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การวนิิจฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง พหุนาม  ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกหุลาบมธัยม) 
นางสาวประวาลปัทม ์ รถวรินทร์* 

ดร.วรนุช แหยมแสง และดร.นพพร แหยมแสง** 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน

ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง พหุนาม ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  (2) เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน

ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง พหุนามดา้นความหมาย การใชภ้าษา นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท สูตร 

กฎ และดา้นการคิดค านวณ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั  

นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  รวมทั้งส้ิน 203 คน และเลือกมาโดยเปิดตารางของเครจ

ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองพหุนาม    

ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง พหุนาม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  (1) 

นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจเก่ียวกบัพหุนาม ในเร่ืองเอกนามมากท่ีสุด  คิดเป็น

ร้อยละ 62.50   

 

ค าส าคญั: (1)มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน  (2) การวนิิจฉยั 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

**รองศาสตราจารย ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ไดแ้ก่ การระบุสัมประสิทธ์ของเอกนามและดีกรีของเอกนาม และมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดใน

เร่ืองเอกนามคลา้ยคิดเป็นร้อยละ 59.2  ไดแ้ก่ การระบุเอกนามท่ีคลา้ยกนั (2) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ี
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คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพหุนามมากท่ีสุดคือ การหาดีกรีของพหุนาม คิดเป็นร้อยละ 72.00 (3) นกัเรียน

มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการด าเนินการของพหุนามมากท่ีสุดคือ การหารพหุนามดว้ยเอก

นาม ไดแ้ก่ การหารพหุนามดว้ยเอกนามท่ีมีเศษเหลือ คิดเป็นร้อยละ 63.40  รองลงมาคือการบวกลบ

พหุนาม ไดแ้ก่การบวกพหุนามท่ีมีเคร่ืองหมาย - อยูห่นา้วงเล็บ คิดเป็นร้อยละ 57.8  นอ้ยท่ีสุด คือ 

โจทยปั์ญหาพหุนามอยา่งง่าย คิดเป็นร้อยละ 50.30 

     

บทน ำ 
 การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์พื่อให้
มนุษยอ์ยูบ่นพื้นฐานของเหตุและผล ท าใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็น
ระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท า
ใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึง
มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548.1) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคน
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกัทดสอบทางการศึกษา. 
2546, หนา้ 2) 
 จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) พบวา่สาระการเรียนรู้
พีชคณิต นกัเรียนจะไดเ้รียนเก่ียวกบัพหุนาม ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถในเร่ือง
พหุนามเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป  อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน
ยงัพบวา่ นกัเรียนจ านวนมากยงัมีความเขา้ใจท่ีคาดเคล่ือนและขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัพหุนาม 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีผดิ  
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นทางคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้รียน จึงไดท้  าการวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคาดเคล่ือนเร่ือง พหุนาม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งใชเ้น้ือหาพหุนาม เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันา
แนวคิดส าหรับเรียนเน้ือหาเร่ืองอ่ืนแทบทุกเร่ือง ดงันั้น จะท าใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมกัมีมโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในเร่ืองพหุนามอยา่งไร จะไดน้ าไปปรับปรุง และแกไ้ข เพื่อใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์ท่ี
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ถูกตอ้ง  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน และการปรับปรุง
การสอนของครูต่อไป 
 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง 

พหุนาม ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระ

ต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 

2. เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง พหุนาม ดา้น

ความหมาย การใชภ้าษา นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท สูตร กฎ และดา้นการคิดค านวณ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 

ประชำกรและตัวอย่ำง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 435 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 203 คน 
โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

1.  ตวัแปรอิสระ คือ แบบทดสอบวนิิจฉยั เร่ือง พหุนาม 

              2.  ตวัแปรตาม  คือ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พหุนาม ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ืองพหุนามของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  
 2. ท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง 
พหุนาม ซ่ึงจะท าใหค้รูผูส้อนทราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง พหุนาม ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ท าใหส้ามารถปรับปรุงการเรียนการสอนและจดัการซ่อมเสริมไดส้ะดวกและตรง
จุด 
 3. ช่วยใหค้รูผูส้อนคน้หาจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละเน้ือหายอ่ยๆของ
เน้ือหาเร่ืองพหุนามท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 

 4. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข กระบวนการจดัการเรียนรู้หรือจดัสอนซ่อมเสริม
ใหก้บัผูเ้รียนไดต้รงจุด เพื่อใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

แบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพหุนามเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 30 ขอ้ 

4 ตวัเลือก สร้างขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
 1.ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโน-ทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อคน้หา
ขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม พระต าหนกัสวน
กุหลาบมธัยม 
 2.ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้าง พร้อมทั้ งศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อหาขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ 
 3.สัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัปัญหาท่ี
นกัเรียนมกัเขา้ใจผดิในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง พหุนาม เพื่อส ารวจจุดบกพร่องของนกัเรียน และ
น ามาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวนิิจฉยั 
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4.วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์เก่ียวกบั

เร่ือง พหุนาม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

5.สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ พหุนาม โดย

สร้างใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และแบบทดสอบแต่ละขอ้ตอ้งบ่งบอกถึง

สาเหตุของการตอบผดิ แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 30 ขอ้ 

6.เสนอแบบทดสอบวินิจฉยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ และหาขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปปรับปรุง 

7.น าแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีสร้างข้ึนมาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยน าขอ้สอบท่ี

เขียนข้ึนพร้อมดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการทดสอบหรือไม่พร้อมให้

ขอ้เสนอแนะ 

8. น าขอ้สอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
9.น าแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม พระต าหนกัสวนกุหลาบ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 จ  านวน 203 คน  

 

ผลกำรวจิัย 

ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง พหุนาม ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  (1) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจเก่ียวกบัพหุนาม ในเร่ืองเอกนามมากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 62.50  ไดแ้ก่ การระบุสัมประสิทธ์ของเอกนามและดีกรีของเอกนาม และมีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองเอกนามคลา้ยคิดเป็นร้อยละ 59.2  ไดแ้ก่ การระบุเอกนามท่ีคลา้ยกนั 
(2) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัพหุนามมากท่ีสุดคือ การหาดีกรีของพหุนาม คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 (3) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการด าเนินการของพหุนามมากท่ีสุดคือ 
การหารพหุนามดว้ยเอกนาม ไดแ้ก่ การหารพหุนามดว้ยเอกนามท่ีมีเศษเหลือ คิดเป็นร้อยละ 63.40  
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รองลงมาคือการบวกลบพหุนาม ไดแ้ก่การบวกพหุนามท่ีมีเคร่ืองหมาย - อยูห่นา้วงเล็บ คิดเป็นร้อย
ละ 57.8  นอ้ยท่ีสุด คือ โจทยปั์ญหาพหุนามอยา่งง่าย คิดเป็นร้อยละ 50.30 

อภิปรายผลวจัิย 

จากการวเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองพหุนามของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบ-มธัยม)  

 พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัดีกรีของพหุนาม มากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นเร่ืองการตีความเร่ืองการหาดีกรีท่ีมากท่ีสุดของพหุนามซ่ึงไม่ตอ้งน าดีกรีทั้งหมดมารวมกนั ซ่ึง
พหุนามท่ีมีดีกรีมากท่ีสุดคือ m4 – m ซ่ึงมีดีกรีเท่ากบั 4 ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะตอบขอ้ท่ีมีผลรวม
ดีกรีของพหุนามทั้งหมดมากกวา่ 4 ซ่ึงท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคาดเคล่ือนในเร่ืองดีกรีท่ีมาก
ท่ีสุด 

มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบรองลงมา คือ มโนทศัน์เร่ืองของความเขา้ใจเก่ียวกบัพหุนาม 
ท่ีคลาดเคล่ือนในส่วนของการหารพหุนามดว้ยเอกนามท่ีมีเศษเหลือ ซ่ึงอาจเพราะนกัเรียนเรียนรู้
จากการท่องจ า หรืออาจเป็นเพราะไม่ไดเ้รียนรู้ตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  รวมทั้งขาดความรอบคอบใน
การตรวจสอบค าตอบ   

  
 

1. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ครูควรน าแนวทางท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชว้เิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียน
ของนกัเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
 1.2 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูตอ้งระมดัระวงั ในการส่ือสาร การถ่ายทอด
องคค์วามรู้ เพื่อสร้างมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียน   
 1.3 ภายหลงัการเรียนการสอนทุกคร้ัง ครูควรทดสอบมโนทศัน์ทางการเรียนของนกัเรียน 
เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์ทางการเรียนท่ีถูกตอ้ง 
 1.4 ครูสามารถน าแบบทดสอบวนิิจในการวจิยัน้ีไปใชท้ดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียนได ้
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

2.1 ควรใชก้ลุ่มตอ้งอยา่ง มากกวา่น้ี เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในงานวจิยั 
2.2 ควรวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน ในเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียน

การสอน 
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2.3 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึง
คร้ังต่อไปอาจจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น แบบทดสอบโดยการ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบท่ีนกัเรียนไดแ้สดงวธีิการคิด  
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