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บทคดัย่อ 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
คูณเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบอตันยั จ านวน 
8 ขอ้ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา อตัราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์และ
น าเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า ขอ้บกพร่องท่ีพบจากการท าแบบทดสอบเรียงจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี 1) ขอ้บกพร่องขาดการตรวจสอบในระหวา่งการแกปั้ญหา 2) ขอ้บกพร่องในการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บท
นิยาม และสมบติั  3) ขอ้บกพร่องการใชข้อ้มูลผิด 4) ขอ้บกพร่องในเทคนิคการท า และ 5) ขอ้บกพร่องการตีความดา้น
ภาษา และมโนมติท่ีพบจากการท าแบบทดสอบเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 2) มโน
มติทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 3) เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ และ 4) ไม่เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ 

 
ABSTRACT 

This research aims to analyze Prathomsuksa 6 students’ mathematics errors and misconception on 
multiplication of fraction. The target group was consisted of 45 Prathomsuksa 6 students who were studying in the 
2nd semester of the year 2015, KhonKaen Province. The instruments were 8-item subjective test of mathematics on 
multiplication of fraction and a structured-interview form. The collected data were analyzed by percentage and the 
findings were descriptively presented. The findings were: Some students errors and misconception on multiplication 
of fraction were found and categorized ranking from highest to lowest percentage as follow; 1) unverified solutions, 
2) distorted theorem or definition, 3) misused data, 4) misinterpreted language, and 5) technical errors. The level of 
student conceptions on multiplication of fraction were; 1) specific misconception, 2) partial understanding, 3) sound 
understanding, and 4) no understanding 
 
 
ค าส าคญั: ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ การคูณเศษส่วน 
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บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ซ่ึงท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน  ตัด สิน ใจ  แก้ ปัญ ห า และน าไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าว ัน ได้อย่าง ถู เห มาะสม  นอกจาก น้ี
คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้าน
ศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต และการน าความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนิ น
ชีวิตประจ าวนัและศึกษาต่อ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) ซ่ึงการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนครูมักจะ
เร่ิมต้นจากการสอนขั้นตอนหรือวิธีการให้นักเรียน
ก่อนท่ีจะสอนให้นักเรียนเขา้ใจมโนมติ (Conceptual 
Understanding) ของเน้ือหานั้ น  ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อ
ความ รู้ทางคณิตศาสตร์ของผู ้ เรียนในระยะยาว 
เน่ืองจากผูเ้รียนจะไม่ไดพ้ฒันาความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้
ในเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ แต่จะจดจ าขั้นตอนหรือ
วิธีการไปใช ้ดว้ยเหตุผลท่ีการสอนโดยเน้นให้ผูเ้รียน
จดจ าหรือท่องจ า ไม่สามารถช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู้
ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัมพร, 2547) 
โดยทัว่ไปแลว้นกัเรียนจะเรียนรู้เศษส่วนผา่นการใชส่ื้อ
ของครู ส่ือกระดาษ รูปส่ีเหล่ียมแบ่งออกเป็นหลายๆ 
ส่วนท่ี เท่ากัน แผนภาพแสดงการแบ่งหน่ึงหน่วย
ออกเป็นหลายๆ ส่วนยอ่ย การคูณเศษส่วนเป็นปัญหาท่ี
ดูเหมือนเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัอยา่งมากส าหรับผูเ้รียน การ
ใช้มโนมติเร่ืองเศษส่วนแกปั้ญหาการคูณเศษส่วนจึง
เป็นเร่ืองท่ียากตามไปด้วย (อัมพร , 2546) ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีจะส่งผลให้นักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 
(Misconception) ท่ี เกิดจากความเข้าใจท่ีได้มาจาก
แนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง มีความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ 
คลุมเครือ มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนอาจเกิดก่อนหรือ
ระหวา่งการเรียนรู้ โดยท่ีนักเรียนไม่รู้ว่าตนเองมีมโน
มติท่ีคลาดเคล่ือนอย่างไร และเกิดข้ึนเพราะอะไร 
(Drews, 2005) การท่ีนักเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน

เป็นจะส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนคณิตศาสตร์ แล้วย ังจะเพ่ิมพูนสะสมโดยท่ี
นกัเรียนไม่รู้ตวัและแกไ้ขไดย้ากข้ึน เม่ือนกัเรียนมีมโน
มติท่ีคลาดเคล่ือนจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดขอ้บกพร่อง 
(Error) ในการแก้ไขโจทย์ปัญหา (ไข่มุก, 2552) ซ่ึง
ข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์เป็นสาเหตุ ท่ีท าให้
นกัเรียน ไม่สามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดส้ าเร็จ 
ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียน (อมัพร, 2536) 

จากเหตุผลกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจัย
สนใจ ท่ี จะวิ เคราะห์ ข้อบกพ ร่องและมโนม ติ ท่ี
คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณเศษส่วน 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยยดึรูปแบบของ 
Movshovitz et al. (1987 อ้างถึงใน ไข่มุก, 2552) ซ่ึง
แบ่งกลุ่มขอ้บกพร่องออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การ
ใช้ขอ้มูลผิด 2) การตีความดา้นภาษา 3) การบิดเบือน
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ 4) ขาดการ
ต รวจสอบ ใน ระห ว่ างก ารแก้ ปั ญ ห า แล ะ  5 ) 
ข้อบกพร่องในเทคนิคการท า แล้วน าข้อบกพร่อง
เหล่านั้นไปวเิคราะห์มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนตามแนวคิด
ของ Haidar (1997 อ้างถึงใน  เยาวเรศ , 2550) ซ่ึ ง
แบ่งกลุ่มมโนมติออกเป็น 4 รูปแบบ ดังน้ี 1) เข้าใจ
มโนมติทางคณิตศาสตร์ 2) มโนมติทางคณิตศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์ 3) มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 4) ไม่เขา้ใจ
มโนมติทางคณิตศาสตร์ น าผลการวิเคราะห์มา
พิจารณาหาทางแก้ไขและปรับปรุง สามารถช่วย
แก้ปัญหาการเรียนเก่ียวความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง การคูณ
เศษส่วน และจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จใน
การเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืนๆ อีกทั้ งยงัเป็นการช่วย
พฒันาและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนมติท่ี
คลาดเค ล่ือนทางทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ
เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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วธีิการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนใน
สังกดัส านักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวดั
ขอนแก่น 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนทัน ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวนนกัเรียน 45 คน ซ่ึง
ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

รูปแบบการวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีการ

วิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) แบบการ
วิจัยเพ่ือการอธิบายรูปแบบการเลือกผู ้มี ส่วนร่วม 
(explanatory design: participant selection mode) โดย
เร่ิมตน้การวจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณแลว้ใชผ้ลการวจิยั
ท่ีได้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาและผู ้ให้
ข้อมูล ส าหรับด าเนินงานวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี 2 แบบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
คูณเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบ
แบบอตันยั จ านวน 8 ขอ้  

2) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตาม
ประเด็นค าถาม  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยค ร้ั ง น้ี ผู ้วิ จัยได้ด า เนิ น การ เก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยัขอหนงัสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผูบ้ริหารศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนทนั 

 2) ติดต่อกบัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือ
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวม
เคร่ืองมือ 
 3) น าแบบทดสอบไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 4) น าแบบทดสอบมาตรวจสอบ น าขอ้ท่ีผิด
มาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ในการหาขอ้สรุป
ผลต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจ
แบบทดสอบแบบอตันัยตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัตั้ งไวแ้ละ
วิเคราะห์ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบ 
ดงัน้ี 
 1) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์แบบทดสอบแบบอตันยั
ของนกัเรียนน ามาแปลความหมาย และจดักลุ่มรูปแบบ
ท่ี เป็ น ลักษณ ะขอ งข้อพ ร่อ งต าม แน ว คิ ด ขอ ง 
Movshovitz et al. (1987 อ้ า ง ถึ ง ใ น  ไ ข่ มุ ก , 2552) 
จากนั้ นผู ้วิจัยได้สร้างตารางแสดงจ านวนรูปแบบ
ขอ้บกพร่องของนกัเรียน ทั้งเป็นความถ่ี และอตัราร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ แล้วน าเสนอด้วยวิธีพรรณนา
วเิคราะห์ 
 2) ผู ้วิจัยได้คัด เลือกนักเรียนท่ีท าผิดจาก
แบบทดสอบเพื่อน ามาสมัภาษณ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์มาวิเคราะห์มโนมติของนกัเรียน จากนั้น
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์แบบทดสอบและจากการสัมภาษณ์
ของนกัเรียนน ามาแปลความหมาย และจดักลุ่มรูปแบบ
ท่ีเป็นลกัษณะมโนมติทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ 
Haidar (1997 อ้างถึงใน เยาวเรศ, 2550) แล้วผูว้ิจัยได้
สร้างตารางแสดงจ านวนรูปแบบมโนมติของนักเรียน 
ทั้ งเป็นความ ถ่ี และอัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์
เพื่อท่ีจะหารูปแบบของมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน แล้ว
น าเสนอดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
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HMP17-4 

ผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

ข้อบกพร่อง 
 จากวเิคราะห์แบบทดสอบของนกัเรียน ผูว้จิยั
ไดน้ ามาแปลความหมาย และจดักลุ่มรูปแบบลกัษณะ
ของขอ้บกพร่องท่ีพบ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 จากการวเิคราะห์แบบทดสอบของนกัเรียน  

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์กระบวนการแกปั้ญหาและ
ค าต อ บ ข อ งนั ก เรี ยน แ ล้ วน าม าส รุ ป
ขอ้บกพร่องท่ีพบ   

 
จากตารางท่ี 1 จากการพิจารณาจะพบว่าใน

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน นักเรียนมีขอ้บกพร่อง 
เร่ือง การคูณเศษส่วน ซ่ึงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ดังน้ี  นักเรียนขาดการตรวจสอบในระหว่างการ
แกปั้ญหาจ านวน 34 คน (75.56%) รองลงมานกัเรียนมี
การใชข้อ้มูลผิดจ านวน 33 คน (73.33%) นกัเรียนมีการ
บิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ
จ านวน 31 คน (68.89%) นักเรียนมีข้อบกพร่องใน
เทคนิคการท าจ านวน 17 คน (37.78%) และนักเรียนมี
การตีความดา้นภาษาจ านวน 15 คน (33.33%) 

มโนมตทิีค่ลาดเคล่ือน 
 จากวเิคราะห์แบบทดสอบของนกัเรียน ผูว้จิยั
ไดน้ ามาแปลความหมาย และจดักลุ่มรูปแบบลกัษณะ
ของมโนมติท่ีพบ เพื่อวิเคราะห์มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 
ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2 จากการวเิคราะห์แบบทดสอบของนกัเรียน  
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์กระบวนการแกปั้ญหาและ
ค าตอบของนกัเรียนแลว้น ามาสรุปมโนมติท่ี 
พบ   

 
จากตารางท่ี 2 จากการพิจารณาจะพบว่าใน

จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 45 คน นกัเรียนมีมโนมติ เร่ือง 
การคูณเศษส่วนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
นัก เรียนมีมโนมติ ท่ีคลาดเค ล่ือนจ านวน  21 คน 
(46.66%) รองลงมานักเรียนมโนมติทางคณิตศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์จ านวน 11 คน (24.44%) นกัเรียนมโน
มติทางคณิตศาสตร์จ านวน 7 คน (15.55%) และ
นกัเรียนไม่เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์จ านวน 6 คน 
(13.33%)  
 
การอภิปรายผลการวจิยั 
 ในการท าวจิยัเร่ือง การวิเคราะห์ขอ้บกพร่อง
และมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การ
คูณเศษส่วน ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 
สามารถอภิปรายผลของการวจิยัไดด้งัน้ี 
 ผลจากการวิ เค ร าะ ห์ ข้อบ กพ ร่อ งท าง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ซ่ึงรูปแบบท่ีพบจากการ
วิ เคราะห์แบบทดสอบแบบอัตนัยของนัก เรียน
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  
 1) นกัเรียนขาดการตรวจสอบในระหวา่งการ
แก้ปัญหา คือ ขั้นตอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ถูกตอ้ง แต่ค  าตอบผิดจากท่ีโจทยต์อ้งการหรือค าตอบ
ไม่เป็นผลส าเร็จ และขั้นตอนในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนผิด ซ่ึงขั้นตอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ผิดจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด ลองลงมาเป็นขั้นตอนในการ
แกปั้ญหาของนกัเรียนถูกตอ้ง แต่ค  าตอบผิดจากท่ีโจทย์

มโนมติ การหารเศษส่วน 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1.  เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์  7 15.55 

2. มโนมติทางคณิตศาสตร์แบบ    11 24.44 
3. มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 21 46.66 

4. ไม่เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ 6 13.33 

ข้อบกพร่อง การหารเศษส่วน 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1. การใชข้อ้มูลผดิ  33 73.33 
2. การตีความดา้นภาษา  15 33.33 
3. การบดเบือนทฤษฎีบท กฎ 
สูตร บทนิยาม และสมบติั  

31 68.89 

4. ขาดการตรวจสอบในระหว่าง
การแกปั้ญหา 

34 75.56 

5. ขอ้บกพร่องในเทคนิคการท า  17 37.78 
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HMP17-5 

ตอ้งการหรือค าตอบไม่เป็นผลส าเร็จ สาเหตุเกิดจาก
นักเรียนไม่เข้าใจในประเด็นท่ีโจทย์ก าหนดให้ ว่า
โจทยก์ าหนดให้อะไรมา โจทย์ต้องหาค าตอบแบบ
ไหน ส่งผลให้นกัเรียนหาวิธีการท่ีจะแสดงออกมาเพ่ือ
หาค าตอบซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัท่ีโจทยต์อ้งการ จึงท าให้
ไดค้  าตอบออกมาไม่ถูกตอ้ง ผลการวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้ง 
เทพฤทธ์ิ (2547) จากการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีลกัษณะ
ขอ้บกพร่องอาจมีสาเหตุมาจากเน้ือหาในจุดประสงค์
ดงักล่าวตอ้งอาศยักระบวนการในการแสดงวิธีท าเพ่ือ
หาค าตอบแต่นักเรียนส่วนมากไม่สามารถแสดงวิธีท า
ท่ีถูกตอ้งไดห้รืออาจแสดงไดไ้ม่ครบถว้น 
 2) การบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบัติ คือ นักเรียนใช้ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บท
นิยาม และสมบติัผิด สาเหตุเกิดจากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนส่วนมากครูจะเน้นท่ีกระบวนการ ทักษะ
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงการสอนแบบน้ีนักเรียนจะ
ไม่เขา้ใจคณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง ท าใหน้กัเรียนนั้นจ า
มาใชม้ากวา่การเขา้ใจจริงๆ ส่งผลใหน้กัเรียนขาดความ
เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบติั ซ่ึงความเขา้ใจพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
ในการเรียนทางคณิตศาสตร์ และการเรียนในระดบัท่ี
สูงข้ึนไป สอดคลอ้งงานวิจัยของ เมตตา (2544) จาก
การวจิยัพบวา่ นกัเรียนไม่สามารถใชนิ้ยามได ้ไม่ทราบ
ว่าโจทยต์้องการอะไร สามารถหาค าตอบได้ แต่ไม่
ส าม ารถแสดงวิ ธีท าได้ ถู กต้อ ง  ไ ม่ส าม ารถ ใช้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดและสิงท่ีโจทย์
ถามได้ นักเรียนส่วนมากท่ีบกพร่อง ไม่สามารถใช้
สมบติั กฎ สูตรหรือนิยามได ้  
 3) การใช้ข้อมูลผิด คือ นักเรียนใช้ขอ้มูลท่ี
จ าเป็นแก้ปัญหาไม่สอดคลอ้งกับส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการ
มากท่ีสุด เช่น จากโจทย์ก าหนดให้  รองลงมาอีก
นักเรียนท าผิดค าสั่งจากส่ิงโจทยต์อ้งการ สาเหตุเกิด
จากในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส่วนมากในการ
แกโ้จทยปั์ญหาจะไปเนน้ท่ีกระบวนการท าไม่ไดเ้นน้ท่ี
การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา ส่งผลให้นกัเรียนไม่สามารถ
น าส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้มาใช้อย่างถูกต้องได้  ซ่ึง

สอดคล้อ งกับ งาน วิ จัยขอ ง  เมตต า (2 544 ) ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้กับส่ิงท่ี
โจทยต์อ้งการถามไม่ได ้สาเหตุมาจากนักเรียนไม่น า
ความสัมพนัธ์จากโจทยม์าช่วยก าหนดเป็นสัญลกัษณ์ 
นักเรียนตอบไม่ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร จึงไม่
สามารถบอกส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบได ้สอดคลอ้ง
กับ เทพฤทธ์ิ (2547) กล่าวว่านักเรียนมีข้อบกพร่อง 
เพราะนักเรียนขาดความรู้พ้ืนฐานในเน้ือหาดังกล่าว 
และเม่ือนักเรียนพบปัญหาท่ีมีความซับขอ้นมากข้ึน
นักเรียนจึงไม่สามารถน าความรู้มาเช่ือมโยงได้ ซ่ึง
ส่งผลให้ไม่สามารถประยุกต์แกปั้ญหาต่างๆ ได ้ และ
สุดทา้ยนักเรียนคดัลอกโจทยผ์ิด คือ นักเรียนเขียนลง
ในกระดาษค าตอบไม่ตรงตามท่ีโจทยก์ าหนดให ้
 4) ขอ้บกพร่องในเทคนิคการท า คือ นกัเรียน
ขาดความระมดัระวงัในการคิดค านวณ สาเหตุอาจเกิด
จากการคิดค านวณต้องใช้ทักษะและความเข้าใจ
พ้ืนฐานของทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติัท่ี
ตอ้งเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง และตอ้งฝึกฝนการคิดค านวณ
จนท าให้เกิดความช านาญ ซ่ึงถ้านักเรียนไม่มีทักษะ
หรือความเข้าใจพ้ืนฐาน หรือไม่ฝึกฝนจนท าให้เกิด
ความช านาญ จะส่งผลให้นักเรียนเกิดขอ้บกพร่องได้
ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ เมตตา (2544) ซ่ึงพบนักเรียน
บกพร่องในการคิดค านวณ เช่น นักเรียนหารสั้ นแลว้
ลืมตัวเศษท่ีเหลือจึงท าให้ได้ค  าตอบติด เป็นต้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เทพฤทธ์ิ (2547) กล่าวว่า 
นักเรียนมีลกัษณะขอ้บกพร่องในการคิดค านวณเป็น
จ านวนมาก อาจเกิดจากจากเน้ือหาใน จุดประสงค์น้ี
ตอ้งใชท้กัษะการค านวณมากและตอ้งมีความรอบคอบ
เป็นส าคญัในเร่ืองของ เคร่ืองหมายต่างๆ   
 5) การตีความดา้นภาษา คือ นักเรียนตีความ
จากประโยคภาษาท่ีโจทยก์ าหนดให้มาเป็นประโยค
คณิตศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง สาเหตุเกิดจากนกัเรียนขาดการ
ฝึกฝนในการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา ส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ท่ีถูกต้องได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เมตตา (2544) จากการศึกษาขอ้บกพร่อง
ในการแกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนดา้นการตีความดา้น

- 1213 -



 
 

HMP17-6 

ภาษา จากพิจารณาพบว่า นักเรียนไม่สามารถเปล่ียน
ประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ได ้สาเหตุมา
จากนักเรียนลม้เหลวต่อการอ่านเพ่ีอเก็บรายละเอียด
ต่างๆ สอดคลอ้งกับ ไข่มุก (2552) พบว่าขอ้บกพร่อง
ด้านการตีความภาษาจากประโยคภาษาเป็นประโยค
สัญลักษณ์  จึงเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหา และ
นักเรียนจึงใช้วิธีการคาดเดา ลองผิดลองถูกในการ
แกไ้ขปัญหา 
 จากลักษณะข้อบกพร่องท่ีกล่าวมาพบว่า 
นักเรียนไม่สามารถใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
อยา่งมีประสิทธิภาพได ้ นกัเรียนยงัขาดความรู้พ้ืนฐาน
ส าคัญในการเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์กบัโจทยปั์ญหาท่ีก าหนดให้ได ้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเคย
เรียนมาเช่ือมโยงกบัโจทยปั์ญหาใหม่ จึงท าให้นกัเรียน
เกิ ด ข้อบ กพ ร่อ ง ข้ึ น  แล ะนั ก เรี ยน ยังข าด ก าร
ตีความหมายทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองโจทยปั์ญหา และ
ยงัขาดการวเิคราะห์ปัญหา การตรวจสอบค าตอบ และ
การประเมินค าตอบท่ีไดม้า 
 ผลจากการวิเคราะห์มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน จากการวเิคราะห์มโนมติ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและพบว่านักเรียนเกิด
มโนมติมีอยู่  4 รูปแบบ ซ่ึงรูปแบบท่ีพบจากการ
วิ เคราะห์ แบบทดสอบแบบอัตนั ยและจากการ
สัมภาษณ์ของนักเรียนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี  
 1) มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน คือ ค าตอบของ
นั ก เรี ยน ท่ี แสดงม โน ม ติ ท่ี ไ ม่ ส อดคล้อ งห รือ
คลาดเคล่ือนจากมโนมติท่ีเป็นท่ียอมรับ และสอดคลอ้ง
กับมโนมติของนักคณิตศาสตร์ จากการวิเคราะห์
แบบทดสอบพบวา่ นกัเรียนส่วนมากไม่สามารถน าเอา
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติัมาใชใ้นการ
แก้โจทย์ปัญห าได้  และนัก เรียนยังไม่สามารถ
ตีความหมายจากท่ีโจทยก์ าหนดให ้และนกัเรียนยงัขาด
ความระมดัระวงัในการคิดค านวณ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ไข่มุก (2552) กล่าววา่ การเกิดมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนในการใช้ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบั ติ นั้ น  นั ก เรี ยน ไม่ เข้ าใจมโนม ติท าง
คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง นกัเรียนจ ามาใชม้ากกวา่การ
เข้าใจ ท านักเรียนขาดความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติั ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่ิงส าคญัในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
 2) มโนมติทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 
คือ  ค าตอบของนัก เรี ยน ท่ี แสดงว่ามีม โนม ติ ท่ี
สอดคลอ้งกบัมโนมติท่ีเป็นท่ียอมรับและสอดคลอ้งกบั
มโนมติของนกัคณิตศาสตร์อยา่งน้อย 1 องค์ประกอบ 
จากการวิเคราะห์พบว่านักเรียนส่วนมากนักเรียนจะ
ขาดความระมดัระวงัในการค านวณ ไม่มีการวิเคราะห์
การแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน ไม่มีการตรวจสอบ
ค าตอบ ซ่ึงอาจท าให้บางขั้ นตอนของนักเรียนไม่
ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไข่มุก (2552) 
กล่าววา่ การเกิดมโนมติท่ีไม่สมบูรณ์ เกิดจากนกัเรียน
ขาดความระมดัระวงัในการคิดการค านวณ หรือความ
ไม่รอบคอบของนกัเรียนในการแกปั้ญหา และนกัเรียน
ไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าโจทยใ์ห้ขอ้มูลอะไรมา 
แล้วโจทย์ต้องการหาค าตอบอย่างไร ซ่ึงส่งผลให้
นักเรียนวิเคราะห์หากรณีท่ีจะหาค าตอบท่ีสอดคลอ้ง
กบัโจทยไ์ดก้ าหนดใหไ้ม่สมบูรณ์ 
 3) เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ คือ ค าตอบ
ของนักเรียน ท่ีแสดงให้ เห็นว่านักเรียนมีมโนมติ
สอดคลอ้งกบัมโนมติท่ีเป็นท่ียอมรับและสอดคลอ้งกบั
มโนมติของนักคณิตศาสตร์ทุกองคป์ระกอบ จากการ
วิเคราะห์พบวา่นักเรียนสามารถท่ีจะน าเอาเน้ือหาทาง
ทฤษฎีมาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนงคนุ์ช (2556) จากผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวินิจฉัย และวิเคราะห์
มโนมติทางคณิตศาสตร์ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได้
ว่านักเรียนมีความเข้าใจในมโนมติทางคณิตศาสตร์ 
เพราะนักเรียนสามารถเขียนอธิบายส่ิงท่ีก าหนดให้ได ้
มีความสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ได ้
นกัเรียนมีความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน สามารถ
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ด า เนิ น ก ารท าง จ าน วน เ ร่ื อ ง เศ ษ ส่ วน โด ย ใช้
กระบวนการ ขั้ นตอนพ้ืนฐานได้ ซ่ึงมองเห็นถึง
กระบวนการท่ีไม่มีความซบัซอ้น 
 4) ไม่เขา้ใจมโนมติทางคณิตศาสตร์ คือ การ
ท่ีนักเรียนไม่ตอบค าถาม ตอบค าถามในลกัษณะทวน
ค าถามหรือตอบค าถามไม่ตรงประเด็น  จากการ
วิเคราะห์พบว่านักเรียนไม่มีการเขียนอะไรลงใน
กระดาษค าตอบเลย 

จากลักษณะข้อมโนมติท่ีกล่าวมาพบว่า 
นักเรียน เกิดมโนมติ ท่ีคลาดเคล่ือนเป็นส่วนมาก 
นกัเรียนไม่สามารถใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนมา
ไปประยกุต์ใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์
อย่างสมบูรณ์ นักเรียนยังไม่เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเน้ือหาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์กบัโจทยปั์ญหา
ท่ีก าหนดให้ได้ นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเคยเรียนมาเช่ือมโยงกบัโจทยปั์ญหาใหม่ 
จึงท าให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาออกมาไม่สมบูรณ์ 
และนักเรียนยังไม่สามารถการตีความหมายทาง
คณิตศาสตร์ในเร่ืองโจทยปั์ญหา และนักเรียนยงัขาด
การวิเคราะห์ปัญหา การตรวจสอบค าตอบ และการ
ประเมินค าตอบท่ีไดม้า 

 
สรุปผลการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและ
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผูว้ิจยั
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องจากการท า
แบบดสอบ ซ่ึงผูว้จิยัจะเรียงล าดบัขอ้บกพร่องท่ีพบจาก
การท าแบบทดสอบแบบเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
นักเรียนขาดการตรวจสอบในระหว่างการแก้ปัญหา
มากท่ีสุด รองลงมาการใช้ข้อมูลผิด รองลงมาอีก
นกัเรียนเกิดการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบติั ต่อมานกัเรียนขอ้บกพร่องในเทคนิคการท า 
และนกัเรียนตีความดา้นภาษาผิด และจากการวิเคราะห์
มโนมติจากการท าแบบทดสอบแบบ  ผู ้วิจัยจะ

เรียงล าดับมโนมติท่ีพบจากการท าแบบทดสอบแบบ
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี นักเรียนเกิดมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนมากท่ีสุด รองลงมานักเรียนเกิดมโนมติ
ทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ นักเรียนเขา้ใจมโน
มติทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนไม่เขา้ใจมโนมติทาง
คณิตศาสตร์นอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้  
1. ก าร วิ จั ย ใ น ค ร้ั ง น้ี ท า ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง

ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนท่ีปรากฏตามสภาพจริง ครูควรน าลกัษณะ
รูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้มูลหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ เพ่ือลดขอ้บกพร่องและ
มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน 

2. ค รูค วร มี ก ารส าร วจม โน ม ติ ท าง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนทุกคร้ังเม่ือสอนจบในเน้ือหา
เร่ืองนั้นๆ โดยการซักถามหรือเป็นแบบทดสอบแบบ
อตันัย เพราะแบบทดสอบแบบอตันัยจะท าให้เห็นถึง
วิธีการของนกัเรียนวา่ถูกหรือผิด และครูควรน าขอ้มูล
ท่ีได้มาแก้ไขขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 
และปรับปรุงเพ่ือใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาข้อบกพร่องและมโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาหรือระดบัชั้น
อ่ืนๆ 

2. ค วร ศึ กษ าปั จ จั ย แ ล ะส า เห ตุ ข อ ง
ขอ้บกพร่องและมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์
เพ่ือหาแนวทางในแกไ้ข 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนจากโครงการ
พฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนย์วิจัยคณิต
ศาสตรศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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