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บทคดัย่อ  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศวิทยาคาร  ซ่ึงแบ่ง
ขอ้บกพร่องออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ขอ้บกพร่องทางดา้นการใชบ้ทนิยาม สมบติั ทฤษฎีบท และ
สูตร 2. ขอ้บกพร่องทางดา้นการคิดค านวณ 3. ขอ้บกพร่องทางดา้นการตีความจากโจทย ์ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาวสาสน์ 
ประชาอุทิศวิทยาคาร  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงมีจ  านวนนกัเรียนนกัเรียน 31 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองเศษส่วน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ และเป็น
แบบทดสอบคู่ขนาน 30 ขอ้ รวมทั้งหมด 60 ขอ้ และไดน้ าแบบทดสอบไปหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ซ่ึงหลงัจากการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่ามีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
ตั้งแต่ 0.4902-0.9216 ค่าอ  านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่    0.224-0.718 และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)   ไดค่้าความเช่ือมัน่
ของขอ้สอบ 0.927  



ผลการวิจยัพบว่าขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศวิทยาคาร ดงัน้ี (1)ขอ้บกพร่องดา้นการใช้
ทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั พบว่ามีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการขาด
ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 48.40 
และรองลงมา มีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการจ าทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และ
สมบติัผดิ การขาดทกัษะในการเลือกทฤษฎี กฎ สูตร นิยามและสมบติั มีจ  านวนนกัเรียนตอบผดิ
ร้อยละ 41.90 และการประยกุตใ์ชข้อ้มูลกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัไม่ถูกตอ้ง มีจ  านวน
นกัเรียนตอบผดิร้อยละ 41.90 เช่นกนั (2)ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค านวณ พบว่ามีจ  านวนนกัเรียน
บกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการขาดทกัษะในหลกัพีชคณิตมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 54.80 และ
มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการสรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผลไม่ครบทุกกรณี มี
จ  านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 54.80 เช่นกนั (3)ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์พบว่ามี
จ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการน าขอ้มูลมาใชผ้ดิมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 
48.40 และรองลงมา มีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการแปลความหมายจาก
ประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มีจ  านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 32.30 

 
ค าส าคญั  
(1) ขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ (2) เศษส่วน (3) แบบทดสอบวินิจฉยั  
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Abstract  
This research aims to diagnosis of mathematics defeciencies on fractions of Grade 5 

students, Sarasas Pracha U-thit Pithayakarn school.Which divided the defects into 3 areas: 1. 
defects in the definition, properties, theorems and formulas 2. defects in the calculation 3. 
defects in interpretation from language sentences.  

The population used in the research is Grade 5 of Sarasas Pracha U-thit Pithayakarn 
school, Na Khian, Muang, Nakhon Si Thammarat Province - 2nd semester, academic year 
2019, 7 classrooms that study mathematics. Fractional matter use the cluster sampling method 
and select  1 classroom for sampling A total of 31 people. The instrument used in this research 
is a mathematical defect diagnosis test. Fractional matter a test of the choice of 4 types of 30 
answers, and 30 parallel tests, totaling 60 items and brought the test to find the quality of the 
tools, which after finding the quality of the tools found that the difficulty of the test from 
0.4902 to 0.9216, usable classification power value from 0.224 to 0.718 and find the 
Cronbach's confidence coefficient of α -Cofficient alpha  0.927 

 The results showed that the learning deficiencies in mathematics on fractions of 

Grade 5, Sarasas Pracha U-thit Pithayakarn school, the results are as follows. 
 1. Defects in the use of theories, rules, formulas, definitions and properties, it was 

found that the number of students lacking in this field Regarding the lack of basic 

understanding of theories, rules, formulas, definitions, and properties, most of them were 

wrong answers, 48.40% and followed by the number of students lacking in this field. About 

remembering theory, rules, formulas, and wrong properties, lack of skills in choosing theory, 

rules, formulas, and properties There were 41.90 percent of students answered incorrectly and 

their application of data to the theory, rules, formulas, definitions and properties were 

incorrect. The number of students answered incorrectly, 41.90%, as well.  



2. Calculation defects found that the number of students lacking in this field about the 

lack of skills in algebra the most. The answer was 54.80 percent wrong and there were a 

number of students lacking in this field. Regarding incorrect conclusion or incomplete 

summary in all cases There were 54.80 percent of the students answered incorrectly.  

3. The interpretation of the problems from the interpretation It was found that the 

number of students in this field was the most concerning with the misuse of information. The 

answer was 48.40 percent wrong and followed by the number of students lacking in this field. 

About the interpretation of a language sentence into an incorrect symbolic sentence There were 

32.30 percent of students answered incorrectly. 

 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เน่ืองจาก
คณิตศาสตร์ช่วยใหม้นุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน 
ตดัสินในแกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และศาสตร์อ่ืน ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมี้คุณภาพและพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2560, หนา้ 1) 

จากการศึกษาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่าเน้ือหา
เร่ืองเศษส่วนเป็นเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาส าหรับนกัเรียน ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาดงักล่าวมีความเป็น
นามธรรมสูงและมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นการยากต่อการท่ีจะท าความเขา้ใจและท าให้



นกัเรียนตอ้งสร้างจินตนาการท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดย้าก กรมวิชาการ (2537, หนา้ 31) 
นอกเหนือจากนั้นนกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นความถนดัทางการเรียนและความ
เขา้ใจการสอน อรรณพ อินทชยั (2541, หนา้ 2) เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเป็นเหตุใหค้รูผูส้อนไม่สามารถ
ท่ีจะสอนเน้ือหาเร่ืองเศษส่วนใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจไดใ้นเวลาอนัจ ากดั ประกอบกบัเร่ือง
เศษส่วนประกอบดว้ยเน้ือหายอ่ยท่ีเป็นความรู้พื้นฐานหลายเร่ืองเม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจในเน้ือหา
เร่ืองแรกๆก็จะส่งผลใหน้กัเรียนไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจเน้ือหาในเร่ืองอ่ืนๆต่อไปได ้ สุวร กาญจน
มยรู (2544, หนา้ 6 ) โดยเฉพาะเน้ือหาเร่ืองการบวก ลบเศษส่วน ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง
ความหมายของเศษส่วน และการจ าแนกประเภทเศษส่วนเป็นความรู้พื้นฐาน หากนกัเรียนไม่
เขา้ใจเร่ืองความหมายของเศษส่วน ก็จะไม่สามารถจ าแนกเศษส่วน ส่งผลใหไ้ม่สามารถท่ีจะท า
การบวก ลบเศษส่วนได ้จึงท าใหผ้ลการเรียนในเร่ืองการบวก ลบเศษส่วนของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัต ่า จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข 

การศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นท าไดห้ลายวิธี เช่น การสังเกต 
การศึกษาเดก็เป็นรายกรณี การทดสอบปกติ  การสัมภาษณ์ผูป้กครอง หรือนกัเรียน การทดสอบ 
และ การวินิจฉยั จากแบบฝึกหดั ซ่ึงการตรวจแบบฝึกหดันั้นช่วยใหค้รูสามารถประเมินลกัษณะ
ต่าง ๆ ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู้ความสามารถในเน้ือหา นิสัยการ 
ท างาน ความรับผดิชอบ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การส่ือความหมาย  เป็นเทคนิควิธีการท่ี
น ามาใชป้ระเมินผูเ้รียนต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพราะแบบฝึกหดั
เป็นการฝึกทกัษะการเรียนรู้ซ่ึงท าใหค้รูทราบความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ดงัท่ี  Wallace and Mc loughlin (1998, p. 28)เสนอแนะว่าการวิเคราะห์งานของนกัเรียน  
จากการท าแบบฝึกหดัและการวิเคราะห์ผลงานจากการบา้นของนกัเรียน จะท าใหเ้ห็นถึงปัญหา
ในการเขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน  รูปแบบของขอ้บกพร่องน้ีจะปรากฏเม่ือ
นกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดั ส่ิงเหล่าน้ีครูควรพิจารณาตรวจสอบ  อยา่งใกลชิ้ด และพิจารณาถึง
สาเหตุของขอ้บกพร่องเหล่านั้น  จากขอ้มูลของการวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์
ท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้บกพร่องจากแบบ ฝึกหดัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การวินิจฉยัขอ้ บกพร่อง 
ขอ้สนเทศในการปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 



 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

เพื่อศึกษาขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ ประชาอุทิศพิทยาคาร ใน 3 ดา้น คือ ดา้นทฤษฎีบท สูตร 
กฎ นิยาม และสมบติั ดา้นการคิดค านวณ และ ดา้นการตีความจากโจทย ์
 
ขอบเขตการวจิัย  
           การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาร
สาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ซ่ึงมีจ านวน 7 หอ้งเรียน  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาร
สาสน์ ประชาอุทิศพิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หอ้งเรียน ท่ีเรียนเน้ือหา
เร่ืองของเศษส่วน และไดก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน จ านวน 31 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) 

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัในการเรียนวิชาคริตศาสตร์ คือเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์ สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุงใหม่ พุทธศกัราช 2560) กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ประกอบดว้ย 

2.1 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  
2.2 การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ  
2.3 การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ  
2.4 การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ  
2.5 การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จ านวนคละ  
2.6 การแกโ้จทยปั์ญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 
 
 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ไดรั้บรู้ถึงขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 
2. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ใหน้ าขอ้บกพร่องของนกัเรียนนั้นไปใชใ้นการ

ปรับปรุงหรือพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสม 
3. เป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัเก่ียวกบัขอ้บกพร่องในการเรียนรู้เน้ือหาอ่ืนๆ 

ต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดของ
นกัเรียนจากการท าแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่อง อนัเน่ืองมาจาก ทฤษฎีบท นิยาม กฎ สมบติั 
และการคิดค านวณ จากการตีความจากโจทยข์องนกัเรียน 

2. แบบทดสอบวินิจฉยัทางคณิตศาสตร์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
เฉพาะเจาะจงเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแต่ละคน ในแต่ละ
เน้ือหานั้นๆ น าไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาขอ้บกพร่องเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ขอ้บกพร่องดา้นการใชท้ฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั หมายถึง ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิด
จาก 

3.1 การจ าทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัผดิ 
3.2 การขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั 
3.3 การขาดทกัษะในการเลือกทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัท่ีเหมาะสมมาใช ้
3.4 การประยกุตใ์ชข้อ้มูลกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัไม่ถูกตอ้ง 
4. ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์หมายถึง ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากแปลความหมาย

จาก 
4.1 การแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง 
4.2 การแปลความหมายจากประโยคสัญลกัษณ์เป็นประโยคภาษาไม่ถูกตอ้ง 
4.3 การน าขอ้มูลมาใชผ้ดิ 



5. ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค านวณ หมายถึง ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากแปลความหมายจาก 
5.1 ขาดความเขา้ใจในหลกัเลขคณิตเบ้ืองตน้ 
5.2 ขาดทกัษะในหลกัพีชคณิตเบ้ืองตน้ 
5.3 สรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผลไม่ครบทุกกรณี 
6. เกณฑใ์นการพิจารณาระบุขอ้บกพร่องของนกัเรียน หมายถึง ค่าความถ่ีของการตอบ

ขอ้สอบของนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้สอบในเร่ืองนั้น ๆผดิ เป็นจ านวนมากเช่นเกินร้อย
ละ 50 ข้ึนไป ของนกัเรียนท่ีเขา้สอบ 

7. ค่าความยากของขอ้สอบ (difficulty) หมายถึง สัดส่วนของนกัเรียน ท่ีท  าขอ้สอบในแต่
ละขอ้ถูกเม่ือเทียบกบันกัเรียนท่ีเขา้สอบทั้งหมด ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัคร้ังน้ีค  านวณ
ค่าความยากของขอ้สอบ หาไดจ้ากสูตรการค านวณอยา่งง่าย และโดยทัว่ไปจะคดัเลือกขอ้สอบท่ี
มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.2 – 0.8 ข้ึนไป 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองเศษส่วน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จานวน 30 ขอ้ และเป็น
แบบทดสอบคู่ขนาน 30 ขอ้ รวมทั้งหมด 60 ขอ้  

 
การด าเนินการวจิัย  

ในการวิจยัการศึกษาขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผูว้ิจยัด  าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช2551 (ฉบบั
ปรับปรุง พุทธศกัราช 2560) เก่ียวกบัสาระส าคญั ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ือง
เศษส่วน พบว่า นกัเรียนไม่เขา้ใจในเร่ืองของความหมายหรือบทนิยามของเศษส่วน ไม่เขา้ใจ
กระบวนการในการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ไม่สามารถเปรียบเทียบค่าของเศษส่วนได ้
และเลือกใชว้ิธีการแกไ้ขโจทยปั์ญหาเร่ืองเศษส่วนไม่ถูกตอ้ง  



3. ศึกษาหลกัการ วิธีการสร้างแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน 
พบว่า หลกัการสร้างแบบทดสอบนั้น ตอ้งก าหนดขอบเขตของการสร้างแบบทดสอบ โดย
ก าหนดขอ้บกพร่องเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั ดา้นการตีความจาก
โจทย ์และดา้นการคิดค านวณ หลงัจากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบใหอ้ยูใ่นขอบเขตของ
ขอ้บกพร่องท่ีก าหนด  

4. สร้างแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน ก าหนดแนวทางการ
ตรวจค าตอบ และแนวทางการตรวจขอ้บกพร่อง ท าไดโ้ดย  

4.1 ก าหนดเน้ือหาเศษส่วนตามสาระการเรียนรู้  
4.2 เลือกเน้ือหาของเศษส่วนใหส้อดคลอ้งตามลกัษณะขอ้บกพร่อง  
4.3 สร้างแบบทดสอบตามลกัษณะของขอ้บกพร่อง  
5. น าแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนท่ีสร้างเสร็จแลว้ทั้ง 2 ชุด 

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในดา้นส านวน ภาษา และตดัขอ้ท่ี
ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง และไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์อก  

6. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ  

ถา้แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งตามเน้ือหา มีคะแนน +1  
ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งตามเน้ือหา มีคะแนน 0  
ถา้แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีคะแนน -1  
7. น าผลการประเมินความสอดคลอ้งมาค านวณค่า IOC โดยใชสู้ตรเลือกขอ้สอบท่ีไดค่้า 

IOC ตัง่แต่ 0.5 ข้ึนไป เป็นขอ้สอบท่ีอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใชไ้ด ้ 
8. น าแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเศษส่วนท่ีผา่นการหา

ประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ มาทดลองใช ้(Try-Out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเคย
เรียนมาแลว้ จ  านวน 51 คน  

9. น าแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเศษส่วน มาวิเคราะห์หาความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบ เพื่อวดัความสอดคลอ้งทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเศษส่วนเป็นรายขอ้  



10. น าแบบทดสอบวดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเศษส่วน มาวิเคราะห์หาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ วดัขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเศษส่วนทั้งฉบบั  

11. ไดแ้บบทดสอบท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพแลว้ เพื่อน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั 
 
ผลการวจิยั 

ตาราง สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนจาก
การ ทดสอบดว้ยแบบทดสอบวินิจฉยัในดา้นต่างๆ 

ประเภทขอ้บกพร่อง จ านวนขอ้ คิดเป็นความถ่ีร้อยละ 
ขอ้บกพร่องดา้นการใชท้ฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และ
สมบติั 
ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค านวณ  
ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์

18 
24 
18 

22.60 – 48.40 
19.40 – 54.80 
19.40 – 41.90 

ผลการวิจยัพบว่าขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศวิทยาคาร พบว่า (1)ขอ้บกพร่องดา้นการใช้
ทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั พบว่ามีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการขาด
ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั มากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 48.40 
และรองลงมา มีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการจ าทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และ
สมบติัผดิ การขาดทกัษะในการเลือกทฤษฎี กฎ สูตร นิยามและสมบติั มีจ  านวนนกัเรียนตอบผดิ
ร้อยละ 41.90 และการประยกุตใ์ชข้อ้มูลกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัไม่ถูกตอ้ง มีจ  านวน
นกัเรียนตอบผดิร้อยละ 41.90 เช่นกนั (2)ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค านวณ พบว่ามีจ  านวนนกัเรียน
บกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการขาดทกัษะในหลกัพีชคณิตมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 54.80 และ
มีจ านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการสรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผลไม่ครบทุกกรณี มี
จ  านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 54.80 เช่นกนั (3)ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์พบว่ามี
จ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ีเก่ียวกบัการน าขอ้มูลมาใชผ้ดิมากท่ีสุด คือตอบผดิร้อยละ 



48.40 และรองลงมา มีจ  านวนนกัเรียนบกพร่องในดา้นน้ี เก่ียวกบัการแปลความหมายจาก
ประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มีจ  านวนนกัเรียนตอบผดิร้อยละ 32.30 
 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ ประชาอุทิศพิทยาคาร   พบว่ามีค่าความยากง่ายของ

แบบทดสอบตั้งแต่ 0.4902-0.9216 ค่าอ  านาจจ าแนกท่ีใชไ้ด ้มีค่าตั้งแต่  0.224-0.718 และหาค่า

สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)   ไดค่้า

ความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ 0.927 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิสารัตน์ วงศภ์ูรี (2556) ศึกษาเร่ือง 

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระท่ี 4 พีชคณิต เร่ือง

การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคุณภาพจ านวน 2 

ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบวินิจฉยัทั้ง 2 ฉบบัท่ีวดัเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย

สมการมีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.35-0.79 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ

ตั้งแต่ 0.20-0.58 

 การอภิปรายผลการวิจยั เร่ืองการศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง

เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 รายละเอียดการอภิปรายผลของแต่ละขอ้บกพร่อง เป็นดงัน้ี 

1.ขอ้บกพร่องดา้นการใชด้า้นการใชท้ฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติัมากท่ีสุด  คือ การ

ขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม และสมบติั โดยขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด 

คือ นกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเศษส่วน เช่น จากบททดสอบขอ้ท่ี 2  โจทย์

ถามวา่ 



 จากรูปส่วนท่ีแรงเงาสามารถเขียนเป็นเศษส่วนไดต้รงกบัขอ้ใด” 

ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีขอ้บกพร่องส่วนใหญ่นั้น มีการเลือกค าตอบว่า  
 
 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า  1 คือ 

ส่วนท่ีแรงเงา และ  3 คือ ส่วนท่ีไม่ไดแ้รงเงา แต่ไม่ใช่ส่วนทั้งหมด สาเหตุของขอ้บกพร่องดงั

กล่าวคือ นกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเศษส่วน ซ่ึงนกัเรียนไม่เขา้ใจความหมาย

ของเศษส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ลกัษณะและสาเหตุขงขอ้บกพร่องดงักล่าวนั้นเหมือนกบัท่ีพบใน

งานวิจยัของ พชัรา ศิลารักษ ์(2538) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาเร่ือง เศษส่วนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า ในโรงเรียนสังกดัส านกังานการ

ประถมศึกษา อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบนกัเรียนไม่เขา้ใจความหมายของ

การอ่านจ านวนเศษส่วน โดยนกัเรียนไม่เขา้ใจว่าตวัเศษ แสดงจ านวนท่ีแรงเงา ส่วนตวัส่วน คือ 

แสดงจ านวนทั้งหมด  

2. ขอ้บกพร่องดา้นการคิดค านวณ การสรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผล ไม่ครบทุกกรณี โดย

ขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ท่ีผูว้ิจยัพบ คือ นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีเป็นไป ไม่ไดต้วัอยา่งเช่น จาก

แบบทดสอบขอ้ท่ี 15 โจทยถ์ามวา่  “(  

  
  

 

 
)   

 

 
 การหาค าตอบควรด าเนินการตามขอ้ใด” โดย

ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีขอ้บกพร่องนั้นส่วนใหญ่เลือก   

  
    

   

   
  (  

   

   
) เป็นค าตอบ

ท่ีเป็นไปไม่ได ้ในท านองเดียวกนักบันกัเรียนท่ีเลือกค าตอบอ่ืน ๆ ในลกัษณะน้ี ผูว้ิจยัพบว่า สาเหตุท่ี

ท  าใหเ้กิดขอ้บกพร่องดงักล่าว คือ นกัเรียน ค านวณผลลพัธ์ออกมาผดิ ท าใหส้รุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้ง โดย

ท่ีลกัษณะและสาเหตุท่ีท  าใหเ้กิดขอ้บกพร่องดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนฐัพงษ ์ทองเช้ือ 

(2559) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยมและ

เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัสมุทรปราการ เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ Lestiana et al. (2016) ศึกษาเร่ือง “Identifying Students' Errors on 

Fractions” และ Ghani and Maat (2018) ศึกษาเร่ือง “Misconception of Fraction among Middle Grade 



Year Four Pupils at Primary School” ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนไม่เขา้ใจแนวคิดของ การบวก

เศษส่วน โดยนกัเรียนจะน าตวัเศษบวกกบัตวัเศษและตวัส่วนบวกกบัตวัส่วน ผลการสมัภาษณ์ พบว่า 

นกัเรียนสับสนกบัแนวคิดของการบวกเศษส่วน โดยนกัเรียน มีความเขา้ใจว่าตวัเลขท่ีอยูท่ี่ตวัเศษหรือ

ตวัส่วนคือค่าของจ านวนในหลกันั้น การบวก เศษส่วนจึงเป็นเพียงการน าค่าของตวัเลขในหลกันั้นมา

บวกกนั 

 3. ขอ้บกพร่องดา้นการตีความจากโจทย ์เร่ืองการน าขอ้มูลมาใชผ้ดิ โดยขอ้บกพร่อง ของ

นกัเรียนท่ีพบนั้นส่วนใหญ่ คือ การตีความหมายของเศษส่วนจากโจทยก์ าหนดใหผ้ดิ เช่น จากโจทย์

ในแบบทดสอบขอ้ท่ี 16 โจทยก์ าหนดให ้“ลุงมีท่ีนา 20
 

 
 ไร่ ซ้ือเพิ่ม 5 

 
 แบ่งไปท านา 13 ไร่ จาก

ขอ้มูลขอ้ใดถูกตอ้ง” โดยผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีขอ้บกพร่องนั้นส่วนใหญ่ เลือก “ลุงท านาไป

คร่ึงหน่ึงของทั้งหมด” เป็นค าตอบขอ้บกพร่องดงักล่าว คือ นกัเรียนไม่อ่านโจทยปั์ญหาไม่ละเอียดถ่ี

ถว้น โดยท่ีผูว้ิจยัยงัพบขอ้บกพร่องลกัษณะน้ีของนกัเรียนในแบบทดสอบ ขอ้ 7 ท าใหมี้ความโจทย์

ผดิโดยขอ้บกพร่องและสาเหตุท่ีผูว้ิจยัพบนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ Gunawardena 

Egodawatte (2011) ศึกษาเร่ือง Secondary School Students Misconceptions in Algebra ซ่ึงได้

กล่าวถึงลกัษณะและสาเหตุของนกัเรียนท่ีมีขอ้บกพร่อง ดงักล่าวไวว้่า ขอ้บกพร่องน้ีส่วนใหญ่ จะ

พบในกรณีท่ีโจทยปั์ญหาเป็นขอ้ความ และเม่ือไหร่ ก็ตามท่ีนกัเรียนพยายามท่ีจะแปลความหมาย

จากขอ้ความของโจทยปั์ญหาไปประโยคสัญลกัษณ์ ไปตามล าดบัท่ีโจทยก์ าหนดให ้ซ่ึงท าให้

นกัเรียนก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้ความและสัญลกัษณ์นั้นไม่ตรงกนั 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารสาสน์ ประชาอุทิศพิทยาคาร ท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้บ

ขอ้บกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนตามลกัษณะขอ้บกพร่องใน



แต่ละดา้น ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน ดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลของการวิจยัไปใช้ 

1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะขอ้บกพร่องของนกัเรียนท่ีมี ครูควรน า

ลกัษณะของขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี มาเป็นรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน โดย

อธิบายลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งของขอ้บกพร่อง ว่าผดิอยา่งไร และท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งไร เพื่อให้

นกัเรียนเกิดการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะท าใหข้อ้บกพร่องในเร่ืองนั้นนอ้ยลงและหลีกเล่ียง

ขอ้บกพร่องท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเอง 

2. ควรสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีตอบผดิในแต่ละขอ้มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปและ

ขอ้บกพร่องท่ีชดัเจนข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1.การวิจยัคร้ังต่อไปการออกแบบทดสอบวินิจฉยัขอ้บกพร่องควรออกแบบทดสอบท่ี
เตรียมตามแนวคิดท่ีเกิดขอ้บกพร่องจากนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์หา
ขอ้บกพร่องของนกัเรียน 

2.การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนจะตอ้งครอบคลุมจุดประสงค์ในการเรียนและ
ทกัษะพื้นฐานทุกดา้น 



3.แบบทดสอบท่ีใชใ้นการวินิจฉยัหาขอ้บกพร่องท่ีได ้ จ  าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลในบทการ
สัมภาษณ์กบันกัเรียนเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีท  าใหเ้กิดขอ้พร่องทางการเรียนไดอ้ยา่งชดัเจนและ
รู้ถึงปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าไปแกไ้ขตรงจุดและพฒันาใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพต่อไป 
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