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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และ 
(2) เพื่อวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ดา้น
ความหมาย ดา้นการประยกุตโ์ดยการน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้ดา้นกระบวนการ และดา้น
การค านวณ ของนกัเรียนชั้นประถามศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเพชรถนอมสังกดัส านกังานเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นจ านวน 132 คน โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ 
และคูณทศนิยม ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน 64 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบคู่ขนาน 
 ผลการวิจยัพบว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีล าดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ีบกพร่องทางการเรียน โดยเรียงจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้บกพร่องดา้นความหมาย คิดเป็นร้อยละ 50.17 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือเม่ือก าหนดโจทย์
ปัญหาให้แล้วให้เขียนประโยคสัญลกัษณ์นกัเรียนไม่สามารถเขียนไดต้รงตามความหมายของโจทยท่ี์
ก าหนดให้ได้  รองลงมาคือขอ้บกพร่องด้านกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 22.85 ขบ้กพร่องท่ีพบคือ 
นักเรียนตั้งหลักการบวก การลบ ทศนิยมสามต าแหน่งกับทศนิยมสองต าแหน่ง ไม่ถูกต้อง ต่อมา
ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ ขอ้บกพร่องดา้นทกัษะการค านวณ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ขอ้บกพร่องดา้นการ 
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ประยกต ์โดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้คิดเป็นร้อยละ 10.69 ขอ้บกพร่องทุกกรณี คิดเป็น
ร้อยละ 0.22 และขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.11 
 
 
ค ำส ำคัญ 
 1. การวนิิจฉยั หมายถึง การคน้หาจุกบกพร่องและสาหตุท่ีบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. มโนทศัน์ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ ท่ีเกิดจากการรับรู้จากประสบการณ์พฤติกรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ในลกัษณะท่ีรวมกนัได ้แลว้น ามาเป็นขอ้สรุป หลกัการหรือค าจ ากดัความ โดยสามารถแยก
ประเภทของส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล 
 3. การวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือ ความเขา้ใจท่ี
ไดจ้ากแนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ความรู้ท่ีสมบูรณ์ คลุมเครือ ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปของการใช ้
วิธีการหรือแบบคิดท่ีผิดในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนของนักเรียน ในด้านความหมาย 
กระบวนการ และดา้นการค านวณ 
 
บทน ำ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความความคิดของมนุษย์และความ
เจริญก้าวหน้าของโลก มนุษยใ์ช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาตร์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการคิดท่ีหลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล คิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน 
ลักษณะการคิดดังกล่าวท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดกรอบสาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้สถาบนัศึกษาน าไปใช้เป็นหลกัฐาน
ของการจดัท าสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นรายปีหรือรายภาค 
และจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนใด้
เรียนรู้และพฒันาความรู้ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์อยา่งต็มศกัยภาพ สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์
ไปใช้ในการพฒันาการคิดและแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานและเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

การจดัการศึกษาคณิตศาสตร์ดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความส าเสร็จไดต้อ้งอาศยั
การตรวจสอบผลท่ีไดจ้ดัการเรียนการสอน ดว้ยการจดัให้มีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์



ของผูเ้รียน เพื่อให้สะทอ้นคุณภาพท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ผลการประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาตร์จะน ามาซ่ึงการทบททวน ปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ดียิ่งข้ึน การ
วดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, การวดัผลประเมินผลคณิตศาสตร์, 2555,  หนา้  1) 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร การ
จดัหลกัสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยงัไม่สามารถผลกัดนัให้ประเทศ
ไทยเป็นผูน้ าดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนภูมิภาค จึงตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545, หนา้ 1) เม่ือพิจารณาผลของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดบัหลกัสูตรของแต่ละประเทศท่ีสะทอ้นผา่นการทดสอบ TIMSS ก็พบวา่ค่าเฉล่ียของ
คะแนนสอบของนักเรียนลดต ่าลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลากว่าทศวรรษท่ีผ่านมา และยงัคงต ่ากว่า
ประเทศชั้นน าในเอเชีย มากกวา่ 100 คะแนน และเม่ือพิจารณาการทดสอบภายในประเทศซ้ึงเป็นตวัช้ีวดั
ความรู้รวบยอดตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ก็พบวา่ ความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ของเด็ฏไทยไดแ้สดงให้เห็นสภาวะวิกฤติของการจดั
การศึกษาภายในประเทศ กล่าวคือ คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบของนกัเรียนลดอยา่งต่อเน่ือง ในช่วง
ระยะตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปีการศึกษา 2554  ถึงแมป้ระเทศไทยจะใชค้วามพยายามในการปฏิรูป
การศึกษามาตั้งแต่พุทธศกัราช 2542 (โครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์) 

จากการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสภาพปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเน้ือหาเร่ืองการบวก ลบ และคูณทศนิยม พบว่า นกัเรียนยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของทศนิยม การตีความวิเคราะห์โจทยปั์ญหา หลกัการกระการในการ
ค านวณหาค าตอบ ซ่ึงในการเรียนเร่ืองการบวก  ลบ และคูณทศนิยม มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
สามารถวเิคราะห์โจทยแ์ละโจทยปั์ญหาเพื่อหาค าตอบอยา่งถูกตอ้งและสมเหตุสมผล เพราะทั้งน้ีการบวก 
ลบ และคูณทศนิยมนั้นถือวา่เป็นพื้นฐานของเน้ือหาคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

จากขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของนกัเรียนยอ่มเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
และด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงได้สนใจท่ีจ าท าการวิจยัเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 



 1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก 
ลบ และคูณทศนิยม ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม ดา้นกระบวนการ และดา้นการคิดค านวณ ของนกัเรียนชั้นประถามศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน
เพชรถนอม สังกดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. เน้ือหาของการวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ 
และคูณทศนิยม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของสถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 รวมทั้งพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นท่ีต ่ากวา่ 
 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การบวก ลบ และคูณทศนิยม ตามแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้พื้นฐานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
 3. กลุ่มนักเรียนท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเพชร
ถนอม สังกดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1. สร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ 
และคูณทศนิยม ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. นักเรียนชั้ นประถามศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเพชรถนอม สังกัดส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม ดา้นกระบวนการ และดา้นการคิดค านวณ  
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม 
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเพชรถนอม สังกดัส านกังานเขตกรุงเทพมหาคร 
 2. ไดข้อ้มูลส าหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดา้นการบวก ลบ 
และคูณทศนิยม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขขอ้บกพร่องของนักเรียนและปรับแผนการสอนของ
ครูผูส้อนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 



 3. ท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
บวก ลบ และคูณทศนิยม ในแต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ท าให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิง่ข้ึน 
 4. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาและท าวิจัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 แบบทดสอบวนิิจฉยั วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบวนิิจฉยั ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
     1.1 ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั การสร้างขอ้สอบแบบคู่ขนาน และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครูและแบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อศึกษา
แนวคิด เน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ซ่ึงจ าแนกเน้ือหาในการ
เรียน โดยแบ่งเป็นเป็นเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
  1. การบวกทศนิยม 
  2. การลบทศนิยม 
  3. การคูณทศนิยม 
  4. การบวก ลบ คูณระคนทศนิยม 
      

1.3 ศึกษาลกัษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และลกัษณะขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของนกัเรียนจากงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
เร่ืองลกัษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือขอ้บกพร่องทางดา้นการเรียนเร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
  1.3.1 ดา้นความหมาย 

1.3.2 ลกัษณะขอ้บกพร่องในด้านการประยุกต์ โดยการน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับ
ทศนิยมมาใช ้

  1.3.3 ลกัษณะขอ้บกพร่องในดา้นทกัษะการคิดค านวณ 



  1.3.4 ลกัษณะขอ้บกพร่องในดา้นกระบวนการ 
     1.4 สร้างแบบทดสอบวินิฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ และคูณ
ทศนิยม โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
จ านวน 32 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
  1. การบวกทศนิยม 

         1.1 เม่ือก าหนดโจทยก์ารบวกทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งให้ สามารถหาค าตอบได ้ 
จ านวน 5 ขอ้ 

         1.2 เม่ือก าหนดโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งให้ สามารถ
วเิคราะห์โจทย ์และหาค าตอบได ้จ านวน 6 ขอ้ 

2. การลบทศนิยม 
         2.1 เม่ือก าหนดโจทยก์ารลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งให้ สามารถหาค าตอบได ้

จ านวน 3 ขอ้ 
         2.2 เม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาการลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งให้ สามารถวิเคราะห์

โจทยแ์ละหาค าตอบได ้จ านวน 4 ขอ้ 
3. การคูณทศนิยม 

         3.1 เม่ือก าหนดโจทยก์ารคูณทศนิยมท่ีมีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งให ้
สามารถหาค าตอบพร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้จ านวน 7 ขอ้ 

         3.2 เม่ือก าหนดโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมท่ีมีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่งให ้สามารถวเิคราะห์โจทย ์และหาค าตอบได ้จ านวน 3 ขอ้ 

4. การบวก ลบ คูณระคนทศนิยม 
         4.1 เม่ือก าหนดโจทยก์ารบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมท่ีผลลพัธ์   เป็นทศนิยมไม่

เกินสามต าแหน่งให ้สามารถหาค าตอบได ้จ านวน 1 ขอ้ 
         4.2 เม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณระคนทศนิยมท่ีผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่งให ้สามารถวเิคราะห์โจทย ์และหาค าตอบได ้จ านวน 3 ขอ้ 
     1.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และหาขอ้ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
     1.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข มาท าเป็นขอ้สอบคู่ขนาน จ านวน 64 ขอ้ 
     1.7 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อผูเ้ช่ียชาญดา้นคณิตศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยั โดยก าหนดค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในแต่ละขอ้ของขอ้สอบไม่ต ่ากวา่ 0.5 
ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบนั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 



     1.8 จดัพิมพแ์บบทดสอบ 
 
ผลกำรวจัิย 
ตาราง ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยใน
ด้านต่าง ๆ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ประเภทของขอ้บกพร่อง 
คิดเป็นร้อย

ละ 
ขอ้บกพร่องดา้นความหมาย 
ขอ้บกพร่องดา้นกระบวนการ 
ขอ้บกพร่องดา้นทกัษะการค านวณ 
ขอ้บกพร่องดา้นการประยกุต ์โดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้
ขอ้บกพร่องทุกกรณี 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 

50.17 
22.85 
15.95 
10.69 
0.22 
0.11 

 
บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวิจยัพบว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีล าดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ีบกพร่องทางการเรียน โดยเรียงจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้บกพร่องดา้นความหมาย คิดเป็นร้อยละ 50.17 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือเม่ือก าหนดโจทย์
ปัญหาให้แล้วให้เขียนประโยคสัญลกัษณ์นกัเรียนไม่สามารถเขียนไดต้รงตามความหมายของโจทยท่ี์
ก าหนดให้ได้  รองลงมาคือขอ้บกพร่องด้านกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 22.85 ขบ้กพร่องท่ีพบคือ 
นักเรียนตั้งหลักการบวก การลบ ทศนิยมสามต าแหน่งกับทศนิยมสองต าแหน่ง ไม่ถูกต้อง ต่อมา
ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ ขอ้บกพร่องดา้นทกัษะการค านวณ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ขอ้บกพร่องดา้นการประ
ยกต ์โดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้คิดเป็นร้อยละ 10.69 ขอ้บกพร่องทุกกรณี คิดเป็นร้อย
ละ 0.22 และขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.11 
 
การอภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเพชรถนอม สังกดัส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง 



การบวก ลบ และคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก็เพื่อท่ีจะคน้หาสาเหตุความคลาดเคล่ือนหรือวิธีคิด
ท่ีไม่ถูกตอ้งในการคิดค านวณ ความไม่เขา้ใจในเน้ือหารายวชิาท่ีเรียน 
 จากผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องด้าน
ความหมาย มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาว่าโจทยปั์ญหานั้นตอ้งการทราบ
เก่ียวกับอะไร ซ่ึงก่อนท่ีจะหาค าตอบของโจทย์ปัญหานั้นได้นักเรียนต้องมีความเข้าใจโจทย์ปัญหา 
เขา้ใจงมีขอ้บกพรในสถานการณ์ของโจทยปั์ญหาก่อนเพื่อท่ีจะคิดหากระบวนการในการหาค าตอบท่ี
ถูกต้องและสมเหตุสมผล ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยจึงได้ออกแบบทดสอบโดยได้ก าหนดโจทย์ปัญหาให้ แล้วให้
นักเรียนเลือกประโยคสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายตรงกับโจทย์ปัญหามากท่ีสุด พบว่านักเรียนยงัมี
ขอ้บกพร่อง ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงอาจมาจากการท่ีนกัเรียนคุน้เคยกบัการจ ารูปประโยคว่า ถา้ถามลกัษณะน้ี
ตอ้งตอบแบบน้ี ต้องใช้วิธีน้ีในการหาค าตอบ อย่างเช่น มากกว่า ต้อง บวก น้อยกว่าคือลบ เป็นต้น 
ขอ้บกพร่องท่ีรองลงมาคือขอ้บกพร่องดา้นกระบวนการ กล่าวคือนกัเรียนตั้งหลกัไม่ตรงท าให้ผลลพัธ์ท่ี
ได้ไม่ถูกตอ้ง ขอ้บกพร่องด้านการค านวณส่วนมากนักเรียนจะค านวณผิดถ้าเป็นการลบ และการคูณ
ทศนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ วิชยัสุชาติ( 2536, หนา้ 102 ) ท่ีพบวา่ เน้ือหาท่ีนกัเรียนมี
ขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมากท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีเก่ีวยขอ้งกบัการลบทศนิยม ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาการ
ลบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่งโดยตรงหรือโจทยปั์ญหาการบวกและการลบทศนิยม โจทยปั์ญหาระคน
การบวกและการลบทศนิยมท่ีไม่เกิน 2 ต าแหน่ง ท่ีมีเน้ือหาการลบทศนิยมเขา้มาเก่ียวขอ้ง นกัเรียนมี
ขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมาก ทั้งน้ีสาเหตุอาจมาจากนักเรียนไม่มีพื้นฐานด้านการค านวณท่ี
ถูกตอ้ง ไม่เขา้ใจหลกัการค านวณการบวก การลบ และการคูณ ซ่ึงส่งผลให้การเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ท าใหน้กัเรียนรู้สึกไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร์เพราะตนเรียนไม่รู้เร่ือง ไม่ชอบท าแบบฝึกเพราะคิดวา่มนัยาก
และตนท าไม่ได ้เป็นเหตุให้นกัเรียนขาดการฝึกคิดค านวณท่ีต่อเน่ือง ดงังานวิจยัของ วรนุช มาตระกูล 
(2550, หนา้ 88 ) ท่ีสรุปวา่ ถา้นกัเรียนขาดความเขา้ใจในดา้นการคิดค านวณ จะเป็นอุปสรรคกบัการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์กบันกัเรียนอย่างมาก เพราะความเขา้ใจในเลขคณิตเบ้ืองตน้เป็นปัจจยัพื้นฐานในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของทุกระดบัชั้น ขอ้บกพร่องทถดัมาคือ ข้อบกพร่องด้านการประยุกต์ โดยน า
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทศนิยมมาใช้  และข้อบกพร่องท่ีพบน้อยท่ีสุดเป็นสองอันดับสุดท้ายคือ 
ขอ้บกพร่องทุกกรณี และขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การบวก ลบ และคูณทศนิยม มีขอ้บกพร่องดา้นความหมาย ดา้นกระบวนการ ดา้นทกัษะการค านวณ 
ดา้นการประยกุตใ์ชโดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 



ตามล าลบั ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ควรเน้นให้
นกัเรียนเขา้ใจ และวิเคราะห์โจทยปั์ญหาให้มากข้ึน ควรฝึกทกัษะด้านการค านวณด้วยการท าแบบฝึก
อยา่งสม ่าเสมอโดยไม่ตอ้งเนน้จ านวนขอ้ แต่เน้นท่ีความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นส าคญัเพราะทั้งน้ีการให้
ท าแบบฝึกเยอะอาจเป็นสาเหตุใหเ้ด็กไม่อยากเรียนได ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรสร้างแบบทดสอบวนิิฉยัมโนทศัน์ความคลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพื่อเป็นการหาจุดบกพร่องในการ
เรียนเน้ือหานั้น ๆ ดว้ย 
 
 
เอกสำรอ้ำงองิ 
๑. กำรอ้ำงองิเนือ้เร่ืองของบทควำม 
วรนุช มาตระกูล (2550, หนา้ 88 ) ไดส้รุปวา่ ถา้นกัเรียนขาดความเขา้ใจในดา้นการคิดค านวณ จะเป็น
อุปสรรคกบัการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบันกัเรียนอย่างมาก เพราะความเขา้ใจในเลขคณิตเบ้ืองตน้เป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของทุกระดบัชั้น ขอ้บกพร่องทถดัมาคือ ขอ้บกพร่องดา้นการ
ประยุกต์ โดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช้  และขอ้บกพร่องท่ีพบน้อยท่ีสุดเป็นสองอนัดบั
สุดทา้ยคือ ขอ้บกพร่องทุกกรณี และขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 
องอาจ วิชยัสุชาติ( 2536, หนา้ 102 ) ท่ีพบว่า เน้ือหาท่ีนกัเรียนมีขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมาก
ท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีเก่ีวยขอ้งกบัการลบทศนิยม ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาการลบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่งโดยตรง
หรือโจทยปั์ญหาการบวกและการลบทศนิยม โจทยปั์ญหาระคนการบวกและการลบทศนิยมท่ีไม่เกิน 2 
ต าแหน่ง ท่ีมีเน้ือหาการลบทศนิยมเขา้มาเก่ียวขอ้ง นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมาก ทั้งน้ี
สาเหตุอาจมาจากนกัเรียนไม่มีพื้นฐานดา้นการค านวณท่ีถูกตอ้ง ไม่เขา้ใจหลกัการค านวณการบวก การ
ลบ และการคูณ ซ่ึงส่งผลใหก้ารเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหน้กัเรียนรู้สึกไม่ชอบวชิาคณิตศาสตร์เพราะ
ตนเรียนไม่รู้เร่ือง ไม่ชอบท าแบบฝึกเพราะคิดวา่มนัยากและตนท าไม่ได ้เป็นเหตุให้นกัเรียนขาดการฝึก
คิดค านวณท่ีต่อเน่ือง 
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