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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ทางดา้นการใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และดา้นการตีความจาก

โจทย ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน

นกัเรียนทั้งหมด 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง เศษส่วน เป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก และการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการค านวณค่าสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ 



ผลการวจิยัสรุปได้ดังนี ้

1. ดา้นการใชบ้ทนิยาม พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนไดมี้ 3 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจ

ความหมายของเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียน บกพร่องร้อยละ 86.4 และรองลงมาเก่ียวกบัการ

เรียงล าดบัเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียน บกพร่องร้อยละ 79.5 

2. ดา้นการด าเนินการ พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของนกัเรียน

ไดมี้ 22 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจการหาร

เศษส่วนดว้ยจ านวนคละ มีจ านวนนกัเรียน บกพร่องร้อยละ 90.9  และรองลงมาเก่ียวกบัการ

หารเศษส่วนดว้ยจ านวนเตม็ บกพร่องร้อยละ 79.5 

3. ดา้นการตีความจากโจทย ์พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนไดมี้ 10 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจการ

แปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด ดา้นการลบและการคูณจ านวน

เตม็กบัเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียน บกพร่องร้อยละ 90.9 และรองลงมาเก่ียวกบัการแปล

ความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด  ดา้นการหารจ านวนเตม็กบั

เศษส่วน มีจ านวนนกัเรียน บกพร่องร้อยละ 81.8 
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ABSTRACT 

In this survey research, the researcher diagnoses mathematical deficiencies in respect to 

fractions of Prathom Sueksa Five students of Sammajivasil school, semester 2, academic year 

2019. The focused aspects are: the use of theorems, operation and interpretation of questions. The 

sample population of 44 students, 2 classrooms from Prathom Suksa five. The instrumental 

research was a 25-item-four – choice diagnostic paper used to determine mathematical 

deficiencies and their causes in the study of Fractions of students.  The researcher used the 

statistical computer program in calculating basic statistics such as finding the percentage. 

Results of the Research are as follows: 

 1. Regarding the use of definitions, from analyzed questions, it was found that there are 

questions found deficiencies: the most frequently deficiency that found was understanding the 

meaning of fractions--86.4 percent, followed by deficiency in understanding of fractional 

sequencing--79.5 percent. 

 2. Regarding the process of operation, from analyzed questions, it was found that there are 

22 cases found deficient. The most frequently deficiency found was understanding the division of 

fractions by mixed numbers--90.9 percent, followed by understanding the division of fractions by 

whole numbers--79.5 percent. 

 3. Regarding the interpretation of the problem, from analyzed questions, it was found 

that there are 10 cases found deficient. The most frequently deficiency found was understanding 

the interpretation of the language sentence into a wrong symbol on the subtraction and 

multiplication of integers by fractions--90.9 percent, followed by deficiency in translation of 



language sentences into wrong symbol sentences on division of integers and fractions impaired--

81.8 percent. 

Keyword : Diagnosis, Deficiencies 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 

ตดัสินใจแกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ศาสตร์อ่ืน ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกบันานาชาติ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบ

ความส าเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพ

เม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้นสถานศึกษาควรจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา้ 1) นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงั

ช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 

สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 56) 

การหาปัญหาหรือขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์การวิเคราะห์

ความผิดพลาดเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ และการศึกษาหา

ความผิดพลาด จะท าให้จดัหาขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคิดของเดก็เก่ียวกบัปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

และกระบวนการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความหมายมากในการสอน ซ่ึงจะตอ้งมีการ



แนะแนวทางในการช่วยให้นกัเรียนหลีกเล่ียงปัญหาและสามารถอธิบายไดว้่า เพราะสาเหตุใด

นกัเรียนจึงไม่มีพฒันาการดา้นความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงนกัวิจยัไดย้ืนยนัว่าเม่ือความผิดพลาด

ของนกัเรียนไดแ้สดงออกมา ท าให้เห็นว่า การเรียนรู้ก าลงัจะเร่ิมข้ึนและสามารถท าให้มัน่คงไดใ้น

ภายหลงั (Chai and Aung, 1987, pp. 189-198) 

การวินิจฉยัการเรียน จะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอน เพราะการ

วินิจฉยัจะกระท าหลงัจากการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงจบไปแลว้ เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูล

ยอ้นกลบัไปยงัครูผูส้อนและผูเ้รียน ท าให้ทราบถึงส่วนท่ีเป็นจุดเด่นและส่วนท่ีเป็นจุดบกพร่อง ซ่ึง

จะเป็นการช่วยในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 

2544, หนา้ 91) 

 จากเหตุผลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัในการวินิจฉยั

ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในเน้ือหาเร่ืองเศษส่วน รวมทั้งเน้ือหาอ่ืน ๆ ในคร้ัง

ต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม และช่วยท าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

 เพ่ือวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในเร่ือง เศษส่วน ดา้นการตีความ

โจทย ์ดา้นการใชท้ฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั และดา้นการคิดค านวณของนกัเรียนท่ีก าลงั

ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 



ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน ประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน นกัเรียนทั้งหมด จ านวน 

40 คน   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 

ประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน นกัเรียน

ทั้งหมด จ านวน 44 คน   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

3. เน้ือหาของการวินิจฉยัขอ้บกพร่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยใชต้วัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.  2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัสูตรระดบัชั้น
ประถมศึกษา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนท่ีก าลงั

ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2562 

2. ไดข้อ้มูลส าหรับครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษา ทางดา้นจ านวนและ

การด าเนินการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน 



3. ท าให้ไดแ้บบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ซ่ึง

จะท าให้ครูผูส้อนทราบถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ในแต่ละหน่วย 

การเรียนรู้ ท าให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนและจดัการซ่อมเสริมไดส้ะดวก และตรงจุด 

4. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาและท าวิจยัขอ้บกพร่องทางการเรียน

คณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  

วธีิการด าเนินงานวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ โดยผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบ

วินิจฉยัขอ้บกพร่องท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วางแผนด าเนินการสอบ โดยติดต่อทางโรงเรียนสมัมาชีวศิลป เพ่ือขอท าการสอบ พร้อม

แจง้รายละเอียดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

2. สร้างแบบทดสอบเพ่ือวินิจฉยัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และวตัถปุระสงค ์แลว้

ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

3. เตรียมแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ท่ี

สร้างข้ึนและหาคุณภาพเรียบร้อยแลว้ไปให้นกัเรียนกลุ่มทดลองใช ้(tryout) จ านวน 40 คน ท า

ขอ้สอบ เพ่ือหาคุณภาพ 



4. น าแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท าเสร็จแลว้ ท าการตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ขอ้มูลมา

วิเคราะห์หาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคู่ขนานกนั และค่าคุณภาพของขอ้สอบ หลงัจากนั้นจึงปรับปรุง

แบบทดสอบวินิจฉยัให้ถูกตอ้ง 

5. ด าเนินการสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 44 คน 

6. น าผลจากการทดสอบท าการตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุ

ขอ้บกพร่องท่ีท าให้นกัเรียนตอบผิด 

 

ผลการวจิยั 

จากการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ มีคุณภาพ
ของแบบทดสอบ ดงัน้ี ค่าอ  านาจจ าแนกท่ีใช้ได ้มีค่าตั้งแต่ 0.416 – 0.771 และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ของขอ้สอบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
ขอ้สอบ 0.973 และไดส้รุปตามผลการวินิจฉยัใน 3 ดา้น ดงัน้ี  
 

ด้านการใช้บทนิยาม    

ดา้นการใชบ้ทนิยาม พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนไดมี้ 3 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจความหมาย

ของเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด บกพร่องร้อยละ 86.4 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวนนกัเรียนท า

ผิดร้อยละ 4.5 และรองลงมาเก่ียวกบัการเรียงล าดบัเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด บกพร่องร้อย

ละ 79.5 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวนนกัเรียนท าผิดร้อยละ 25 

 



ด้านการด าเนินการ 

 ดา้นการด าเนินการ พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของนกัเรียน
ไดมี้ 22 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจการหารเศษส่วน
ดว้ยจ านวนคละ มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 90.9 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวนนกัเรียนท าผิด 
ร้อยละ 77.3 และรองลงมาเก่ียวกบัการหารเศษส่วนดว้ยจ านวนเต็ม มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 
79.5 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 70.5 
 
 
 
ด้านการตคีวามจากโจทย์ 

 ดา้นการตีความจากโจทย ์ พบว่า มีขอ้สอบท่ีผา่นการวิเคราะห์ สามารถพบขอ้บกพร่องของ
นกัเรียนไดมี้ 10 ขอ้ ขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจการแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด ดา้นการลบและการคูณจ านวนเตม็กบั
เศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 90.9 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 
75 และรองลงมาเก่ียวกบัการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด  ดา้นการ
หารจ านวนเตม็กบัเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 81.8 ส่วนขอ้ท่ีคู่ขนานกนัมีจ านวน
นกัเรียนท าผิด ร้อยละ 65.9 

 
การอภปิรายผล 

 
จากผลการวิจยัวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป พบว่าค่าอ านาจจ าแนกท่ีใช้ได ้มีค่าตั้งแต่ 0.416 – 
0.771 และหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของข้อสอบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach)ไดค้่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 0.973 และไดส้รุปตามผลการวินิจฉัย ขอ้บกพร่องของ



นกัเรียนทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการใชบ้ทนิยาม ดา้นการด าเนินการ และดา้นการตีความจากโจทย ์ ซ่ึง
ผูวิ้จยัจะอภิปรายรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ด้านการใช้บทนิยาม 

 ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องด้านการใช้บทนิยามมากท่ีสุด คือข้อ ท่ีเ ก่ียวกับ
ขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจความหมายของเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 86.4 รองลงมา
เก่ียวกบัการเปรียบเทียบเศษส่วน มีจ านวนนกัเรียนท าผิด ร้อยละ 79.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สินี โดดหนู (2561) ศึกษาในเร่ือง การวินิจฉัยขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สรุปได้ว่า ด้านการใช้นิยามนักเรียนมี
ขอ้บกพร่องในส่วนของการประยกุตใ์ชนิ้ยามไม่ถูกตอ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.56 และลกัษณะ
ของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ท่ีพบคือนกัเรียนขาดความเขา้ใจการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใชภ้าพ 
  
ด้านการด าเนินการ   

 ผูวิ้จยัพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาด
ในความเขา้ใจการหารเศษส่วนดว้ยจ านวนคละ บกพร่องร้อยละ 90.9  และรองลงมาเก่ียวกบัการ
หารเศษส่วนดว้ยจ านวนเตม็ บกพร่องร้อยละ79.5  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฐัพงษ ์ทองเช้ือ 
(2559) ศึกษาในเร่ือง มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนท่ี
กาลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัสมุทรปราการ เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 6 มีลาดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ีบกพร่องทางการเรียนโดยเรียงตามจุดประสงค ์ดงัน้ี คือ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
เฉล่ียร้อยละ 56.9 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การคูณและการหารเศษส่วน นกัเรียนมีมโนทศัน์
ท่ีคลาดเคล่ือนเฉล่ียร้อยละ 58.3 
 
ด้านการตคีวามจากโจทย์   



 ผูวิ้จยัพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทยม์ากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ีเก่ียวกบั
ขอ้ผิดพลาดในความเขา้ใจการแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด ดา้นการ
ลบและการคูณจ านวนเตม็กบัเศษส่วน บกพร่องร้อยละ 90.9  และรองลงมาเก่ียวกบัการแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด  ดา้นการหารจ านวนเตม็กบัเศษส่วน 
บกพร่องร้อยละ 81.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสินี โดดหนู (2561) ศึกษาในเร่ือง การวินิจฉยั
ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 สรุปไดว้่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในส่วนของการแปลความหมายจากภาษาเป็นประโยค
สญัลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.89 และลกัษณะของขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ที่ีพบคือ 
นกัเรียนขาดความรอบคอบในการตีความจากโจทย ์

ข้อเสนอแนะ 
 

ผลจากการวิจยัเร่ือง การวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสมัมาชีวศิลป ท าให้ผูวิ้จยัไดพ้บขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนตามลกัษณะของขอ้บกพร่องในแต่ละดา้น ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ต่อครูผูส้อนและ
นกัเรียน ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลของการวจิยัไปใช้ 
 

1. ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ เร่ือง เศษส่วน ของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

- ด้านการใช้บทนิยาม  จากตวัอย่างแบบทดสอบข้อ 2A พบว่าสาเหตุของ
ข้อบกพร่องน้ีเพราะนักเรียนขาดความเข้าใจในการเปรียบเทียบโดยใช้ภาพให้เขียนอยู่ในรูป
เศษส่วน ขอ้เสนอแนะ ครูผูส้อนตอ้งเพ่ิมส่ือการสอนในดา้นการเปรียบเทียบโดยใชภ้าพประกอบ



ต่าง ๆ ให้มากข้ึน และดูง่ายส าหรับนกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
เร่ืองเศษส่วนและจ านวนคละ 

- ดา้นการด าเนินการ จากตวัอย่างแบบทดสอบขอ้ 19B พบว่าสาเหตุเพราะ
นักเรียนขาดความเข้าใจในการบวกตัวเลขในรูปของเศษส่วนและจ านวนคละ ข้อเสนอแนะ 
ครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวให้มากข้ึน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้และความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในเร่ืองการด าเนินการทางดา้นการคิดเลขค านวณ 

- ดา้นการตีความจากโจทย ์จากตวัอย่างแบบทดสอบขอ้ 23B พบว่าสาเหตุ
เพราะนกัเรียนมีข้อบกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์ข้อผิดพลาดจากการแปลความหมายจาก
ประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ผิด และการน าขอ้มูลไปใชท่ี้ไม่ถูกตอ้งไม่เขา้ใจนิยาม ทฤษฎี
บท ขาดทกัษะความคิดทางปัญญา  ขอ้เสนอแนะ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในเร่ืองดงักล่าวให้มากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองของการ
ตีความจากโจทยป์ระโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ 

2. ควรให้นกัเรียนทราบผลการทดสอบอยา่งรวดเร็วและเม่ือครูผูส้อนทราบว่านกัเรียน
มีขอ้บกพร่องในดา้นใด ครูผูส้อนควรท่ีจะตอ้งน าขอ้บกพร่องท่ีคน้พบจากงานวิจยัน้ีไปอภิปราย
ร่วมกบันกัเรียนในระหว่างการจดัการเรียนการสอน เร่ือง เศษส่วน มีตวัอย่างท่ีหลากหลายมากข้ึน 
เพ่ือให้นกัเรียนเห็นถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในดา้นต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดก้บั
ตวัของนกัเรียนเอง และแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 
1. การวิจยัคร้ังต่อไปการออกแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องควรออกแบบทดสอบท่ี

เตรียมตามแนวคิดท่ีเกิดข้อบกพร่องจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์หา
ขอ้บกพร่องของนกัเรียน 

2. การออกแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
เศษส่วน ควรออกแบบทดสอบดา้นการยกตวัอยา่งรูปภาพให้หลากหลายข้ึน หรืออาจจะเพ่ิมในส่วน



ของการเติมค า จบัคู่ หรือแสดงวิธีท าในการหาค าตอบ จะไดเ้ห็นมุมมองในดา้นความเขา้ใจเร่ืองบท
นิยามท่ีชดัเจนมากข้ึนเก่ียวกบัความเขา้ใจในเร่ืองเศษส่วน 

3. การทดสอบวินิจฉยัของนกัเรียนควรจะมีส่ิงจูงใจ เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนใชค้วามคิด
และความรอบคอบในการท าแบบทดสอบมากยิ่งข้ึน เช่นอาจมอบเป็นประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนผู้
ท่ีไดค้ะแนนดี เป็นตน้ 

4. แบบทดสอบท่ีใชใ้นการวินิจฉยัหาขอ้บกพร่องท่ีได ้จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลในบทการ
สมัภาษณ์นกัเรียนและครูผูส้อน เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้บกพร่องทางการเรียนไดอ้ย่าง
ชดัเจนและรู้ถึงปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือน าไปแกไ้ขตรงจุดและพฒันาให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551. 

          กรุงเทพมหานคร : ผูแ้ต่ง.   

นฐัพงษ ์ทองเช้ือ. (2559). การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  

           ทศนิยมและเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัสมุทรปราการ เขตพ้ืนท่ี 

           การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

สินี โดดหนู. (2561). การวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ส าหรับ 

          นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา- 

          เอกชน เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  

          มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

Chai, E. E., & Ang, C. A. (1987). Identifying the reasons underlying pupils particular error in  



 simple algebraic expressions and equations. New York: McGraw-Hill. 

 


