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การวนิิจฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปร- 

เดียว  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกหุลาบมธัยม) 
นางสาวสุมาตรา  โตม่วง* 

ดร.วรนุช แหยมแสง และดร.นพพร แหยมแสง** 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน

ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  (2) เพื่อวนิิจฉยั

มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ดา้น

ความหมาย การใชภ้าษา นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท สูตร กฎ และดา้นการคิดค านวณ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั  นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  

รวมทั้งส้ิน 191 คน และเลือกมาโดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  และ

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น

แบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองอสมการ

เชิงเส้นตวัแปรเดียว    

ผลการวิจยัพบว่า มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวน

กุหลาบมธัยม)  (1) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปร 

 เดียว ในเร่ืองการหาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  คิดเป็นร้อยละ 68.80  ไดแ้ก่ การหา 

 

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

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

**รองศาสตราจารย ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  



2 
 

 
 

ค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีตวัเลขเป็นตวัตั้งและตวัแปรเป็นตวัลบ  และมีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการหาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวแบบวกกลบั คิดเป็น
ร้อยละ 60.80  ไดแ้ก่ การให้ค  าตอบของอสมการมาแลว้ใหห้าอสมการซ่ึงมีค าตอบตามท่ีก าหนด (2) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มากท่ีสุดคือ ขั้นตอน
การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คิดเป็นร้อยละ 68.50  รองลงมาคือ การหาค าตอบโดยการแก้
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีความซบัซอ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80  และนอ้ยท่ีสุด คือ การใช้
สมบติัของการไม่เท่ากนัในการแกอ้สมการสองขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 60.20  (3) นกัเรียนมีมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มากท่ีสุดคือ การตีความ
เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการ ไดแ้ก่ การหาค่ามากท่ีสุดจากเคร่ืองหมายนอ้ยกวา่ (< ) 
คิดเป็นร้อยละ 81.10  รองลงมาคือการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์  คิดเป็นร้อยละ 
67.00  นอ้ยท่ีสุด คือ การตีความเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการท่ีมีความซบัซอ้น คิด
เป็นร้อยละ 62.00    

     

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) 
 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้นเม่ือนกัเรียน
เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบัแลว้นกัเรียนจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั จ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวเิคราะห์
ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจากสถิติผลการทดสอบ
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-Net ของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งปีการศึกษา 2554 , 2555, 2556, 2558  มีคะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์
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ระดบัประเทศคือ 32.08, 26.95,  25.45  และ 32.40   ตามล าดบั จากการศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ียวชิา
คณิตศาสตร์ จะอยูใ่นเกณฑ์ต ่ามาโดยตลอด นัน่คือคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50  แมว้า่ในปี 2558 
นกัเรียนไทยจะไดค้ะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสูงข้ึนก็ตาม  และเม่ือพิจารณาผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 โดยพิจารณาจากผลสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (Ordinary National Educational Test) หรือ O-Net ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2558 โดยคิดผลคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเตม็ 100  คะแนน ซ่ึง
จ าแนกการทดสอบและประเมินตามสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี จ  านวนและการด าเนินการ นกัเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 33.69  คะแนน การวดั นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 37.23 คะแนน เรขาคณิต นกัเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 39.85  คะแนน พีชคณิต นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 50.40 คะแนน การวเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 26.61 คะแนน ทกัษะและกระบวนการคิดนกัเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 9.23 คะแนน ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ มีเพียงสาระการเรียนรู้ พีชคณิต ท่ี
ไดค้ะแนนเฉล่ียเกินร้อยละ 50 แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งต ่า 
 จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) พบวา่ผลการสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ในรายวชิาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 47.98 จากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งนอ้ย  และในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้พีชคณิต 
นกัเรียนจะไดเ้รียนเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันความ
สามารถในเร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน
ต่อไป อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนยงัพบวา่ นกัเรียนจ านวนมากขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีผดิ  

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่หากมีการศึกษาเก่ียวกบัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ือง “อสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จะท าใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมกัมีมโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในเร่ืองอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวอยา่งไร จะไดน้ าไปปรับปรุง และแกไ้ข เพื่อให้
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้ง  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจ ท าวจิยัเร่ือง การวนิิจฉยัมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) เพื่อ
วเิคราะห์ลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน ความคิด และความเขา้ใจของนกัเรียน แลว้วเิคราะห์
ถึงสาเหตุของการเกิดมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนนั้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน และการปรับปรุงการสอนของครูต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง 

อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 

2. เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ดา้นความหมาย การใชภ้าษา นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท สูตร กฎ และดา้นการคิดค านวณ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบ
มธัยม) 
 

ประชำกรและตัวอย่ำง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 381 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 191 คน 
โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

1.  ตวัแปรอิสระ คือ แบบทดสอบวนิิจฉยั เร่ือง เลขยกก าลงั 

              2.  ตวัแปรตาม  คือ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปร

เดียว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ืองอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  
 2. ท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง 
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ซ่ึงจะท าใหค้รูผูส้อนทราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียน
เร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ท าใหส้ามารถปรับปรุงการเรียนการ
สอนและจดัการซ่อมเสริมไดส้ะดวกและตรงจุด 
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 3. ช่วยใหค้รูผูส้อนคน้หาจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละเน้ือหายอ่ยๆของ
เน้ือหาเร่ืองอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 

 4. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข กระบวนการจดัการเรียนรู้หรือจดัสอนซ่อมเสริม
ใหก้บัผูเ้รียนไดต้รงจุด เพื่อใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 4. เป็นแนวทางใน
การปรับปรุง แกไ้ข กระบวนการจดัการเรียนรู้หรือจดัสอนซ่อมเสริมใหก้บัผูเ้รียนไดต้รงจุด เพื่อให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเป็น

ขอ้สอบแบบปรนัย 60 ขอ้ 4 ตวัเลือก สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
 1.ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโน-ทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อคน้หา
ขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม พระต าหนกัสวน
กุหลาบ 
 2.ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้าง พร้อมทั้ งศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อหาขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ 
 3.สัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัปัญหาท่ี
นกัเรียนมกัเขา้ใจผิดในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกก าลงั เพื่อส ารวจจุดบกพร่องของนกัเรียน 
และน ามาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวนิิจฉยั 

4.วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์เก่ียวกบั

เร่ือง เลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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5.สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ อสมการเชิง

เส้นตวัแปรเดียว โดยสร้างให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และแบบทดสอบแต่

ละขอ้ตอ้งบ่งบอกถึงสาเหตุของการตอบผดิ แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 60 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 191 คน  

 

ผลกำรวจิัย 

ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวน
กุหลาบมธัยม)  (1) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจเก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ในเร่ืองการหาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  คิดเป็นร้อยละ 68.80  ไดแ้ก่ การหา
ค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีตวัเลขเป็นตวัตั้งและตวัแปรเป็นตวัลบ  และมีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการหาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวแบบวกกลบั คิดเป็น
ร้อยละ 60.80  ไดแ้ก่ การให้ค  าตอบของอสมการมาแลว้ใหห้าอสมการซ่ึงมีค าตอบตามท่ีก าหนด (2) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มากท่ีสุดคือ ขั้นตอน
การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คิดเป็นร้อยละ 68.50  รองลงมาคือ การหาค าตอบโดยการแก้
อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีความซบัซอ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80  และนอ้ยท่ีสุด คือ การใช้
สมบติัของการไม่เท่ากนัในการแกอ้สมการสองขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ 60.20  (3) นกัเรียนมีมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มากท่ีสุดคือ การตีความ
เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการ ไดแ้ก่ การหาค่ามากท่ีสุดจากเคร่ืองหมายนอ้ยกวา่ (< ) 
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คิดเป็นร้อยละ 81.10  รองลงมาคือการเปล่ียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์  คิดเป็นร้อยละ 
67.00  นอ้ยท่ีสุด คือ การตีความเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการท่ีมีความซบัซอ้น คิด
เป็นร้อยละ 62.30    

 

อภิปรายผลวจัิย 

จากการวเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระต าหนกั
สวนกุหลาบ-มธัยม)  

 พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองการตีความเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว นกัเรียนสามารถน าความรู้ในเร่ืองของการแกอ้สมการมาใชใ้นการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาได ้ แต่นกัเรียนแปลความในการตอบผดิจากท่ีโจทยถ์าม เช่น นกัเรียนแกอ้สมการไดว้า่ 

12x    เม่ือโจทยถ์ามหาค่าท่ีมากท่ีสุดของ นกัเรียนส่วนใหญ่จะตอบวา่ 13  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ถึงแมเ้ขา้ใจในกระบวนการคิด การค านวณ แต่ยงัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองของการตีความเพื่อสรุปผล 
จึงเป็นอุปสรรคในการหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง   

มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบรองลงมา คือ มโนทศัน์เร่ืองของความเขา้ใจเก่ียวกบัอสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ท่ีคลาดเคล่ือนในส่วนของการหาค าตอบของอสมการท่ีมีตวัเลขเป็นตวัตั้งและ
ตวัแปรเป็นตวัลบ เช่น 168  x  ซ่ึงอาจเพราะนกัเรียนเรียนรู้จากการท่องจ า หรืออาจเป็นเพราะ
ไม่ไดเ้รียนรู้ตวัอยา่งท่ีหลากหลาย  รวมทั้งขาดความรอบคอบในการตรวจสอบค าตอบ ไม่มีการ
แทนค่าของค าตอบหรือค่าของตวัแปรท่ีได ้รวมไปถึงนกัเรียนไม่ท าความเขา้ใจถึงความหมายและ
หลกัการของทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติัต่าง ๆ  

 รองลงมา คือ มโนทศัน์เร่ืองการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว และท่ีพบมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือเร่ืองของขั้นตอนการแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เช่น การหาค่า 
a   จากอสมการ 24)3(4  a  นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบ 

4

1224




a    ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง  

เน่ืองจากไม่เปล่ียนเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการเพื่อท าใหอ้สมการเป็นจริง เม่ือคูณ
ดว้ยจ านวนลบ ซ่ึงขอ้ผดิพลาดน้ีส่งผลมาจากการท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ หลกัการ ทฤษฎีบท กฎ สูตร 
นิยาม และสมบติั รวมไปถึงนกัเรียนขาดความรอบคอบในการคิดค านวณ   ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียน
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหน้กัเรียนขาดความต่อเน่ืองในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  
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 รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการเปล่ียนประโยคภาษาใหอ้ยู่
ในรูปประโยคสัญลกัษณ์ ถา้เป็นประโยคภาษาท่ีง่ายต่อการตีความนกัเรียนสามารถเขียนไดถู้กตอ้ง  
แต่ถา้เป็นประโยคภาษาท่ีมีซบัซอ้นซ่ึงยากต่อการตีความนกัเรียนจะไม่สามารถเขียนให้อยูใ่นรูป
ประโยคสัญลกัษณ์ได ้ ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนขาดความเขา้ใจในหลกัการเขียนประโยคสัญลกัษณ์ของ
อสมการ ขาดทกัษะในการตีความ ขาดความเขา้ใจในส่วนของการใชเ้คร่ืองหมายแสดง
ความสัมพนัธ์ของจ านวน เน่ืองจากนกัเรียนเรียนรู้จากการท่องจ า ประกอบกบันกัเรียนขาดการ
ฝึกฝน จึงส่งผลต่อการน าไปใชใ้นการเขียนประโยคสัญลกัษณ์ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน 

 รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองการหาค าตอบของอสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวแบบวกกลบั คือการท่ีโจทยก์ าหนดค าตอบของอสมการมาแลว้ให้หาอสมการท่ีมี
ค าตอบตามท่ีก าหนด เช่น  2a  เป็นค าตอบของอสมการใด นกัเรียนมีความคลาดเคล่ือนในเร่ือง
ของการค านวณท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองมาจากการขาดการฝึกฝน การฝึกท าแบบฝึกหดัอยา่งสม ่าเสมอ 
และมกัสรุปผลค าตอบโดยไม่มีการแทนค่าตวัแปรท่ีค านวณมา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อยอดในการเรียนคณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ  

รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองการหาค าตอบโดยการแกอ้สมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวท่ีมีความซบัซอ้น เช่น การหาผลต่างระหวา่งค่าสูงสุด-ต ่าสุด ของอสมการ  

11531  x   มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นผลมาจากการท าผดิขั้นตอนในการแกอ้สมการ การ
สรุปผลไม่ถูกตอ้งหรือสรุปผลโดยท่ียงัแกอ้สมการไม่ครบทุกขั้นตอน รวมทั้งขาดความรอบคอบใน
การแยกแยะค่าสูงสุด-ต ่าสุดจากเคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ของอสมการ จึงท าให้นกัเรียน
สรุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้งซ่ึงอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อยอดในระดบัท่ีสูงข้ึน 

รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองการตีความเคร่ืองหมายแสดง
ความสัมพนัธ์ของอสมการท่ีมีความซบัซอ้น คืออสมการท่ีกระท าหลายขั้นตอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ค าตอบ นกัเรียนยงัไม่มีทกัษะในการตีความหมาย  หรือขาดการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ใน
ความหมายของสัญลกัษณ์  ,,  หรือ   ซ่ึงจะส่งผลต่อการ หาค่าท่ีมากท่ีสุด หรือค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด 
เพื่อน าไปสู่การสรุปผลท่ีถูกตอ้ง 

นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด ในเร่ืองการใชส้มบติัของการไม่เท่ากนัใน
การแกอ้สมการ ซ่ึงส่งผลมาจากนกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และ
สมบติั เช่น การบอกสมบติัของการไม่เท่ากนัท่ีใชแ้กอ้สมการ 363 x   นกัเรียนส่วนใหญ่เกิด
ความเขา้ใจผดิวา่มีสมบติัการลบและสมบติัการหารของการไม่เท่ากนั ทั้งน้ีเกิดมาจากกระบวนการ
เรียนรู้อนัเน่ืองมาจากตวัผูเ้รียนและครูผูส้อนมุ่งเนน้แต่การท่องจ า หรือใชก้ารยา้ยขา้งในการแก้
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อสมการจนท าให้เกิดความสับสน ส่งผลใหไ้ม่เกิดกระบวนการคิดในการน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจ
และหลกัการในทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยามและสมบติัเร่ืองนั้นๆ อยา่งแทจ้ริง 

 
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 
2.3 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบทดสอบท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึง

คร้ังต่อไปอาจจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น แบบทดสอบโดยการ
สัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบท่ีนกัเรียนไดแ้สดงวธีิการคิด  
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