากนิสิตทั้งหมด 17 
คน  จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ดั ง ก ล า ว นิ สิ ต ที่ มี
ข อ บ กพ ร อ ง ส ว น ใ หญ ส า ม า ร ถ แ ก ไ ข
ขอบกพรองไดโดยผานเกณฑหลังการแกไข
ขอบกพรองครั้งที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ โกลดสไตน (Goldstein, 1960) ที่พบวา 
การใหแบบฝกหัด เปนประจํ าชวยทํ าให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
และแบบฝกหัดที่ใชในการทดลองนี้เปนแบบ
ฝกทักษะที่ เสริมความรูพื้นฐานที่บกพรอง  
เนื่องจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
นับเปนสิ่งจําเปนสําหรับเนื้อหาตอไป สวน
นิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองไดโดยผาน
เกณฑหลังการแกไขขอบกพรองครั้งที่ 2 นั้นมี
เพียงบางสวน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีแหงการ
ฝกฝน (Drill Theory) ที่วาการสอนคณิตศาสตร
ตามทฤษฎีนี้ มุงเนนในเรื่องการฝกฝนใหทํา
แบบฝกหัดมากๆ จนกวาผูเรียนจะชํานาญใน
การคิดคํานวณ แตก็มีนิสิตสวนนอยที่ไมผาน
เกณฑหลังการแกไขขอบกพรองคร้ังที่ 2 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะมีขอบกพรองที่เกิดจากสาเหตุอื่น
ที่ไมใชความรูพื้นฐานของเรื่อง เลขยกกําลังที่มี
เลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ ดังผลการวิจัย
ของ เฉลียว บุษเนียร (2531) ที่พบวา พฤติกรรม
การเรียนคณิตศาสตรพฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร พื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร 
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธ 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร อยาง
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มีนั ย สํ าคัญที่ ร ะดั บ  . 0 1  ทุกตั ว โดย มีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เท ากับ  0 .2963, 
0.1038, 0.7804, 0.4099  ตามลําดับ 

จากผลการวิจัยพบวา สัดสวนนิสิตที่
สามารถแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ “ได” และ “ไมได” แตกตาง
กันที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ถานิสิตมีขอบกพรองที่ เปน
ความรูพื้นฐานในเรื่องใด หากมีการตรวจสอบ
กอน เพื่อที่วาเมื่อพบขอบกพรองแลวจะได
แกไขกอนที่จะเรียนเรื่องใหมจะทําใหนิสิตเรียน
ไดอยางเขาใจและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องนั้นสูงกวาการไมไดแกไขขอบกพรองกอน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนิตา นําแสงวา
นิช (2539) ที่ศึกษาพบวา สัดสวนของนักเรียนที่
สามารถแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน  “ได”  และ 
“ไมได” แตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ควรสํารวจขอบกพรองของผูเรียน
เพื่อที่จะหาวิธีแกไขขอบกพรองนั้น 

 2. ควรมีการวินิจฉัยขอบกพรองที่
เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในเร่ืองอื่น
กับผูเรียนในระดับชั้นอื่นๆ พรอมทั้งศึกษาผล
ของการแกไขขอบกพรองที่เปนความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรในเรื่องนั้นๆ 
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