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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

 

บทคดัย่อ             
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
(2) เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงเดือน มกราคม ถึง 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 จ  านวน 109 คน จากทั้งหมด  5  ห้องเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องและสาเหตุของความบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้  
 ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เร่ือง  การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
ส ารวจหามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนจ านวน 25 ขอ้ มีค่าความความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉัยรายขอ้ 
ตั้งแต่  0.135 – 0.877 และมีค่าความความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัทั้งฉบบั 0.90 นัน่คือ แบบทดสอบ
วินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้
จริง  2. ผลการศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง การประยุกตข์องสมการ 
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นดงัน้ี  วิเคราะห์จุดบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบ
ผิดในการท าแบบทดสอบวินิจฉยัทางการเรียนพบว่านกัเรียนมีความบกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี ไม่เขา้ใจ
สมบติัการบวก  และการคูณ  นกัเรียนสับสนความหมายของสมบติัของการถ่ายทอด  กบัสมบติัการสมมาตร  
อีกทั้งนกัเรียนเขา้ใจผิดในการใชส้มบติัการเท่ากนัเพื่อแกส้มการ  นกัเรียนไม่สามารถแยกแยะภาษาท่ีใชใ้น
โจทยปั์ญหา  น าไปสู่การเขียนสมการแทนสถานการณ์อย่างง่ายผิด โดยสรุปการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คร้ังน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ี



 
 

สามารถน าไปใชว้นิิจฉยันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีบกพร่องในการเรียน เร่ือง การประยุกตข์องสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
 

ค าส าคญั 
 การวนิิจฉยั, มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน, แบบทดสอบวนิิจฉยั 
 

บทน า 
 ปัญหาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่านั้น  อาจจะมีสาเหตุจากผูเ้รียน  ขาดทกัษะพื้นฐาน
การค านวณ  ขาดกระบวนการคิดแกปั้ญหา  มีเจตคติไม่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือใชว้ิธีการ
สอนท่ีไม่ย ัว่ยหุรือไม่ดึงดูดความสนใจ  ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน  ใชก้ารสอนโดยเนน้เน้ือหาเป็น
ศูนยก์ลาง  ไม่เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ครูเร่งสอนให้จบเน้ือหาโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีครูควรหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงในการแกปั้ญหา  ซ่ึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ นั้น
อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ด้านหลกัสูตร เน้ือหาวิชา ครูผูส้อน และ ตวันักเรียน หรือปัญหาด้านอ่ืน ๆ     
เช่น ปัญหาด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากการได้ศึกษาและวิเคราะห์พบว่านักเรียนขาดความเขา้ใจ      
ในจุดมุ่งหมายของการเรียนคณิตศาสตร์  และผูว้จิยัคาดวา่นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Concept) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีท่ีคลาดเคล่ือนไป  ซ่ึงส าหรับนกัเรียนท่ีมี
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีดีนั้น  จะสามารถเรียนรู้และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้ รวมทั้งมีพื้นฐานท่ีจะ
เช่ือมโยงและคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในระดบัสูงข้ึนไปไดดี้ดว้ย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2552) นอกจากเร่ืองมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนแลว้ยงัมีอีกหน่ึงส่ิงท่ีมกัเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน แต่หากพิจารณาความจริงแลว้นั้นจะเห็นไดช้ดั
ว่ามีความหมายท่ีแตกต่างกัน นั่นคือ “ข้อผิดพลาด”  ข้อผิดพลาดในคณิตศาสตร์อาจเกิดจากสาเหตุ               
ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากความสะเพร่า ขาดสมาธิในการท างาน ซ่ึงขอ้ผิดพลาดไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็น
ประจ า โดยค าตอบอาจเป็นค าตอบท่ีผิดแต่นักเรียนสามารถแก้ไขหรือท าให้ถูกตอ้งด้วยตนเองได้อย่าง
ง่ายดาย  (พรธิดา สุขกรม, 2557, หนา้ 2) อีกทั้งประกอบกบันกัเรียนยงัขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทย ์ซ่ึงมี
ผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไวไ้ด ้  
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  แนวทางในการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของครูผูส้อนท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีจะคน้หาสาเหตุและจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการเรียนของนกัเรียน 
เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะดังกล่าวคือ แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดั 
ความบกพร่องหรือความเด่นดอ้ยของผูเ้รียนว่าบรรลุวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไวห้รือไม่ และยงัมี
ข้อบกพร่องในเร่ืองใดหรือหัวข้อใด ครูจะได้จดัสอนซ่อมเสริมได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงพบว่าในการเรียน 
การสอน โดยใชก้ารประเมินขอ้บกพร่องในการเรียนและจดัสอนซ่อมเสริมไดต้รงจุดบกพร่อง จะช่วยเพิ่ม



 
 

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไดม้ากกว่าปกติถึงสองเท่า (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 25) สามารถ
วิเคราะห์หาขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนไดม้ากกวา่แบบทดสอบอ่ืน ๆ และยงัช่วยให้ครูผูส้อนรู้ถึง
องคป์ระกอบท่ีส าคญั กระบวนการท่ีจ าเป็น ตลอดจนอุปสรรคในการเรียนการสอน ซ่ึงจะประหยดัเวลาและ
แรงงานครู ท าให้ครูมีเวลาในการเอาใจใส่ต่อการเรียนของนกัเรียนแต่ละคนไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นยงัช่วย
ใหน้กัเรียนรู้จกัจุดบกพร่องของตนเอง ท าใหส้ามารถปรับปรุงการเรียนการสอนไดต้รงจุด (วิสารัตน์ วงศภ์ูรี, 
2556, หนา้ 3)  
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสร้างสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2           
เพื่อน าไปทดสอบกบันกัเรียนและวินิจฉัยจุดบกพร่องต่าง ๆ ของนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ข้อบกพร่องนักเรียนได้ถูกต้อง  และครูผูส้อนสามารถน าผลท่ีได้จากการท าแบบทดสอบมาปรับปรุง  
การเรียนการสอน ท าใหก้ารเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.   เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ ท่ีคลาดเคล่ือน ในการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ือง  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 2.  เพื่อวิ นิจฉัยมโนทัศน์ ท่ีคลาดเคล่ือนในการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์  เ ร่ือง การประยุกต์ 
ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  

ขอบเขตของการวจิัย 
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แขวง
บางโพงพาง เขตยานาวา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีก าลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  109  คน  จาก  5  หอ้งเรียน 
 
เน้ือหาทีใ่ช้ในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
 เน้ือหาเป็นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของสถาบนัส่งเสริม 
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เวลาในการด าเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558  ในช่วงเดือน มกราคม หรือ
กุมภาพนัธ์ 2559 



 
 

 

ประชากร 
     นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  
2558  จ  านวน 109 คน  จาก 5 หอ้งเรียน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

แบบทดสอบท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบเป็นปรนยัเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก ซ่ึงมีขอ้สอบ 
จ านวน 25  ขอ้ 

 

ผลการวจิัยพบว่า  
1) ผลการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2เพื่อส ารวจหา 
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนจ านวน 25 ข้อ มีค่าความความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉัยรายข้อ ตั้ งแต่   
0.135–0.877 และมีค่าความความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัทั้งฉบบั 0.90 นัน่คือ  แบบทดสอบวินิจฉยั
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว           
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ไดจ้ริง 

2) ผลการศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกตข์องสมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นดงัน้ี 
  วิเคราะห์จุดบกพร่องท่ีนกัเรียนตอบผิดในการท าแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนพบว่า
นักเรียนบกพร่องไม่เข้าใจสมบัติการบวกและการคูณ  นักเรียนสับสนความหมายของสมบัติของ 
การถ่ายทอดกับสมบติัการสมมาตร  อีกทั้งนักเรียนเข้าใจผิดในการใช้สมบติัการเท่ากันเพื่อแก้สมการ  
นกัเรียนไม่สามารถแยกแยะภาษาท่ีใชใ้นโจทยปั์ญหา  น าไปสู่การเขียนสมการแทนสถานการณ์อยา่งง่ายผิด            
โดยสรุปการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คร้ังน้ีมีค่า 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ีสามารถน าไปใชว้ินิจฉยันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีบกพร่องใน
การเรียน เร่ือง การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้

 

 
อภิปรายผล 



 
 

ผลการวิจยั พบว่า จุดท่ีนกัเรียนบกพร่อง คือ นกัเรียนไม่เขา้ใจสมบติัการบวกและการคูณนกัเรียน
สบสนความหมายของสมบติัของการถ่ายทอดกบัสมบติัการสมมาตร  อีกทั้งนักเรียนเขา้ใจผิดในการใช้
สมบติัการเท่ากนัเพื่อแก้สมการ  นกัเรียนไม่สามารถแยกแยะภาษาท่ีใช้ในโจทยปั์ญหาน าไปสู่การเขียน
สมการแทนสถานการณ์อยา่งง่ายผดิ  มีประเด็นส าคญัท่ีควรนามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
  แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนตามล าดบัขั้นตอนและ
วิธีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนโดยครบถ้วนสมบูรณ์เร่ิมจากศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาในรายวิชา
อย่างละเอียดแล้วแบ่งเน้ือหานั้นเป็นเน้ือหาย่อย ๆ จากนั้ นได้ศึกษาและรวบรวมสาเหตุข้อบกพร่อง 
ทางการเรียนในแต่ละเน้ือหาย่อยสร้างแบบทดสอบและผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  และมีค่า
ความเช่ือมั่นของข้อสอบในระดับสูง  ซ่ึงแบบทดสอบวินิจฉัยฉบับน้ีสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่อง 
ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีมีประสิทธิภาพและการแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วน ๆ ท าให้สะดวกใน 
การน าไปใช้เพราะสามารถน าแบบทดสอบไปวิเคราะห์ขอ้บกพร่องทีละดา้นได ้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผูเ้รียนว่า
ตนเองบกพร่องดา้นใดจึงจะด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นไดก่้อนท่ีจะเรียนเน้ือหาต่อไป (ภกัดี นาชยัลาน, 
2554, หน้า 115-116) และ (ศุภคั ดอนกระสินธ์ุ, 2553, หน้า 89-90) ไดส้ร้างแบบทดสอบวินิจฉยัโดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็นเน้ือหายอ่ยพบวา่แบบทดสอบดงักล่าวสามารถวเิคราะห์หาจุดบกพร่องทางการเรียนไดจ้ริง 

1. คุณภาพของแบบทดสอบ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวินิจฉยัทางการเรียนจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวนิิจฉยัทางการเรียน  ปรากฏวา่มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบบัเท่ากบั .90 และเม่ือพิจารณาแบบทดสอบวินิจฉยัทางการเรียนรายขอ้ พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่  
0.135–0.877  แบบทดสอบวนิิจฉยัทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่สูงท่ีสุดคือ 0.877 ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบั
การใชส้มบติัการเท่ากนัเพื่อแกส้มการ  และการเขียนสมการแทนสถานการณ์ง่าย ๆ  และแบบทดสอบวินิจฉยั
ทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่ต ่าท่ีสุดคือ 0.135 ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความหมายของสมบติัการบวก  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากจ านวนขอ้และคะแนนจุดตดัมีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการสอบมีค่าสูงกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม   
จึงท าใหค้่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดมี้ค่าสูง 

สรุปได้ว่าการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง   
การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถท าให้ไดข้อ้มูล
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ดงันั้นถือไดว้า่แบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่ท่ีเช่ือถือได ้ ซ่ึงไม่
วา่นกัเรียนแต่ละคนจะท าการทดสอบก่ีคร้ังก็ตามคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบนั้นจะมีค่าใกลเ้คียงกบัคะแนน
ท่ีไดจ้ากการสอบคร้ังเดิมมาก (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2551, หนา้ 51) นัน่คือแบบทดสอบฉบบัน้ีสามารถจ าแนก
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องและไม่บกพร่องได ้

2. จุดบกพร่องของนกัเรียนจากการวิเคราะห์จุดบกพร่องของแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน 
การวเิคราะห์จุดบกพร่องของแบบทดสอบวนิิจฉยัทางการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนพบวา่  ร้อยละของจ านวนคน
ท่ีตอบถูกมีค่าตั้งแต่ร้อยละ  14.68-86.24 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีจ  านวน ค าถาม 19 ขอ้ ท่ีมีร้อยละของ



 
 

ผูต้อบถูกต ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงค าถามเก่ียวกบัการสร้างสมการจากสถานการณ์ง่าย ๆ มีร้อยละของผูต้อบถูก
เพียงร้อยละ 14.68 เท่านั้น แสดงวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.32 ไม่สามารถแยกแยะภาษาท่ีใชใ้นโจทย์
ปัญหา  น าไปสู่การเขียนสมการแทนสถานการณ์อย่างง่ายท่ีผิด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนบกพร่อง 
ในการอ่าน ท าให้สับสนค าวา่ “น้อยกวา่” กบั “มากกว่า” ค าถามเก่ียวกบัสมบติัของการบวกมีร้อยละของ
ผูต้อบถูกร้อยละ 18.35 แต่มีผูต้อบตวัลวงท่ีเป็นสมบติัการสลบัท่ีมากถึงร้อยละ 76.15 แสดงว่านกัเรียน
สับสน  และไม่สามารถแยกแยะสมบติัของการเท่ากนัไดเ้ลย จึงถือเป็นขอ้บกพร่องท่ีส าคญัซ่ึงจะส่งผลต่อ
การแกส้มการท่ีผดิพลาด น าไปสู่มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกตข์อง
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวทั้งหมด 

โดยสรุปในการวนิิจฉยัทางการเรียนพบวา่จุดท่ีนกัเรียนบกพร่องคือไม่สามารถแยกแยะภาษาท่ี

ใช้ในโจทย์ปัญหา  นักเรียนมีความผิดพลาดในการแปลความหมายจากประโยคภาษาไปเป็นประโยค

สัญลกัษณ์  น าไปสู่การเขียนสมการแทนสถานการณ์อยา่งง่ายท่ีผดิ  และนกัเรียนสับสน  ไม่สามารถแยกแยะ

และจดจ าสมบติัของการเท่ากนัไดเ้ลย  
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