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ข้อบกพร่องและมโนมติทีค่ลาดเคล่ือนทางคณติศาสตร์ของนักเรียน เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน  
Students’ Mathematical Errors and Misconceptions on Addition and Subtraction of Fraction 

 
น ้ำฝน อบเชย (Namfon Obchery)* ดร.หลำ้ ภวภูตำนนท ์(Dr.Lha Pavaputanon)**  

 
บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษำขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์เร่ือง กำรบวก
และกำรลบเศษส่วน กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบำลบำ้นโนนทนั จ ำนวน 46 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวดัข้อบกพร่องทำงคณิตศำสตร์ และแบบสัมภำษณ์วดัมโนมติท่ี
คลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. นกัเรียนมีขอ้บกพร่องทำงคณิตศำสตร์ เร่ือง กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วน 5 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) ดำ้นกำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฏ สูตร บทนิยำมและสมบติั 2) ดำ้นกำรขำดกำรตรวจสอบใน
ระหวำ่งกำรแกปั้ญหำ 3) ดำ้นกำรตีควำมดำ้นภำษำ 4) ดำ้นกำรใชข้อ้มูลผิด และ 5) ดำ้นขอ้ผิดพลำดในเทคนิคกำรท ำ  
และ 2. จำกกำรวเิครำะห์มโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์ นกัเรียนมีมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนในกำรบวกและกำรลบ
เศษส่วน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) มโนมติคลำดเคล่ือน 2) มโนมติเชิงคณิตศำสตร์แบบไม่สมบูรณ์ และ 3) ไม่เขำ้ใจมโนมติเชิง
คณิตศำสตร์  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to  analyze students’ mathematical Errors and Misconceptions on 
Addition and Subtraction of Fraction. The participants of this study consisted of 44 Prathomsuksa 6 students who 
studied in the 2st semester of 2014 academic year of Nonthun Municipal school, Khon Kaen Province. The 
instruments of this study were a diagnostic test about mathematical errors and a structured interviews. The finding 1. 
Students’ mathematical Errors  on the Addition and subtraction of Fraction 5 types of errors were found; (1) Misused 
Data (2) Misinterpreted Language (3) Distorted Theorem or Definition (4) Unverified Solution (5) Technical Error.  
2.   Students’ mathematical Misconception were on the Addition and subtraction of Fraction 3 type of misconceptions 
were found; (1) partial understanding, (2) specific misconception, (3) no understanding. 
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บทน า 
 คณิตศำสตร์มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
พฒันำควำมคิดมนุษย ์ท ำให้มนุษยมี์ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
คิดอย่ำงมี เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สำมำรถ
วิ เครำะห์ ปัญหำห รือสถำนกำรณ์ ได้อย่ำง ถ่ีถ้วน 
รอบคอบ  ช่ วยให้ ค ำดกำรณ์  วำงแผน  ตัด สิน ใจ 
แก้ปัญหำ และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั  ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม นอกจำกน้ีคณิตศำสตร์ย ังเป็น
เคร่ืองมือในกำรศึกษำทำงดำ้นวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และศำสตร์อ่ืน ๆ คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนิน ชีวิต  ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ ดี ข้ึน  และ
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข (ส ำนัก
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 
2551) 
 จำกผลกำรป ระ เมินนั ก เรียนน ำน ำชำติ 
(Program for International Student Assessment ห รื อ 
PISA) ในปี 2012 ของโครงกำร PISA ประเทศไทย 
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงศึกษำธิกำร (2556) พบวำ่กำรรู้คณิตศำสตร์ใน
หมวดกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ค่ำเฉล่ียนกัเรียนไทย
มีจุดอ่อนท่ีสุดในเร่ืองกระบวนกำร กำรคิด หรือกำรคิด
ใหเ้ป็นคณิตศำสตร์ซ่ึงจำกผลกำรประเมินดงักล่ำวแสดง
ให้เห็นว่ำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ของ
นักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต ่ ำ ควรได้รับกำรปรับปรุง  
รวมทั้ งปัญหำกำรท่ีนักเรียนไม่ประสบควำมส ำเร็จใน
กำรเรียนคณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ รวม
ไปถึงกำรท่ีไม่ชอบเรียนคณิตศำสตร์เป็นปัญหำท่ี
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขจำกทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
(โครงกำร PISA 2012 ประเทศไทย สถำบนัส่งเสริมกำร
สอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิกำร, 
2556) 
 กำรบวกและกำรลบเศษส่วนเป็นอีกปัญหำ
หน่ึงส ำหรับนักเรียน แมว้่ำส่วนใหญ่แลว้นักเรียนไม่มี
ปัญหำในกำรเขำ้ใจควำมหมำยของ  แต่นักเรียนเรียนก็
ยงัสับสนในกำรหำผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง เม่ือนักเรียนตอ้ง
เผชิญกำรแก้ปัญหำกำรบวกเศษส่วน นักเรียนมักจะ

เลือก “วิธีท่ีง่ำยท่ีสุดในกำรหำค ำตอบ”  โดยไม่ค ำนึงถึง
กำรท ำตวัส่วนให้เท่ำกัน  แต่มกัจะบวกตวัเศษและตวั
ส่วนเข้ำด้วยกัน หรือท ำตำมกฎ Sadi (2007 อำ้งถึงใน
ทศันีย,์ 2553) นอกจำกน้ี Hart (1980 อำ้งถึงในทัศนีย์, 
2553)  ท ำกำรศึกษำพบว่ำ 30% ของนักเรียนอำยุ 13 ปี 
จะท ำข้อผิดพลำดในลักษณะน้ี  และสังเกตพบว่ำเด็ก
อำยุ 15 ปี บำงคนก็ท ำผิดพลำดเช่นกัน ซ่ึง Sadi (2007 
อำ้งถึงในทัศนีย ,์ 2553) ได้กล่ำวไวว้่ำ ควำมขำ้ใจมโน
มติท่ีคลำดเคล่ือนน้ี ส่วนหน่ึงอำจเป็นผลจำกกฎของกำร
คูณเศษส่วน 
 กำรเรียนรู้เร่ืองเศษส่วนผูเ้รียนจะเรียนรู้
โดยผำ่นกำรใชส่ื้อของครู ไดแ้ก่ ส่ือกระดำษรูปส่ีเหล่ียม
แบ่งออกเป็นหลำยๆ ส่วนท่ีเท่ำกนั แผนภำพแสดงกำร
แบ่งหน่ึงหน่วยอกเป็นหลำยๆ ส่วนย่อย กำรบวกและ
กำรลบเศษส่วนเป็นปัญหำท่ีดูเหมือนเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั
เป็นอยำ่งมำกส ำหรับผูเ้รียน กำรใชม้โนมติเร่ืองเศษส่วน
ในกำรแกปั้ญหำกำรบวกและกำรลบจึงเป็นเร่ืองท่ียำก
ตำมไปด้วย (อัมพร , 2547) เช่นเดียวกับท่ี Kerslake, 
(1986 อำ้งถึงใน ทัศนีย ,์ 2553) กล่ำวว่ำนักเรียนใช้กำร
ท่องจ ำเทคนิคต่ำง ๆ ท่ี เคยเรียนในกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบัเศษส่วน โดยท่ีควำมรู้เร่ืองเศษส่วนท่ีเด็กมีอยู่
นั้น ไม่ใช่ควำมรู้ท่ีสร้ำงข้ึนจำกส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่จริง
ของเด็ก  และกำรด ำเนินกำรเร่ืองเศษส่วนมีควำมเป็น
นำมธรรมในกำรนิยำม ซ่ึงควำมเป็นนำมธรรมและกำร
ขำดควำมรู้สึกเก่ียวกบัเศษส่วนน้ีน ำนักเรียนไปสู่ควำม
เข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือนเก่ียวกับเศษส่วนหลำยประกำร  
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำง
พีชคณิต (กำรบวก กำรลบ กำรคูณและกำรหำร) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเกษสุดำ (2538) ไดศึ้กษำควำมเขำ้ใจเร่ือง
เศษส่วนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษำปีท่ี  6 พบว่ำ
นกัเรียนมีควำมเขำ้ใจเร่ืองควำมหมำยของเศษส่วน กำร
บวกกำรลบเศษส่วนท่ีมีส่วนไม่เท่ำกนั กำรคูณและกำร
หำรเศษส่วน อยู่ในระดบัน้อยและยงัพบว่ำดำ้นควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมโนมติเร่ืองเศษส่วนกลุ่มตวัอยำ่งยงั
มีควำมเขำ้ใจอยูใ่นระดบันอ้ยมำก และ พชัรำ (2538) ได้
ศึกษำปัญหำเร่ืองเศษส่วนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ
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ปีท่ี  5 ท่ี มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ ำ พบว่ำเกิดจำก
ปัญหำด้ำนข้อบกพร่องในเร่ือง กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วน ขอ้บกพร่องส่วนใหญ่ คือ กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วนท่ีมีส่วนไม่เท่ำกนั 
 ด้วยเหตุผลท่ีกล่ำวขำ้งตน้น้ี ผูว้ิจัยจึงมีควำม
สนใจท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัขอ้บกพร่องและควำมเขำ้ใจเชิง
มโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์ เร่ือง กำรบวก
และกำรลบเศษส่วนของนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นหลกัฐำนเชิง
ประจักษ์และข้อค้นพบต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนว
ทำงกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมเขำ้ใจเชิงมโนมติทำงคณิตศำสตร์ เร่ือง กำรบวก
และกำรลบเศษส่วน มำกยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
 เ พ่ื อ ศึ ก ษ ำข้อ บ กพ ร่อ งแล ะม โน ม ติ ท่ี
คลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์ เร่ือง กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วนของนกัเรียน 
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หมำยถึง ข้อผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนในขณะแก้ปัญหำทำง
คณิ ตศำสต ร์ ซ่ึ ง เป็ น อุปสรรคต่ อกำร เรี ยน รู้ท ำง
คณิตศำสตร์ท ำให้ผูเ้รียนไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
ห รือ จุ ด มุ่ งห มำยท ำงกำร เรี ยน ได้  ซ่ึ งว ัด ได้จ ำก
แบบทดสอบอตันัยเร่ือง กำรบวกและกำรลบเศษส่วน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ตำมกรอบแนวคิด
ของโมวโ์ชวิทช์ และคณะ (Moshovitz et al., 1987) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ดำ้น ดงัน้ี 

1) ด้ ำน ก ำรใช้ข้อ มู ล ผิ ด  (Misused 
Data) คือ นักเรียนเกิดกำรละเลยกำรใช้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็น
ในขั้นตอนกำรแกปั้ญหำ ท ำผิดค ำสั่งโดยหำค ำตอบใน
ส่ิงท่ีไม่ตอ้งกำร คดัลอกโจทยผ์ิด 

2) ด้ ำ น ก ำ ร ตี ค ว ำ ม ด้ ำ น ภ ำ ษ ำ 
(Misinterpreted Language) คื อ  นั ก เรียนไม่สำมำรถ

ตีค วำม จ ำกป ระโยคภ ำษ ำม ำเป็ น ป ระโยคท ำง
คณิตศำสตร์ไดห้รือตีควำมอยำ่งไม่ถูกตอ้ง 

3) ดำ้นกำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร 
บทนิยำม และสมบติั (Distorted Theorem or Definition) 
คือ นักเรียนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนเก่ียวกับ
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยำมและสมบัติต่ำง ๆ หรือจ ำ
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยำมและสมบติัผิด 

4) ด้ำนกำรขำดกำรตรวจสอบใน
ระห ว่ ำง ก ำร แ ก้ ปั ญ ห ำ  (Unverified Solution) คื อ 
นักเรียนด ำเนินตำมขั้ นตอนกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้อง แต่ค  ำตอบผิดไปจำกท่ีโจทยก์ ำหนดให้ หรือ
ตอบค ำถำมในส่ิงท่ีโจทยไ์ม่ตอ้งกำร  

5) ด้ำนข้อผิดพลำดในเทคนิคกำรท ำ 
(Technical Error) คือ เป็นขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดจำกนกัเรียน
ขำดควำมระมดัระวงัในกำรคิดค ำนวณ 
 2.  มโนมติที่คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ 
หมำยถึง ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของแต่ละบุคคลท่ีเกิดจำก
ประสบกำรณ์เดิมเพ่ือน ำมำสร้ำงเป็นควำมหมำยใหม่
หรือควำมรู้ใหม่ โดยท่ีควำมรู้เดิมนั้นไม่สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมคณิตศำสตร์ 
ในงำนวิจยัน้ีไดใ้ชเ้กณฑ์กำรสอดคลอ้งกบัมโนมติทำง
วิทยำศำสตร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตำมแนวคิด
ของ Haidar (1997 อ้ำงถึงในธัญญำรัตน์ , 2555 ) ซ่ึง
น ำมำประยกุต์ใชก้บัมโนมติคณิตศำสตร์ เพ่ือวิเครำะห์
มโนมติของนกัเรียนประกอบดว้ย 4 ดำ้น ดงัน้ี 

1) มโนมติ เชิ งคณิ ตศำสต ร์ (sound 
understanding) หรือ SU คือ  ค ำตอบของนัก เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นวำ่นกัเรียนมีมโนมติสอดคลอ้งกบัมโนมติ
ท่ี เป็น ท่ียอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนัก
คณิตศำสตร์ทุกองคป์ระกอบ 

2) มโนมติเชิงคณิตศำสตร์แบบไม่
สมบูรณ์ (partial understanding) หรือ PU คือ ค ำตอบ
ของนกัเรียนท่ีแสดงวำ่มีมโนมติท่ีสอดคลอ้งกบัมโนมติ
ท่ี เป็น ท่ียอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนัก
คณิตศำสตร์ อยำ่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ 
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3) ม โน ม ติ ค ล ำด เค ล่ื อ น  ( specific 
misconception) หรือ MU คือ ค ำตอบของนักเรียนท่ี
แสดงมโนมติท่ีไม่สอดคลอ้งหรือคลำดเคล่ือนจำกมโน
มติท่ีเป็นท่ียอมรับ และสอดคล้องกับมโนมติของนัก
คณิตศำสตร์ 

4) ไม่เขำ้ใจมโนมติเชิงคณิตศำสตร์ (no 
understanding) หรือ NU คือ กำรท่ีนักเรียนไม่ตอบ
ค ำถำม ตอบค ำถำมในลักษณะทวนค ำถำมหรือตอบ
ค ำถำมไม่ตรงประเด็น 
 3.  นั ก เ รี ย น  ห ม ำ ย ถึ ง  นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2557 
โรงเรียนเทศบำลบำ้นโนทนั จงัหวดัขอนแก่น 
 
วธีิการวจิยั 
 กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ โดยเน้นกำร
บรรยำยเชิงวิเครำะห์ ซ่ึงมีรำยละเอียดเก่ียวกับวิธีกำร
วจิยัดงัน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบำลบ้ำนโนนทัน อ ำเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ท่ี
ก ำลงัศึกษำในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 46 
คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 1. แ บ บ ท ด ส อ บ วัด ข้ อ บ ก พ ร่ อ งท ำ ง
คณิตศำสตร์ เร่ืองกำรบวกและกำรลบเศษส่วน แบบ
อตันัยจ ำนวน 6 ขอ้ ใช้ส ำหรับตรวจสอบขอ้บกพร่อง
ทำงคณิตศำสตร์ของนกัเรียน เร่ือง กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วน  โดยผู ้วิจัยได้ส้ รำงแบบทดสอบภำยใต้
ค  ำแน ะน ำแล ะต รวจสอบ จ ำกผู ้ เ ช่ี ย วช ำญ ด้ ำน
คณิตศำสตร์ 
 2. แบบสัมภำษณ์วดัมโนมติทำงคณิตศำสตร์ 
ใช้ส ำห รับตรวจสอบมโนมติ ท่ี คลำดเค ล่ือนทำง

คณิตศำสตร์ของนักเรียน เร่ือง กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วน 
 
 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผู ้วิจัยสร้ำงแบบทดสอบวดัข้อบกพร่อง
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  
 2. น ำแบบทดสอบมำตรวจตำมเกณฑ์คะแนน
ท่ี ผู ้วิ จัยส ร้ ำง ข้ึ น  พ ร้อมห ำค่ ำ ร้อ ยละ  วิ เค รำะ ห์
ขอ้บกพร่องเร่ืองกำรบวกและกำรลบเศษส่วนท่ีพบโดย
แยกตำมลกัษณะของขอ้บกพร่อง และวิเครำะห์ลกัษณะ
ของมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงตำมลกัษณะขอ้บกพร่อง
ท่ีพบ จำกนั้ นผูว้ิจัยได้สัมภำษณ์นักเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ลักษณะมโนมติท่ี
คลำดเคล่ือน 
  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวจิยั 
 จำกท่ีผู ้วิจัยได้ส ร้ำงแบบทดสอบเพื่ อว ัด
ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์
ของนักเรียน เร่ืองกำรบวกและกำรลบเศษส่วนโดยพบ
ข้อบ กพ ร่อ งทั้ งห ม ด  5 ด้ ำน ต ำม ก รอบ ท ฤษ ฎี 
Movshovitz et al. (1987) และมโนมติท่ีคลำดเคล่ือน
ทำงคณิตศำสตร์ 3 ด้ำนตำมกรอบทฤษฎีของ Haidar 
(1997 อำ้งถึงในธญัญำรัตน์, 2555) แสดงดงัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1  ผลกำรประเมินคะแนนของนกัเรียน เร่ือง 
 กำรบวกเศษส่วน 
 

 
ขอ้ท่ี 

1. กำรบวก
เศษส่วนปกติ 

2.โจทย์
ปัญหำกำร
บวกเศษส่วน 

3.โจทย์
ปัญหำกำร
บวกเศษส่วน
จ ำนวนคละ 

คะ
แน

น 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น 

(%
) 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น(

%)
 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น(

%)
 

0 0 0 1 2.17 0 0 
1 18 39.1 14 30.4 16 34.8 
2 2 4.35 13 28.3 16 34.8 
3 6 2.17 6 13 8 17.4 
4 1 13 10 21.7 5 10.9 
5 19 41.3 2 4.35 1 2.17 

รวม 46 100 46 100 46 100 
 

 จ ำก ต ำร ำง ท่ี  1 พ บ ว่ ำ มี นั ก เ รี ย น ท่ี เกิ ด
ขอ้ผิดพลำดในแต่ละขอ้ดงัต่อไปน้ี หวัขอ้กำรบวกโจทย์
ปัญหำเศษส่วนจ ำนวนคละพบนักเรียนมีขอ้ผิดพลำด
มำกท่ีสุด 45 คน คิดเป็น 97.8% รองลงมำหวัขอ้กำรบวก
โจทย์ปัญหำเศษส่วนพบว่ำนักเรียนมีข้อผิดพลำด
ทั้งหมด 44 คน คิดเป็น 95.8% และสุดทำ้ยในหัวขอ้กำร
บวกเศษส่วนปกติพบว่ำนักเรียนมีขอ้ผิดพลำดทั้ งหมด 
27 คน คิดเป็น 58.7%  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางที ่2  ผลกำรประเมินคะแนนของนกัเรียน เร่ือง 
 กำรลบเศษส่วน 
 

 
ขอ้ท่ี 

1. กำรลบ
เศษส่วนปกติ 

2.โจทย์
ปัญหำกำรลบ
เศษส่วน 

3.โจทย์
ปัญหำกำร
ลบเศษส่วน
จ ำนวนคละ 

คะ
แน

น 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น 

(%
) 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น(

%)
 

จ ำ
นว

น 

เป
อร์
เซ็
น(

%)
 

0 0 0 0 0 0 0 
1 17 37 13 28.3 13 28.3 
2 6 13 15 32.6 16 34.8 
3 4 18.7 2 4.35 7 15.2 
4 18 39.1 11 23.9 7 15.2 
5 1 2.17 5 10.9 1 2.17 

รวม 46 100 46 100 46 100 
 
 จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่นกัเรีนเกิดขอ้ผิดพลำดใน
แต่ละขอ้ดงัต่อไปน้ี หวัขอ้โจทยปั์ญหำกำรลบเศษส่วน
จ ำนวนคละและกำรบวกเศษส่วนปกติพบนกัเรียนมี
ขอ้ผิดพลำดมำกท่ีสุดจ ำนวน 45 คน คิดเป็น 97.8% และ
หวัขอ้โจทยปั์ญหำกำรลบเศษส่วนจ ำนวน 41 คน คิด
เป็น 89.13% 

ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางการเรียน
คณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบเศษส่วนของ
นักเรียน 
 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ผิดพลำดในแต่ละขอ้พบ
ลักษณะข้อบกพร่องทำงคณิตศำสตร์เร่ืองกำรบวก
เศษส่วน 5 ดำ้นตำมกรอบทฤษฎีของ Movshovitz et al. 
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(1987) ลกัษณะขอ้บกพร่องท่ีพบมำกท่ีสุดไดแ้ก่ 1) ดำ้น
กำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยำมและสมบติั 2) 
ดำ้นกำรขำดกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรแกปั้ญหำ 3) 
ดำ้นกำรตีควำมดำ้นภำษำ 4) ดำ้นกำรใชข้อ้มูลผิด และ
สุดท้ำย 5) ดำ้นขอ้ผิดพลำดในเทคนิคกำรท ำ ดังแสดง
ในรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ขอ้บกพร่องดำ้นกำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ 
สูตร บทนิยำมและสมบัติ ในกำรด ำเนินกำรบวกและ
กำรเศษส่วนของนักเรียนพบว่ำนักเรียนไม่สำมำรถหำ
ค ำตอบกำรบวกและกำรลบเศษส่วนได้อย่ำงถูกต้อง 
ลกัษณะท่ีพบมำกท่ีสุดคือนักเรียนจะด ำเนินกำรบวก
และลบเศษส่วนโดยเอำเศษบวกเศษและเอำส่วนบวก
ส่วน ในกรณีกำรด ำเนินกำรลบเศษส่วนก็เช่นกัน ซ่ึง
เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดเพรำะกำรบวกหรือเศษส่วนใน
กรณีท่ีส่วนไม่เท่ำกนัจะตอ้งท ำส่วนให้เท่ำกนัก่อนท่ีจะ
ท ำกำรบวกหรือเศษส่วน ดงัแสดงในตวัอยำ่งต่อไปน้ี 
ตัวอย่างที่  1 ลักษณะข้อบกพร่องด้ำนกำรบิดเบือน
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยำมและสมบติั เร่ือง กำรบวก
เศษส่วน  
 

       
  ภาพที ่1   แสดงกำรบวกเศษส่วนของนกัเรียน      

 

  
ภาพที ่2   แสดงกำรลบเศษส่วนของนกัเรียน 

 
 จำกภำพท่ี  1 พบว่ำนักเรียนด ำเนินกำรบวก
เศษส่วนโดยกำรเอำเศษบวกเศษและเอำส่วนบวกส่วน 
และในภำพท่ี 2 พบว่ำก่อนท่ีนักเรียนจะด ำเนินกำรลบ
เศษส่วนนักเรียนไดก้ลบัเศษส่วนตวัลบก่อน แสดงให้

เห็นถึงควำมไม่เข้ำใจเก่ียวกับกำรบวกและกำรลบ
เศษส่วนของนักเรียน ซ่ึงเป็นข้อบกพร่องด้ำนกำร
บิดเบือนทฤษฎีบท กฏ สูตร บทนิยำมและสมบติั 
 2.  ขอ้บกพร่องดำ้นกำรขำดกำรตรวจสอบใน
ระหว่ำงกำรแกปั้ญหำ จำกกำรตรวจสอบพบ 2 กรณีคือ 
นกัเรียนด ำเนินกำรถูกตอ้งแต่ค  ำตอบท่ีไดผ้ิดหรือยงัไม่
อยูใ่นรูปผลส ำเร็จ และในกรณีท่ีนักเรียนด ำเนินกำรผิด
แต่ค  ำตอบท่ีนกัเรียนไดมี้ควำมถูกตอ้ง กรณีท่ี 1 นกัเรียน
ไม่มีกำรตรวจสอบค ำตอบท่ีไดแ้ละส่วนใหญ่ค ำตอบท่ี
นักเรียนได้ไม่อยู่ในรูปผลส ำเร็จ ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่ำ
ค ำตอบของนักเรียนไม่อยู่ในรูปเศษส่วนอย่ำงต ่ำ และ
กรณีท่ี 2 ในขั้นกำรด ำเนินกำรพบวำ่นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้ตรวจสอบในระหว่ำงกำรเขียนเน่ืองจำกในกำร
ด ำเนินกำรลบไม่ มีสมบัติกำรสลับ ท่ี  ซ่ึ งเป็นกำร
ด ำเนินกำรท่ีผิดพลำดแต่ค  ำตอบท่ีนักเรียนได้กลับมี
ควำมถูกตอ้ง ซ่ึงสำเหตุส่วนใหญ่แลว้เกิดจำกนักเรียน
ไม่ไดต้รวจสอบในขณะท่ีนักเรียนก ำลงัด ำเนินกำรบวก
หรือลบเศษส่วน ดงัแสดงในตวัอยำ่งท่ี 2 
 
ตัวอย่างที่  2 ลักษณะข้อบกพร่องด้ำนกำรขำดกำร
ตรวจสอบในระหวำ่งกำรแกปั้ญหำ 
 

    
ภาพที ่3  แสดงกำรบวกโจทยปั์ญหำเศษส่วน  

 

   
ภาพที ่4 แสดงกำรลบเศษส่วนของนกัเรียน  

 
 จำกภำพท่ี  3 พบว่ำนักเรียนแสดงวิธีกำรบวก
เศษส่วนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งแต่นักเรียนไม่ตอบให้อยูใ่นรูป
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เศษ ส่วนอย่ำงต ่ ำ  และในภำพ ท่ี  4 พบว่ำนัก เรียน
ด ำเนินกำรกำรลบเศษส่วนผิดพลำดเน่ืองจำกนักเรียน
สลบัต ำแหน่งระหว่ำงเศษส่วนตวัตั้งกบัเศษส่วนตวัลบ
แต่ค  ำตอบท่ีนกัเรียนไดก้ลบัถูกตอ้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ข้อบกพ ร่องของนัก เรียน ท่ี เกิดจำกกำรขำดกำร
ตรวจสอบในระหวำ่งกำรแกปั้ญหำ 
 3.  ขอ้บกพร่องดำ้นกำรตีควำมดำ้นภำษำ จำก
กำรตรวจสอบพบว่ำนักเรียนไม่สำมำรถตีควำมจำก
ประโยคภำษำให้อยู่ในรูปประโยคทำงคณิตศำสตร์ได้
ท ำใหเ้ป็นอุปสรรคต่อกำรหำค ำตอบของนกัเรียนและยงั
ส่งผลให้นักเรียนไม่สำมำรถแก้โจทยปั์ญหำกำรบวก
และกำรลบเศษส่วนได้อย่ำงถูกตอ้ง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้
นักเรียนจะเกิดควำมผิดพลำดในกำรตีควำมในกำร
ด ำเนินกำร ตวัอย่ำงเช่น นักเรียนตีควำมจำกค ำว่ำ “ตดั
แบ่ง” เป็นกำรหำรและนอกจำกน้ียงัพบว่ำนักเรียน
ตีควำมจำกค ำว่ำ “น ำมำรวมกนั” เป็นกำรคูณ จำกกำร
ตีควำมท่ีผิดพลำดดงักล่ำวส่งผลให้ค  ำตอบสุดทำ้ยของ
นักเรียนผิดไปด้วย ซ่ึงสำเหตุเกิดจำกนักเรียนเรียนรู้
เศษส่วนแบบท่องจ ำแต่ไม่ไดมี้ควำมเขำ้ใจถึงหลกักำรท่ี
ถูกตอ้ง ดแัสดงในตวัอยำ่งท่ี 3 
 
ตัวอย่างที่ 3 ลกัษณะขอ้บกพร่องด้ำนกำรตีควำมด้ำน
ภำษำ 
 

 
ภาพที ่5 แสดงกำรลบโจทยปั์ญหำเศษส่วนของนกัเรียน                             

 

 

ภาพที ่6   แสดงกำรบวกโจทยปั์ญหำเศษส่วนของ
นกัเรียน                             

 
 ภำพท่ี 4 และ 5 แสดงกำรตีควำมท่ีผิดพลำด
ของนักเรียนซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมบกพร่องในด้ำน
กำรตีควำมดำ้นภำษำ 
 4.  ดำ้นกำรใชข้อ้มูลผิด เป็นขอ้บกพร่องท่ีเกิด
จำกนัก เรียนละเลยกำรใช้ข้อมูล ท่ี จ ำเป็นในกำร
แกปั้ญหำ ในกรณีน้ีพบวำ่นกัเรียนหำค ำตอบโดยกำรน ำ
ขอ้มูลท่ีโจทยใ์ห้มำ แต่โจทยไ์ม่ไดถ้ำมมำใชใ้นกำรหำ
ค ำตอบ ซ่ึงสำเหตุเกิดจำกกำรท่ีนักเรียนไม่ตรวจสอบ
ค ำสั่งว่ำโจทยต์อ้งกำรอะไรซ่ึงส่งผลให้นักเรียนตอบ
ค ำถำมไม่ตรงประเด็นท่ีโจทย์ต้องกำร ดังแสดงใน
ตวัอยำ่งท่ี 4 
 
ตวัอย่างที ่4 ลกัษณะขอ้บกพร่องดำ้นกำรใชข้อ้มูลผิด 
 

 
ภาพที ่7  แสดงกำรลบโจทยปั์ญหำจ ำนวนคละของ

นกัเรียน 
 

 5.  ด้ำนข้อผิดพลำดในเทคนิคกำรท ำ  เป็น
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจำกนกัเรียนค ำนวณตวัเลขท่ีผิดพลำด 
ซ่ึ งสำเหตุ เกิดจำกนัก เรียน คิด เลข เร็วและไม่ได้
ตรวจสอบในกำรคิดค ำนวณของตวัเองท ำให้ผลลพัธ์ท่ี
นกัเรียนไดอ้อกมำมีควำมผิดพลำด ดงัแสดงในตวัอยำ่ง
ท่ี 5 
 

ตัวอย่างที่ 5 ลักษณะขอ้บกพร่องด้ำนขอ้ผิดพลำดใน
เทคนิคกำรท ำ 
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ภาพที ่8  แสดงกำรลบเศษส่วนของนกัเรียน 

  
 จำกภำพท่ี 6 แสดงขอ้ผิดพลำดของนกัเรียนใน
กำรคิดค ำนวณตวัเลข จำกตวัอยำ่งแทนท่ีนักเรียนจะได้

ค  ำตอบ เท่ำกับ
24

12 แต่นักเรียนกลับ คูณตัวเลขผิด 

3648  ท ำให้นักเรียนได้ค  ำตอบท่ีผิดตำมไปดว้ย
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงขอ้บกพร่องในด้ำนขอ้ผิดพลำดใน
เทคนิคกำรท ำ 

ผลการวิเคราะห์มโนมติทีค่ลาดเคล่ือนทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 
 จำกกำรวิเครำะห์มโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำง
คณิตศำสตร์ของนักเรียนเร่ืองกำรบวกและกำรลบ
เศษส่วนจำกแบบวดัขอ้บกพร่องและกำรสัมภำษณ์พบ
ขอ้มโนมติท่ีคลำดเคล่ือน 3 ด้ำนตำมกรอบทฤษฎีของ 
Haidar (1997 อ้ำงถึงในธัญญำรัตน์ , 2555) ได้แก่  1) 
มโนมติคลำดเคล่ือน 2) มโนมติเชิงคณิตศำสตร์แบบไม่
สมบูรณ์ และ 3) ไม่เขำ้ใจมโนมติเชิงคณิตศำสตร์ แสดง
ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  มโนมติคลำดเคล่ือน จำกกำรวิเครำะห์
พบวำ่นกัเรียนมีมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนในเร่ืองกำรบวก
และกำรลบเศษส่วน ไดแ้ก่ นกัเรียนด ำเนินกำรบวกและ
ลบเศษส่วนโดยกำรน ำเศษบวกลบเศษและน ำส่วนบวก
ลบส่วน และนอกจำกน้ียงัพบว่ำนักเรียนมีมโนมติท่ี
คลำดเคล่ือนเก่ียวกับกำรเขียนประโยคภำษำให้อยู่ใน
รูปปนะโยคสญัลกัษณ์ทำงคณิตศำสตร์ไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะ
ส่งผลใหน้กัเรียนไม่สำมำรถแกปั้ญหำเร่ืองกำรบวกและ
กำรลบเศษส่วนได ้
 2. มโนมติเชิงคณิตศำสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 
นักเรียนมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งแต่ยงัไม่สมบูรณ์ในกำร
หำค ำตอบกำรบวกและกำรลบเศษส่วน หรือมีวธีิกำรแก้
โจทยปั์ญหำท่ีแสดงวำ่มีมโนมติท่ีสอดคลอ้งกบัมโนมติ

ท่ี เป็น ท่ียอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนัก
คณิตศำสตร์  อย่ำงน้อย 1  องค์ประกอบ  จำกกำร
วิเครำะห์พบว่ำนักเรียนมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรบวก
และกำรลบเศษส่วนว่ำต้องท ำส่วนให้เท่ำกันก่อนแต่
นกัเรียนไม่ตดัทอนค ำตอบให้อยูใ่นรูปเศษส่วนอยำ่งต ่ำ 
และนักเรียนมีควำมเข้ำใจว่ำกำรท ำส่วนให้เท่ำกันไม่
จ ำเป็นตอ้งน ำตวัเลขท่ีมำคูณส่วนทั้งสองไปคูณเศษเพียง
ท ำส่วนให้เท่ำกันก็สำมำรถท่ีจะน ำเศษส่วนทั้งสองมำ
บวกหรือลบกนัได้เลย ซ่ึงเป็นมโนมติเชิงคณิตศำสตร์
แบบไม่สมบูรณ์ของนกัเรียน 
 3. ไม่เขำ้ใจมโนมติเชิงคณิตศำสตร์ จำกกำร
วิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ นักเรียนท่ีไม่เข้ำใจมโนมติเชิง
คณิตศำสตร์ส่วนใหญ่จะตอบค ำถำมในลักษณะลอก
โจทย์ หรือเขียนค ำตอบจำกตัวเลขท่ีปรำกฏในโจทย์ 
และนอกจำกน้ียงัพบวำ่นกัเรียนไม่เขียนค ำตอบใด ๆ ใน
กระดำษค ำตอบเลย แสดงให้ว่ำนักเรียนไม่เขำ้ใจมโน
มติเชิงคณิตศำสตร์ 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 จำกกำรท ำกำรวจิยัผูว้จิยัสำรมำรถอภิปรำย
ผลกำรวจิยัไดด้งัน้ี 
 ด้ าน ข้อบกพ ร่อง พบว่ำนัก เรียน มีควำม
บกพร่อง 5 ด้ำน ได้แก่ ลักษณะขอ้บกพร่องท่ีพบมำก
ท่ีสุดไดแ้ก่  
 1) ด้ำนกำรบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บท
นิยำมและสมบติั ลกัษณะท่ีพบมำกท่ีสุดคือนักเรียนไม่
เข้ำใจหลักกำรบวกเศษส่วนท่ีถูกต้อง ส่วนใหญ่แล้ว
นกัเรียนจะบวกลบเศษส่วนโดยกำรไม่ค ำนึงวำ่ตวัส่วน
ของเศษส่วนทั้ งสองเท่ำกันหรือไม่แต่นักเรียนจะใช้
วธีิกำรท่ีง่ำยโดยกำรน ำเศษมำบวกหรือมำลบกนั และน ำ
ส่วนมำบวกหรือมำลบกันเลยเพ่ือให้ได้ค  ำตอบ ซ่ึง
สำเหตุเกิดกำรท่ีนกัเรียนเรียนรู้เร่ืองเศษส่วนโดยไม่ไดมี้
ควำมเขำ้ใจแต่จะเป็นกำรเรียนในลกัษณะกำรจ ำมำกกวำ่
ซ่ึงครูควรจะท ำหน้ำท่ีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้มโนมติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเศษส่วน 
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  2) ดำ้นกำรขำดกำรตรวจสอบในระหวำ่งกำร
แก้ปัญหำ ลักษณะท่ีพบมำกท่ี สุด คือนัก เรียนไม่
ตรวจสอบค ำตอบสุดทำ้ยวำ่ถูกตอ้งหรือไม เช่น ไม่ตอบ
ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่ำงต ่ำ และนอกจำกน้ียงัพบว่ำ
นักเรียนไม่ตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแสดง
วิธีกำรคิดท่ีผิดแต่ค  ำตอบท่ีนักเรียนไดก้ลบัถูกตอ้งพบ
มำกในเร่ืองกำรลบเศษส่วน เน่ืองจำกนักเรียนไม่ได้
ตรวจสอบว่ำถำ้สลบัต ำแหน่งกำรลบเศษส่วนท่ีได้ผล
ลพัธ์ก็จะตรงขำ้มทนัทีเพรำะกำรลบไม่มีสมบติักำรสลบั
ท่ี สำเหตุเกิดจำกนกัเรียนไม่มีควำมรู้เก่ียวกบัสมบติัของ
กำรลบซ่ึงครูควรจะมีกำรทบทวนในเร่ืองกำรบวกและ
กำรลบจ ำนวนจริงก่อนเพ่ือให้นักเรียนไดมี้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัสมบติักำรบวกและกำรลบ 
 3) ดำ้นกำรตีควำมดำ้นภำษำ ลกัษณะท่ีพบมำก
ท่ีสุดคือนกัเรียนไม่สำมำรถเขียนประโยคสญัลกัษณ์จำก
ท่ีโจทยก์ ำหนดให้ไดท้ ำให้นกัเรียนด ำเนินกำรผิดพลำด
ตำมไปดว้ย สำเหตุเกิดจำกนกัเรียนไม่เขำ้ใจควำมหมำย
ของค ำสั่งท่ีครูให้  หรือเกิดควำมสับสับสนในบำง
ประโยค 
 4) ด้ำนกำรใช้ข้อมูลผิด  เป็นลักษณะของ
บกพร่องท่ีเกิดจำกนกัเรียนละเลยโดยกำรหำค ำตอบจำก
ส่ิงท่ีโจทย์ไม่ต้องกำร ซ่ึงสำเหตุเกิดจำกนักเรียนไม่
ตรวจสอบวำ่โจทยต์อ้งกำรค ำตอบคืออะไร และส่ิงท่ีจะ
น ำมำใช้ในกำรหำค ำตอบคือขอ้มูลใด ซ่ึงครูควรจะมี
กำรเน้นย  ้ำในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้
นักเรียนเกิดควำมรอบคอบซ่ึงจะน ำไปสู่กำรแกปั้ญหำ
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 5) ด้ำนข้อผิดพลำดในเทคนิคกำรท ำ เป็น
ลักษณะข้อบกพร่องท่ี เกิดกำรคิดค ำนวณตัวเลขท่ี
ผิดพลำดของนักเรียน สำเหตุเกิดจำกนักเรียนท่องสูตร
คูณไม่ได้ รวมไปถึงนักเรียนบวกลบเลขเร็ว ห รือ
นักเรียนบำงคนชอบคิดเลขในใจท ำให้ เกิดควำม
ผิดพลำด ซ่ึงครูควรฝึกให้นกัเรียนตรวจสอบกำรคิดเลข
ว่ำผิดพลำดหรือไม่ หรือฝึกให้นักเรียนตรวจสอบ
ค ำตอบท่ีไดอ้ยำ่งรอบคอบซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนคิดเลข
ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ 

 ด้านมโนมติที่คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน พบว่ำนักเรียนเกิดมโนมติอยู่ 3 ลกัษณะ 
พบมำกท่ีสุด ไดแ้ก่  
 1) มโนมติ ท่ีคลำดเค ล่ือน  เป็นลักษณะท่ี
นกัเรียนมีควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนในทฤษฎีบท วธีิกำร
หำค ำตอบของนักเรียนท่ีแสดงถึงควำมเข้ำใจท่ีไม่
สอดคลอ้งหรือคลำดเคล่ือนจำกมโนมติท่ีเป็นท่ียอมรับ 
และไม่สอดคลอ้งกับมโนมติของนักคณิตศำสตร์ เช่น 
นักเรียนมีควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนในทฤษฎีบท กฎ 
สูตร บทนิยำมและสมบติั วิธีกำรหำค ำตอบของนกัเรียน
แสดงถึงควำมไม่สอดคลอ้งหรือคลำดเคล่ือนจำกมโน
มติท่ีเป็นท่ียอมรับ และไม่สอดคลอ้งกบัมโนมติของนกั
คณิตศำสตร์ เข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือน ซ่ึงสำเหตุเกิดจำก
นักเรียนมีควำมเขำ้ใจท่ีไม่ถูกเก่ียวกบักำรบวกและกำร
ลบเศษส่วนซ่ึงจะส่งไปไปสู่กำรหำค ำตอบของนกัเรียน
ท่ีผิดพลำดตำมไปดว้ย 
 2) มโนมติเชิงคณิตศำสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 
นักเรียนมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งแต่ยงัไม่สมบูรณ์ในกำร
หำค ำตอบกำรบวกและกำรลบเศษส่วน หรือมีวธีิกำรแก้
โจทยปั์ญหำท่ีแสดงวำ่มีมโนมติท่ีสอดคลอ้งกบัมโนมติ
ท่ี เป็น ท่ียอมรับและสอดคล้องกับมโนมติของนัก
คณิตศำสตร์ อยำ่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ  
 3) ไม่เขำ้ใจมโนมติเชิงคณิตศำสตร์ ลกัษณะ
คือนักเรียนไม่สำมำรถหำค ำตอบในเร่ืองกำรบวกและ
กำรลบเศษส่วนได ้หรือนกัเรียนตอบค ำถำมในลกัษณะ
ทวนค ำถำมหรือตอบค ำถำมไม่ตรงประเด็น รวมไปถึง
กำรไม่ตอบค ำถำมเลย สำเหตุเกิดจำกนักเรียนไม่เขำ้ใจ
ว่ำส่ิงท่ีโจทยถ์ำมคืออะไร หรืองำนท่ีได้รับมอบหมำย
ตอ้งแก้ปัญหำอย่ำงไร ซ่ึงกำรตอบค ำถำมของเรียนจึง
เป็นไปในลกัษณะเขียนเดำไปเพื่อให้ไดต้อบค ำถำมท ำ
ใหน้กัเรียนไม่ไดค้  ำตอบตำมท่ีตอ้งกำร 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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 1. ควรศึกษำข้อบกพร่องและมโนมติ ท่ี
คลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์ในเน้ือหำหรือระดับชั้น
อ่ืนๆ 
 2. ค ว ร ศึ ก ษ ำ ปั จ จั ย แ ล ะ ส ำ เห ตุ ข อ ง
ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลำดเคล่ือนทำงคณิตศำสตร์
เพ่ือหำแนวทำงในแกไ้ข 
 
 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผลงำนวิจัยน้ีได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัย 
(บำงส่วน) จำกศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประเทศไทย 

 
เอกสารอ้างองิ 
เกษสุดำ รองเมือง. ควำมเขำ้ใจเร่ืองเศษส่วนของ 
 นกัเรียนชั้ประถมศึกษำปีท่ี 6 ในโรงเรียน
 ประถมศึกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น
 [วทิยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต 
 สำขำวชิำกำรประถมศึกษำ บณัฑิตวทิยำลยั]. 
 ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยำลยั 
 มหำวทิยำลยัขอนแก่น; 2538. 
ไข่มุก เล่ืองสุนทร. กำรศึกษำมโนทศัน์ท่ีคลำดเคล่ือน
 เก่ียวกบัจ ำนวน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปี
 ท่ี1 ในโรงเรียนสงักดัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
 รำชบุรี เขต1 [ วทิยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำ
 ศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรศึกษำ
 คณิตศำสตร์]. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยำลยั 
 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั; 2552. 
จำริณี อ่ิมดว้ง. กำรศึกษำระดบัควำมเขำ้ใจเชิงมโนมติ

เร่ือง กำรบวกและกำรลบเศษส่วนของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ตำมกรอบ
ทฤษฎีของ PIRIE และ KIEREN 
[วทิยำนิพนธ์ปริญญำ ศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำวชิำคณิตศำสตรศึกษำ]. 

ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยำลยั 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น; 2550. 

ทศันีย ์บุญโย. กำรปรับเปล่ียนมโนมติเร่ืองเศษส่วน 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย
ใชโ้ปรแกรม The Geometer’ s Sketchpad 
[วทิยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวชิำคณิตศำสตรศึกษำ]. ขอนแก่น: 
บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัขอนแก่น; 2553.  

 
ธญัญำรัตน์ จูมแพง. ไดศึ้กษำกำรเปล่ียนแปลงมโนมติ

และระดบัควำมเขำ้ใจทำงเรขำคณิตของ
นกัเรียนตำมกรอบทฤษฎีของ van Hiele เร่ือง
เรขำคณิตวเิครำะห์เบ้ืองตน้ ชั้นมธัยมศึกษำปี
ท่ี 4 [วทิยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำวชิำคณิตศำสตรศึกษำ]. 
ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยำลยั 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น; 2555. 

นิวฒัน์ ศรีสวสัด์ิ. กำรปรับเปล่ียนมโนมติเร่ืองแรงและ
กฎกำรเคล่ือนท่ี โดยใชก้ำรจดักำรเรียนรู้บน
เครือข่ำยท่ีพฒันำตำมแนวทฤษฎีคอนสตรัค 

 ติวสิซึม [วทิยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตรศึกษำ].
ขอนแก่น:  บณัฑิตวทิยำลยั
มหำวทิยำลยัขอนแก่น: 2548. 

สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย.ี 
ครูคณิตศำสตร์มืออำชีพ: เสน้ทำงสู่
ควำมส ำเร็จ. กรุงเทพฯ: สถำบนัส่งเสริมกำร
สอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงศึกษำธิกำร; 2555. 

_______. ผลกำรประเมิน PISA  2012 คณิตศำสตร์ กำร
อ่ำน และวทิยำศำสตร์ บทสรุปส ำหรับ
ผูบ้ริหำร. กรุงเทพฯ: สถำบนัส่งเสริมกำรสอน
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
กระทรวงศึกษำธิกำร; 2556 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. แผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 11  
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 (พ.ศ. 2555-2559).กรุงเทพฯ: ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ;  2545. 

ส ำนกังำนวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
 กระทรวงศึกษำธิกำร. หลกัสูตรแกนกลำง
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พทุธศกัรำช 2551. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์กำรเกษตร
 แห่งประเทศไทย; 2551. 
อมัพร มำ้คะนอง. คณิตศำสตร์: กำรสอนและกำรเรียนรู้. 

กรุงเทพฯ: ศูนยต์  ำรำและเอกสำรทำงวชิำกำร 
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั; 
2546. 

______. ประมวลบทควำมหลกักำรและแนวทำงกำร
จดักำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์. กรุงเทพฯ: บพิธกำรพิมพ;์ 2547. 
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