
การวนิิจฉยัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์  
เร่ือง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัธรรมสถิต์ิวราราม  
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นายไพบูลย ์ เพชรมาก 

                                                                                                           รศ.ดร. วรนุช     แหยมแสง 
 
บทคดัย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ สาระท่ี 5 เศษส่วน  เร่ือง การบวกการลบการคูณ และการหารเศษส่วนของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  (2) เพื่อวนิิจฉยัจุดบกพร่องในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง การบวกการ
ลบการคูณ และการหารเศษส่วนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัธรรมสถิต์ิ
วราราม ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามกลุ่มประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นจานวน 33 คน โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน
จ านวน 40 ขอ้  

ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่องดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบติัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท่ีนกัเรียนไม่สามารถน าความรู้  ความเขา้ใจพื้นฐาน
เก่ียวกบั  หรือมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็นพื้นฐานคือนกัเรียนไม่สามารถระบุความรู้พื้นฐานหรือ
แก้ปัญหาเ ก่ียวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ เ ร่ืองการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนได ้     
ขอ้บกพร่องท่ีรองลงมาคือขอ้บกพร่องดา้นความหมาย   กล่าวคือเม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาเป็น
ภาพใหแ้ลว้นกัเรียนไม่สามารถตอบค าถามไดต้รงตามความหมายของภาพโจทยท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้  
ขอ้บกพร่องถดัมาคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความดา้นภาษาโดยนักเรียนตีความจากประโยค
ภาษาท่ีโจทยก์  าหนดให้มาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง   และขอ้บกพร่องท่ีไม่พบ  คือ 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ  

 



ค ำส ำคญั  

1. การวินิจฉยั หมายถึง การคน้หาจุดบกพร่องและสาเหตุท่ีบกพร่องในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ และคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. มโนทศัน์ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ ท่ีเกิดจากการรับรู้จากประสบการณ์
พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้ม ในลกัษณะท่ีรวมกนัได ้แลว้น ามาเป็นขอ้สรุป หลกัการหรือค าจ ากดั
ความ โดยสามารถแยกประเภทของส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล  

3. การวนิิจฉยัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือ ความ

เขา้ใจท่ีไดจ้ากแนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง  ความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ ซ่ึงสะทอ้นออกมา

ในรูปของการใช ้ วิธีการหรือแบบคิดท่ีผิดในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนของนกัเรียน 

ในดา้นความหมาย กระบวนการ และดา้นการค านวณ 

บทน ำ  
การเรียนและการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาข้ึนมา

อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปล่ียนทางดา้นโครงสร้าง หลกัสูตร สาระการเรียนรู้ 

ตลอดจนวิธีการสอน การออกขอ้สอบท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีทกัษะและความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ แยกแยะ และมีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา อนัเน่ืองจากในปัจจุบนั เทคโนโลยแีละ

ข่าวสารเขา้มามีบทบาทส าคญัในการใชชี้วิตของเรา ส่ือหรือส่ิงท่ีปรากฏผ่านเทคโนโลยเีหล่าน้ี 

จึงมาในรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเราไดรั้บนั้นกมี็ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

ท่ีเป็นข่าวสาร หรือขอ้มูลท่ีมาในรูปแบบของสถิติ ซ่ึงขอ้มูลชนิดน้ีจะน ามาใชใ้นการสนบัสนุน

ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอเกิดความน่าเช่ือถือนั้นเอง และเน่ืองจากขอ้มูลท่ีน าเสนอหรือท่ีเราไดรั้บมา

ในรูปแบบของสถิติเองนั้นกมี็ความหลากหลาย ซับซอ้น และแตกต่างกนัออกไปไม่ว่าจะเป็น

การไดรั้บมาในทางตรงจากการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน  หรือทางออ้มจากโทรทศัน์ วิทย ุ โดย

เพาะอยา่งยิง่แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัยิง่ในปัจจุบนัอยา่งอินเตอร์เนท ดงันั้นความสามารถในการอ่าน

ขอ้มูลเหล่า และการสร้างขอ้มูลเหล่าน้ีเองกมี็ความจ าเป็นยิง่ข้ึนเช่นกนั ดงันั้นความสามารถใน

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีควรปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนในตวัของนกัเรียน 

บ่อยคร้ังท่ีเราจะสามารถพบเห็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการอ่านหรือการสร้างขอ้มูล



ในลกัษณะน้ีของเด็กนกัเรียน ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ จูดิธ มิลเลอร์และคณะ (Canada 

:1990) ไดท้าการศึกษาว่า ในผูใ้หญ่ควรมีความสามารถในการการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็น

จ านวนมากในแต่ละวนั ซ่ึงในบางคร้ังขอ้มูลเหล่านั้นอาจไดรั้บการน าเสนอในรูปแบบของ 

แผนภูมิ สถิต เช่น สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาธุรกิจ ฯลฯ นอกเหนือจากนั้น คอมพิวเตอร์ยงัเขา้มา

มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ขอ้มูลเหล่านั้น ท าให้ขอ้มูลในลกัษณะน้ีเพิ่มข้ึนมาก ดงันั้น 

โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการในการพฒันาความสามารถในการใชง้านขอ้มูลเหล่าน้ี รวมทั้ง

ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั 

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะเลือกเร่ือง เศษส่วน สาระการเรียนรู้ท่ี 5 การบวกการลบ การคูณ

และการหารเศษส่วน  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เน่ืองจากผูว้ิจยัมีมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาคน้ควา้ว่านกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบวกการลบ การคูณและการหารเศษส่วนมาก

นอ้ยแค่ไหน และนกัเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาในรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้มากนอ้ย

แค่ไหน และสามารถนาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงไดห้รือไม่ ซ่ึงน าไปสู่ความเป็นไปไดท่ี้เด็ก

นกัเรียนอาจจะมองขา้มส่ิงท่ีปรากฏเล็กๆ น้อยๆ แต่มีส่วนส าคญัในการตีความเศษส่วนใน

ลกัษณะน้ี ซ่ึงผลการส ารวจท่ีไดอ้าจจะช่วยช้ีน าแนวทางการใหค้วามรู้ การเรียน การสอน ท่ีมี

การพฒันามากข้ึนเก่ียวกบั  อนัจะท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะในการ รวบรวมขอ้มูล การอ่าน

ขอ้มูล และการเขียน รวมไปถึงทกัษะในการ คิด วิเคราะห์ และกระบวนการในการแกปั้ญหาน้ี

ไดอ้ยา่งแม่นย  ามากข้ึน 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง 

เศษส่วนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. เพื่อศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัธรรมสถิต์ิวราราม ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 



ขอบเขตของกำรวจิัย  

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  
1. ประชากรท่ีใชใ้นการในวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนอยูใ่นปี

การศึกษา 2559  
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดั

ธรรมสถิต์ิวราราม ท่ีเรียนอยูใ่นปีการศึกษา 2559  
3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เน้ือหาท่ีใชศึ้กษาการวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน

เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ประกอบดว้ยการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

   1.ทราบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี6นักเรียนจากโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรารามในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

2.ไดแ้บบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนของการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน 

ซ่ึงสามารถในไปใชใ้นการทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนในแต่ละ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อครูผูส้อนสามรถน าไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนหรือ

จดัการสอนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนต่อไปได ้

3.เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

โดยเนน้มโนทศันท่ี์นกัเรียนเขา้ใจผดิและแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยา่งตรงจุด 

  4.เป็นแนวทางแก่ผูส้นใจในการท าวินิจฉัยเก่ียวกบัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเน้ือหา

อ่ืนๆ ต่อไป 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
แบบทดสอบวนิิจฉยั วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบวนิิจฉยั ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
     1.1 ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยั การสร้างขอ้สอบแบบคู่ขนาน 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     1.2 ศึกษาหลกัสูตร คู่มือครูและแบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) เพื่อ
ศึกษาแนวคิด เน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ืองเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหาร
ซ่ึงจ าแนกเน้ือหาในการเรียน โดยแบ่งเป็นเป็นเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
  1.เศษส่วน 
                        2. การบวกเศษส่วน 
  3. การลบเศษส่วน 
  4. การคูณเศษส่วน 
                        5. การหารเศษส่วน 
  6. การบวก ลบ คูณหารระคนของเศษส่วน 

1.3 ศึกษาลกัษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และลกัษณะ
ขอ้บกพร่องทางการเรียนเร่ือง การบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน ของนกัเรียนจากงานวิจยัต่าง ๆ 
ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนหรือขอ้บกพร่องทางดา้นการเรียน
เร่ือง ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
           1.3.1 ด้ำนกำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยำม และสมบัติ (Distorted Theorem or 
Definition)  
           1.3.2 ด้ำนกำรตีควำมด้ำนภำษำ 
           1.3.3 ด้ำนข้อบิดเบือนด้ำนควำมหมำย  



      1.4. สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์  เร่ือง เศษส่วน 
โดยเนน้เน้ือหา การบวก ลบ คูน หารเศษส่วน และการแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วน โดยผูว้ิจยัได้
ออกแบบแบบทดสอบใหค้รอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 
                          1.การเปรียบเทียบเศษส่วน 
               2.การบวกและการลบเศษส่วน 
              3.การบวกและการลบจ านวนคละ 
              4.โจทยปั์ญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
              5.การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน 
              6.การคูณจ านวนคละ 
              7.การหารเศษส่วน 
             8.การหารจ านวนคละ 
              9.โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณและการหารเศษส่วนและจ านวนคละ 
              10โจทยปั์ญหาการบวก ลบคูณและการหารระคนของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
      1.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และหาขอ้ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปปรับปรุง
แกไ้ข 
       1.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข มาท าเป็นขอ้สอบคู่ขนาน จ านวน 40 ขอ้ 
       1.7 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ
อนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั โดยก าหนดค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในแต่ละขอ้ของ
ขอ้สอบไม่ต ่ากวา่ 0.5 ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบนั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     1.8 จดัพิมพแ์บบทดสอบ 
 
 
 
 
 



ผลกำรวจิัย 
ตำรำง ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
วินิจฉัยในด้านต่าง ๆ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ประเภทของขอ้บกพร่อง 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ขอ้บกพร่องดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติั 
ขอ้บกพร่องดา้นความหมาย 
ขอ้บกพร่องดา้นการตีความดา้นภาษา 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 

74.90 
17.60 
7.50 
0.00 

 
 บทสรุป  อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ  
สรุปผลกำรวจิัย 
จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

ผลการวิจยัพบว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองเศษส่วน  และการบวก การ
ลบ การคูณและการหาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีล าดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ี
บกพร่องทางการเรียน โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  คือ ขอ้บกพร่องดา้นการบิดเบือนทฤษฎี
บท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติัคิดเป็นร้อยละ 74.90  ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ นกัเรียนไม่สามารถ
น าความรู้  ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั  หรือมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็นพื้นฐานคือนกัเรียนไม่
สามารถระบุความรู้พื้นฐานหรือแกปั้ญหาเก่ียวกบัหลกัการทางคณิตศาสตร์เร่ืองการบวก ลบ คูณ 
หาร เศษส่วนได ้  รองลงมาคือขอ้บกพร่องดา้นความหมาย   คิดเป็นร้อยละ 17.60  ขอ้บกพร่องท่ี
พบคือ  เม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาเป็นภาพให้แลว้นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามได้ตรงตาม
ความหมายของภาพโจทยท่ี์ก าหนดให้ได ้   ขอ้บกพร่องถดัมาคือขอ้บกพร่องดา้นการตีความ
ดา้นภาษาคิดเป็นร้อยละ 7.50    ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ  นกัเรียนตีความจากประโยคภาษาท่ีโจทย์
ก  าหนดให้มาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง   และขอ้บกพร่องท่ีไม่พบ  คือ ขอ้บกพร่องท่ี
เกิดจากการไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
 



กำรอภิปรำยผล 
จากการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การ

คูณและการหารเศษส่วน  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนวดัธรรมสถิต์ิวราราม 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสมุทรสงคราม เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กเ็พื่อท่ีจะคน้หาสาเหตุความคลาดเคล่ือนหรือวิธีคิด
ท่ีไม่ถูกตอ้งในการคิดค านวณ ความไม่เขา้ใจในเน้ือหารายวชิาท่ีเรียน  
 จากผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่อง
ดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท่ี
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้  ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั  หรือมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็น
พื้นฐานคือนักเรียนไม่สามารถระบุความรู้พื้นฐานหรือแก้ปัญหาเก่ียวกับหลักการทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนได ้     ขอ้บกพร่องท่ีรองลงมาคือขอ้บกพร่อง
ดา้นความหมาย   กล่าวคือเม่ือก าหนดโจทยปั์ญหาเป็นภาพให้แลว้นักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามไดต้รงตามความหมายของภาพโจทยท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้  ขอ้บกพร่องถดัมาคือ ขอ้บกพร่อง
ด้านการตีความด้านภาษาโดยนักเรียนตีความจากประโยคภาษาท่ีโจทยก์  าหนดให้มาเป็น
ประโยคคณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง   และขอ้บกพร่องท่ีไม่พบ  คือ ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน   โดยมีขอ้บกพร่องดา้นการ
บิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติั    ขอ้บกพร่องดา้นความหมาย   รวมถึง
ขอ้บกพร่องดา้นการตีความดา้นภาษา   ตามล าดบั ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
เร่ือง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน   ควรเนน้ให้นกัเรียนเขา้ใจ และวิเคราะห์
โจทยปั์ญหาใหม้ากข้ึน   ควรฝึกทกัษะดา้นการค านวณดว้ยการท าแบบฝึกหดัอยา่งสม ่าเสมอโดย
ไม่ต้องเน้นจ านวนข้อ  แต่เน้นท่ีความเข้าใจของนักเรียนเป็นส าคัญเพราะทั้ งน้ีการให้ท า
แบบฝึกหดัจ านวนมากอาจเป็นสาเหตุใหเ้ดก็ไม่อยากเรียนได ้
 
 



ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ความคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง
อ่ืน ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพื่อเป็นการหา
จุดบกพร่องในการเรียนเน้ือหานั้น ๆ ดว้ย 
เอกสำรอ้ำงองิ 

1.  กำรอ้ำงองิเน้ือเร่ืองของบทควำม 
อศัวนิ บรรเทา (2557) การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ขอ้บกพร่องและมโน

มติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
มีกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น จานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นแบบอตันยั จานวน 8 ขอ้ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วเิคราะห์เน้ือหา อตัราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ และนาเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั
พบวา่ ขอ้บกพร่องท่ีพบจากการทาแบบทดสอบเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) ขอ้บกพร่องขาด
การตรวจสอบในระหว่างการแกปั้ญหา 2) ขอ้บกพร่องในการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บท
นิยาม และสมบติั 3) ขอ้บกพร่องการใชข้อ้มูลผิด 4) ขอ้บกพร่องในเทคนิคการทา และ 5) 
ขอ้บกพร่องการตีความดา้นภาษา และมโนมติท่ีพบจากการทาแบบทดสอบเรียงจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี 1) มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 2) มโนมติทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 3) 
เขา้ใจมโนมติทางABSTRACT คณิตศาสตร์ และ 4) ไม่เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ 
                    น ้ าฝน อบเชย (2557)  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้บกพร่องและ
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนของคณิตศาสตร์เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน กลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนทนั จ านวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์วดัมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า1. นกัเรียนมีขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ก ารบวกและการลบเศษส่วน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท กฏ สูตร บทนิยามและ
สมบติั 2) ดา้นการขาดการตรวจสอบในระหว่างการแกปั้ญหา 3) ดา้นการตีความดา้นภาษา 4) 
ดา้นการใชข้อ้มูลผดิ และ 5) ดา้นขอ้ผดิพลาดในเทคนิคการท า และ 2. จ ากกรวิเคราะห์มโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนในก ารบวกและการลบเศษส่วน 3 



ดา้น ไดแ้ก่ 1) มโนมติคลาดเคล่ือน 2) มโนมติเชิงคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ และ 3) ไม่เขา้ใจ
มโนมติเชิงคณิตศาสตร์ 
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