
 
 

การวนิิจฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในวชิาคณติศาสตร์เร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็   

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  2 
 

นางสาวนภสัสร  คงจนัทร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

 

บทคดัย่อ             
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเศรษฐบุตร

บ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  (2) เพื่อวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั ดา้นการใชสู้ตร กฎ นิยาม และสมบติั และดา้นการ

คิดค านวณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต  2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน   418  คน และเลือกมาโดยการด าเนินการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 201 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองความสัมพนัธ์

และฟังกช์นั 

ผลการวิจัยพบว่า มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน  ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  4โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2   
(1) นักเรียนมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเล่ือนเก่ียวกับโดเมนของความสัมพันธ์  ในเร่ืองการหาโดเมนของ
ความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ  55.23  (2) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
เก่ียวกบัเรนจข์องความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการหาเรนจข์องความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็น
ร้อยละ  63.20   (3) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัอินเวอร์สของความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการเขียน
กราฟอินเวอร์ของความสัมพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ  82.09  (4) นักเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
ฟังก์ชนั  ในเร่ืองความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  นกัเรียนไม่สามารถตอบไดว้า่เป็นหรือไม่เป็น
ฟังกช์นัคิดเป็นร้อยละ  76.62  (5) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโดเมนของฟังก์ชนั  ในเร่ืองการ
หาโดเมนของฟังก์ชันในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  57.21  รองลงมาคือการหา



 
 

โดเมนจากกราฟของฟังกช์นั  คิดเป็นร้อยละ  51.24  (6) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเรนจข์อง
ฟังกช์นั  ในเร่ืองการหาเรนจข์องฟังกช์นัในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ  62.20      
 

ค าส าคญั 
 มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน และการวนิิจฉยั  
 

ความน า 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้มนุษยรู้์จกัพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้ด าเนินไปไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งและทนัต่อทุกสถานการณ์ประเทศใดมีความ
เจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาชนของประเทศนั้นตอ้งมีความสามารถพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างดี คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียอมรับกนัว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
พฒันาคุณภาพของมนุษย ์เพราะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและ
มีเหตุมีผลส่งผลให้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข แลก าหนดให้ความรู้และทกัษะ
ดา้นคณิตศาสตร์เป็นหน่ึงในห้าของความรู้ส าคญัท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเป็นพื้นฐาน ดงันั้นหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงจดัให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 
เพราะเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบความคิดของบุคคลเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความกา้วหน้าในสาขาวิชาและการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมี
คุณภาพ (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2546, หนา้ 46) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์ 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์วางแผนตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หนา้ 56)  

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคุณภาพผูเ้รียน 
หลงัจากจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายวา่ ผูเ้รียนควรมีความสามารถในทางคณิตศาสตร์ในสาระต่าง ๆ ดงัน้ี  
จ  านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวเิคราะห์ 



 
 

ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น โดยในการจดัการเรียนการ
สอนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  2  พบวา่ นกัเรียนยงัไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร จะเห็น
ไดจ้ากสถิติผลสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ(Ordinary National Educational Test) หรือ O-Net 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเต็ม 100  คะแนน โรงเรียนเศรษฐบุตร
บ าเพญ็ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั   18.59    (รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็ ,  
2557 , หน้า 130)  จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัต ่ามากและจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สภาพปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  ในเน้ือหาเร่ืองความสัมพนัธ์และฟังก์ชนั ซ่ึงอยูใ่น
สาระพีชคณิต พบวา่ นกัเรียนท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ เร่ืองความสัมพนัธ์และฟังก์ชนัไดค้ะแนนต ่า  
ซ่ึงเน้ือหาสาระเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนัถือวา่เป็นเร่ืองหน่ึงในคณิตศาสตร์ท่ีมีความส าคญัมาก และ
เป็นประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดบัสูงข้ึนไป เช่น วิชาแคลคูลสั พีชคณิตนามธรรม นอกจากน้ี
ฟังก์ชนัยงัเป็นประโยชน์ในการแกโ้จทยปั์ญหาต่างๆ ท่ีตอ้งใช้ตวัแปร (สถาบนัส่งเสริมการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2548, หนา้ 1)  

ดงันั้นจากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น  การวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนั ของนกัเรียนยอ่มเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ และดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 เพื่อน าผลท่ี
ไดไ้ปปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนั  และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง  

ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2 
 2. เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
ดา้นการใชสู้ตร กฎ นิยาม และสมบติั และดา้นการคิดค านวณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียน
เศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2 

 
 
 



 
 

ขอบเขตการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็   

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน   418  คน 

(ขอ้มูลสารสนเทศ  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็)  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และฟังกช์นั เป็นขอ้สอบแบบ
ปรนยั 38 ขอ้ 4 ตวัเลือก สร้างขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ในแต่
ละสาระการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 38 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 สาระการเรียนรู้  15 จุดประสงค ์
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนน้ียดึตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีไดมี้การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
เร่ืองความสัมพนัธ์และฟังกช์นั ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. น าแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีสร้างข้ึนมาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จะเลือกพิจารณา
เฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีท าการศึกษา 
 2. น าแบบทดสอบวินิจฉยัไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเรียนเร่ืองเลขยกก าลงัไป
แลว้ จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์หามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของแนวค าตอบจากการตอบผดิของนกัเรียน
และคดัเลือกค าตอบท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบ ทั้งเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพรายขอ้ โดยน าผลการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้เพื่อคดัเลือกและปรับปรุงขอ้สอบ โดยตรวจให้
คะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดหรือตอบเกินกวา่หน่ึงค าตอบหรือไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน หาค่า
ความยากของขอ้สอบรายขอ้ โดยการใชสู้ตรอยา่งง่าย หาค่าอ านาจการจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้โดยการใช้
สูตรของเบรนแนน (Brennan) เลือกขอ้สอบไวท้  าการวิจยั โดยมีหลกัเกณฑ์ ขอ้สอบมีค่าความยาก ตั้งแต่ 
0.20 - 0.80 ตามเกณฑข์องการสร้างขอ้สอบ (สมนึก ภทัทิยธนี. 2551, หนา้ 204) ขอ้สอบมีค่าอ านาจการ
จ าแนกเท่ากบัหรือมากกวา่ 0 (ลว้น สายยศและองัคนา สายยศ. 2543, หนา้ 197) ส าหรับขอ้สอบท่ีมีค่าความ
ยากและค่าอ านาจการจ าแนกไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑน้ี์ จะท าการปรับปรุง ทั้งในลกัษณะท่ีมีการปรับปรุง
ค าถามหรือตวัลวงท่ียงัไม่เหมาะสมใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
 



 
 

ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  4โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  (1) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนเก่ียวกบัโดเมนของความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการหาโดเมนของความสัมพนัธ์
ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ  55.23  (2) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเรนจข์อง
ความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการหาเรนจข์องความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ  63.20   (3) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัอินเวอร์สของความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการเขียนกราฟอินเวอร์สของ
ความสัมพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ  82.09  (4) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฟังกช์นั  ในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  นกัเรียนไม่สามารถตอบไดว้า่เป็นหรือไม่เป็นฟังกช์นัคิดเป็นร้อย
ละ  76.62  (5) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโดเมนของฟังกช์นั  ในเร่ืองการหาโดเมนของ
ฟังกช์นัในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  57.21  รองลงมาคือการหาโดเมนจากกราฟ
ของฟังกช์นั  คิดเป็นร้อยละ  51.24  (6) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเรนจข์องฟังกช์นั  ในเร่ือง
การหาเรนจข์องฟังกช์นัในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  คิดเป็นร้อยละ  62.20      

 
อภิปรายผลวจัิย 
 จากการวเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองความสัมพนัธ์และฟังกช์นั ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2 
 พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองอินเวอร์สของความสัมพนัธ์    มากท่ีสุด ซ่ึงเป็น
เร่ืองการเขียนกราฟอินเวอร์สของความสัมพนัธ์ เป็นเพราะนกัเรียนเรียนรู้จากการจ า หรืออาจเป็นเพราะครู
ไม่ช้ีใหน้กัเรียนเห็นถึงขอ้แตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่เหมือนกนั รวมไปถึงนกัเรียนไม่ท าความ
เขา้ใจถึงความหมายและหลกัการของทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติัต่าง ๆ ก่อนน าไปใช ้ซ่ึงนกัเรียน
ควรฝึกวเิคราะห์ และตีความหมาย จนเขา้ใจและเกิดความช านาญ แลว้นกัเรียนจะสามารถน าหลกัการของ
ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติัต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ชก้บัโจทยท่ี์มีความซบัซอ้นมากข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ในทางตรงกนัขา้มถา้นกัเรียนหรือครูละเลยในจุดเหล่าน้ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียนในระดบัท่ี
สูงข้ึนเป็นปัญหาสะสมในการเรียนรู้และท่ีสุดนกัเรียนก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
 มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบรองลงมา คือ มโนทศัน์เร่ืองเก่ียวกบัฟังกช์นั  ในเร่ืองความสัมพนัธ์ใน
รูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  นกัเรียนไม่สามารถตอบไดว้า่เป็นหรือไม่เป็นฟังกช์นั นัน่เพราะนกัเรียนเรียนรู้จาก
การจ าซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการไม่เขา้ใจ หลกัการทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม และสมบติั ในหวัขอ้ก่อน
หนา้  ทั้งน้ีรวมไปถึงนกัเรียนขาดความรอบคอบ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหน้กัเรียน
ขาดความต่อเน่ืองในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมายได ้



 
 

 รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเก่ียวกบัเรนจข์องความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการหา
เรนจข์องความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข เน่ืองจากนกัเรียนเรียนรู้จากการจ า พอถา้ผดิแปลกไป
จากท่ีเคยท า  ท าใหน้กัเรียนท าไม่ได ้ประกอบกบันกัเรียนขาดการฝึกฝน ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปใช ้
 รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเรนจข์องฟังกช์นั  ในเร่ืองการหาเรนจข์อง

ฟังกช์นัในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  เช่น  จงหาเรนจข์อง   216, xyRRyxf   

รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัโดเมนของความสัมพนัธ์  ในเร่ืองการหาโดเมน
ของความสัมพนัธ์ในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  เช่น  จงหาโดเมนของ }4),({  xyRRyxr  
 นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ เก่ียวกบัโดเมนของฟังกช์นั  ในเร่ืองการหาโดเมน
ของฟังกช์นัในรูปเซตแบบบอกเง่ือนไข  และการหาโดเมนจากกราฟของฟังกช์นั   

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูควรน าแนวทางท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชว้เิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียน
ของนกัเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
  1.2 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูตอ้งระมดัระวงั ในการส่ือสาร การถ่ายทอด
องคค์วามรู้ เพื่อสร้างมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียน  
  1.3 ในการเรียนการสอนครูควรสอนให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความหมาย และหลกัการรวมไป
ถึงช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่ง สองส่ิงท่ีมีความคลา้ยกนัแต่มีความหมายไม่เหมือนกนั  
  1.4 ภายหลงัการเรียนการสอนทุกคร้ัง ครูควรทดสอบมโนทศัน์ทางการเรียนของนกัเรียน 
เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์ทางการเรียนท่ีถูกตอ้ง 
  1.5 ครูสามารถน าแบบทดสอบวนิิจในการวจิยัน้ีไปใชท้ดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียนได ้
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

 2.1 ควรใชก้ลุ่มตอ้งอยา่ง มากกวา่น้ี เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในงานวจิยั 
 2.2 ควรวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน ในเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียน

การสอน 
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