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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้

เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ทีโ่รงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1   

ปีการศึกษา 2564 จ านวน 102 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินจิฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  

เร่ือง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนดิปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 32 ข้อ  

เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว 5 ด้าน  ประกอบด้วย  (1) ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยามและสมบัติ  (2) ด้าน

การตีความด้านภาษา  (3) ดา้นการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  (4) ด้านการด าเนินการทางพชีคณิต  และ 

(5) ด้านการสรุปค าตอบของปัญหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  โดย

เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  (1) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการสรุป
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ค าตอบของปัญหา  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.5  (2) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการด าเนนิการทางพีชคณิต  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

62.6  (3) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  

โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 60.0  (4) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตร์ด้านการตีความด้านภาษา  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.0  (5) ข้อบกพร่อง

และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ   

โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 49.0   

 

ค าส าคัญ : ข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร;์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณติศาสตร;์ การวินิจฉัย 

 
Abstract 
   The purpose of this research was to study mathematics errors and misconceptions 

in the learning of linear inequality with one variable in Matthayomsuksa 3 students. The 

participants were 102 Matthayomsuksa 3 students who studied in first semester of 

academic year 2021 at Chinorotwittayalai school, Bangkok. They were selected using 

cluster random sampling. The research instrument was the diagnostic test in the learning 

of linear inequality with one variable. The diagnostic test comprised of 32 items with four-

multiple-choice that paralleled.  There were five types of mathematics errors and 

misconceptions in the learning of linear inequality with one variable as follows 

(1) distortion of theorems, laws, formulas, definitions and properties (2) language 

interpretation (3) using mathematical symbols (4) algebraic operations, and  (5) no answer 

verification of solutions. The data were analyzed with frequency, arithmetic means, and 

percentage. 

 The results showed that mathematical errors and misconceptions categories were 

ranked from the highest to the lowest as follows:  (1) no answer verification of solutions as 

74.5 percent, (2) algebraic operations as 62.6 percent, (3) using mathematical symbols as 

60.0 percent, (4) language interpretation as 51.0 percent, and (5) distortion of theorems, 

laws, formulas, definitions and properties as 49.0 percent. 

 

Keywords: Mathematics Errors; Mathematics Misconceptions; Diagnostic 
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บทน า 

วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนษุย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน  สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน   ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจแก้ปัญหา

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้ังเป็น

เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตรอ่ื์น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ (สถาบนัส่งเสริมการ - 

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, หน้า 1)   

ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวชิาที่เปน็รากฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้า  แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นัน้กลับสวนทาง  จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  พบว่าเป็นรายวิชาที่มคี่าเฉลี่ยระดับประเทศต่ าทีสุ่ดในจ านวน

รายวิชาที่มีการทดสอบ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2564) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการที่

นักเรียนไม่มีความเข้าใจในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง  หรือมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตร ์

 มโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณติศาสตร์ คือ ความคิดและความเข้าใจที่ผิดไปจากความหมายหรือ

กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้  นอกจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจะเป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับการเรียน

คณิตศาสตร์แล้วนั้น  ยังพบวา่มอีีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เช่นเดียวกัน นัน่คือ ข้อบกพร่องทางการเรียน  โดยข้อบกพร่องทางการเรียนมีความแตกตา่งจากมโนทัศน์ 

ที่คลาดเคลื่อน  คือ  ข้อบกพร่องทางการเรียนอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของนักเรียน  เชน่  การอ่าน

โจทย์ไม่ครบ การค านวณที่ผิดพลาด เปน็ต้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ 

ไม่ประสบผลส าเร็จ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จนัน้  การศึกษา

เก่ียวกับข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์มีความส าคัญเปน็อยา่งมาก  หาก

ว่าครูรู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านใดบา้ง  จะท าให้ครู

สามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ไขในข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน  รวมทั้งเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิลกับนักเรียนดียิ่งขึ้น 

 ด้วยเหตุผลข้างตน้  ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวชิาคณติศาสตรช์ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลัย สนใจศึกษาเก่ียวกับข้อบกพร่องและมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อน เร่ือง อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนของ

นักเรียนและหาแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนมีมโนทัศน์ที่ถกูต้อง  ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ -

เรียนในเร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นเนื้อหาวชิาคณิตศาสตร์ 5 (ค23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยยึดเนื้อหาตามตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 

 2.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564   

3.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเปน็นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ทีโ่รงเรียนชโินรส

วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 12 ห้องเรียน  โดยมีจ านวนนักเรียน

ทั้งสิ้น 379 คน 

4.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ที่

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 102 คน  ซึ่งได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ค านวณจากการ 

ใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ านวนประชากร  โดยมีเกณฑ์วา่หากจ านวนประชากรหลักร้อย  ใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง 15 – 30%  ดังนั้นประชากรทั้งหมด 379 คน  ใช้กลุม่ตัวอย่าง 56 – 114 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หน้า 41)  และจากตารางของศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ (2559, หน้า 151) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.   ได้แบบทดสอบเพื่อวินิจฉันข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปน็แบบทดสอบคู่ขนาน   

ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 32 ข้อ 

 2.  ได้ทราบข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 

 3.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชโินรสวิทยาลัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างดังต่อไปนี้ 

 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และคู่มือครูหนังสือเรียน

รายวิชาคณติศาสตร์พืน้ฐาน  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉัยมโนทัศน์ 

 2.  วิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1  ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วดั  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน   

 3.  ศึกษาลักษณะของมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และลักษณะของ

ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยแบ่งเปน็ 5 ด้าน  คือ  

     ด้านที่ 1  ดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท  กฎ  สูตร  บทนิยาม  และสมบตัิ   

     ด้านที่ 2  ดา้นการตีความด้านภาษา   

     ด้านที่ 3  ดา้นการใชส้ัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   

     ด้านที่ 4  ดา้นการด าเนินการทางพีชคณิต 

     ด้านที่ 5  ดา้นการสรุปค าตอบของปัญหา   

 4.  สร้างแบบทดสอบวนิิจฉัยมโนทัศน์ทีส่อดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้  โดยสร้างเป็นแบบทดสอบวนิิจฉัยแบบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก  จ านวน 2 ฉบบั  

ฉบับละ 25 ข้อ 

 5.  น าแบบทดสอบวนิิจฉัยมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบและ 

ขอค าแนะน าเพื่อปรบัปรุงข้อสอบ 

6.  น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน า  และน าไปเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  พิจารณาคา่ 

IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่าแบบทดสอบมีคา่ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบคู่ขนานทัง้ 2 

ฉบับอยู่ในช่วงระหว่าง .67 – 1.00 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ได้  และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

7.  ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวนิิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน  เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว  
แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try-out) ซึ่งเป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่เรียนรู้เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาแล้ว  จ านวน 37 คน 
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 8.  น าแบบทดสอบทีน่ าไปทดลองใช้มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   
และคัดเลือกข้อสอบที่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ  ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้  

    8.1  ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบคู่ขนาน  โดยใช้วิธีไคสแควร์ χ2 (Chi-square test)  

พบว่า แบบทดสอบคู่ขนานมีค่าไคสแควร์ χ2 (Chi-square test) ตั้งแต่ <.001 ถึง .772 
    8.2  ค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายข้อ  ข้อสอบจะต้องมีค่าความยากงา่ย   

ตั้งแต่ 0.2 – 0.8  พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากงา่ยของข้อสอบรายข้อตั้งแต่ .22 ถึง .84  
    8.3  ค่าอ านาจจ าแนก  ข้อสอบจะต้องมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป พบวา่แบบทดสอบมี

ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -.10 - .90  
    8.4  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์ของเพียร์สัน ภายหลงั

จากตัดข้อสอบที่ไม่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพออกฉบับละ 9 ข้อ ท าให้เหลือข้อสอบฉบับละ 16 ข้อ  พบว่า
ข้อสอบทั้งสองฉบับมีคา่ความเชือ่มั่นเท่ากับ 0.765 สามารถน าไปใช้วิจัยได้ 

9.  ปรับปรุงแบบทดสอบวินิจฉยัข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ฉบับสมบูรณ์  โดยคัดเลือกข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์  จัดท าเปน็แบบทดสอบ

คู่ขนาน 1 ฉบบัที่มีข้อสอบอยู่จ านวน 32 ข้อ  ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 102 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  

 2.  วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วจิัยได้ตดิต่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อนัดแนะวันเวลา 

และสถานที่ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.  ด าเนนิการจัดพิมพ์ข้อสอบบนแพลตฟอร์มออนไลน์   

 4.  น าแบบทดสอบไปด าเนินการสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยแจ้งวัตถุประสงค์  อธิบายและชี้แจง

แนวทางในการเข้าสอบให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนเข้าใจ  เพื่อให้ได้ผลตามความเปน็จริง  แล้ว

ด าเนินการสอบผา่นระบบออนไลน์   

 5.  น าผลการทดสอบวนิิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแต่ละชุดของนักเรียนมาแลว้

เลือกนักเรียนที่ตอบผิดเพื่อสัมภาษณ์การให้เหตุผลของนักเรียนที่ตอบผิดในแตล่ะข้อ  และท าการวินิจฉัยมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5 ดา้น  ประกอบด้วย  (1) ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ 

สูตร บทนยิามและสมบัติ  (2) ดา้นการตีความด้านภาษา  (3) ดา้นการใชส้ัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  (4) 

ด้านการด าเนินการทางพชีคณิต  และ (5) ด้านการสรปุค าตอบของปัญหา  สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเฉลี่ยร้อยละ 

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่นของนักเรียน จากการทดสอบ

ด้วยแบบทดสอบวนิิจฉัยจ าแนกเป็นรายดา้น  โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย  ปรากฏดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1  
ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 

เชิงเส้นตัวแปรเดียว จากแบบทดสอบคู่ขนาน  โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ประเภทของข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ร้อยละ 
ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการสรุปค าตอบของปัญหา   74.5 
ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการด าเนินการทางพีชคณิต   62.6 
ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการใชส้ัญลักษณท์างคณิตศาสตร์   60.0 
ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการตีความด้านภาษา 51.0 
ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
และสมบตัิ   

49.0 

 
ตอนที่ 2  ผลการสัมภาษณน์ักเรียนที่มีข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จ าแนกเปน็รายดา้น  สามารถสรุปออกมาได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 2 
สรุปผลการสัมภาษณ์และเหตุผลของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เร่ือง อสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว  จ าแนกเป็นรายด้าน 

ประเภทของข้อบกพร่อง สรุปผลการสัมภาษณ ์
1. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนด้านการบดิเบือนทฤษฎี
บท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ     

1.  นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอสมการ  โดย
นักเรียนให้เหตุผลว่าอสมการจะต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เปน็
จริง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
ประเภทของข้อบกพร่อง สรุปผลการสัมภาษณ ์

2. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนด้านการตีความด้านภาษา 
 

1. นักเรียนมีความสับสนในการใช้ค าแทนอสมการ   เชน่ ผลต่าง
ของสามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งกับ 3 กับสามเทา่ของผลตา่ง
ของจ านวนจ านวนหนึ่งกบั 3  นกัเรียนแยกความแตกต่างของ 2 
ประโยคนีไ้ม่ได้  
2. นักเรียนสับสนการใช้เครื่องหมายอสมการแทนภาษา  เชน่  ค า
ว่า  “ไม่ถึง”  และ “ไม่เกิน”  นกัเรียนเข้าใจว่าเขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์  <  ทั้งคู ่
3. เม่ือนักเรียนพบค าวา่ มากกวา่ นักเรียนเข้าใจว่าต้องน าทัง้สอง
จ านวนมาลบกันเสมอ 

 
3. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนด้านการใชส้ัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์   

 
1. นักเรียนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเขียนกราฟแสดงค าตอบ
ของอสมการที่มีค าตอบเป็นจ านวนจริงทุกจ านวน  โดยนักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะต้องมีจดุอยู่บนเสน้กราฟแสดงค าตอบทุกจุด 

 
4. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนด้านการด าเนินการทาง
พีชคณิต   

 
1. นักเรียนเข้าใจผิดเก่ียวกับการด าเนินการทางคณิตศาสตร์  โดย
นักเรียนเข้าใจว่า 4x หมายถึง +4x นักเรียนจึงลบด้วย 4 ทัง้สอง
ข้างของอสมการ 
2.  นักเรียนเข้าใจผิดเก่ียวกับสมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน  โดย
นักเรียนเข้าใจว่า หากด าเนนิการคูณทั้งสองข้างของอสมการด้วย
จ านวนเดียวกัน แล้วผลลพัธ์ออกมาเป็นค่าลบ เครื่องหมายของ
อสมการจะเปลี่ยน 
3.  นักเรียนเข้าใจผิดเก่ียวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากนั  
โดยนักเรียนเข้าใจว่า  หากด าเนนิการลบทั้งสองข้างของอสมการ
ด้วยจ านวนเดียวกัน  เคร่ืองหมายของอสมการจะเปลี่ยน  

5. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนด้านการสรปุค าตอบของ
ปัญหา   

1.  นักเรียนน าค าตอบที่ได้จากการแก้อสมการมาใช้ตอบค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาทนัที   เชน่  ในข้อ 15  นักเรียนแก้อสมการได้ x 
< 1,720  ท าให้นักเรียนเลือกตอบ 1,720  
2.  นักเรียนเห็นค าว่า “อย่างมาก” นักเรียนเลยเลือกตัวเลือกที่มี
ค่ามากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์  โดย

เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  (1) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการสรุป

ค าตอบของปัญหา  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.5  (2) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการด าเนนิการทางพีชคณิต  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

62.6  (3) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  

โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 60.0  (4) ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตร์ด้านการตีความด้านภาษา  โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.0  (5) ข้อบกพร่อง

และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ   

โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 49.0   

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  พบวา่  นักเรียน 

มีข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้

ดังต่อไปนี ้

1. ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดา้นการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และ

สมบัติ   ความคลาดเคลื่อนที่พบคือ  นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบทนยิามของอสมการ   

โดยนักเรียนบางสว่นเข้าใจว่าอสมการจะต้องเป็นประโยคสัญลกัษณ์ที่เป็นจริง  ท าให้นักเรียนเลือกตอบ 

ในตัวเลือกที่ผิด  โดยให้เหตุผลวา่  ประโยคสัญลักษณท์างคณติศาสตร์จะเปน็อสมการไดน้ั้นจะต้องเป็นจริง  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถโกวิท  ไชยประเสริฐ (2555, หน้า 65)  ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยมโนทัศน์ 

ที่คลาดเคลื่อนในวชิาคณติศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือคริสตจักร

สะพานเหลือง  พบวา่  นักเรียนมีจุดบกพร่องด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท  สูตร  กฎ  นิยามและสมบัติใน

เร่ือง ฟังก์ชัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตมุาจากการการท าความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฎีบท  สูตร  กฎ  นิยาม

และสมบตัิในเนื้อหานัน้  รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ให้นักเรียนท่องจ า  ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ

ความหมายและหลักการ  และจากงานวิจัยของ ธัศวินทร์ ยิ้มละมัย (2557, หน้า 92) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัย

มโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอยา่งมีมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อนในเร่ือง การสับสนด้านทฤษฎีบท กฎ บทนิยามและสมบัติมากทีสุ่ด  คิดเป็นร้อยละ 27.30  

โดยความคลาดเคลื่อนที่พบคือ นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติของ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ตลอดจนทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ประกอบการคิดเพื่อน าไปต่อยอดเพื่อหาค าตอบได้ 
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2.  ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนด้านการตีความด้านภาษา  ความคลาดเคลื่อนที่พบคือ  
นักเรียนมีความสบัสนในการแปลความหมายของข้อความทางภาษาให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์  เช่น  ในข้อค าถามที่ 4  ผลบวกของห้าเท่าของจ านวนหนึ่งกับ 5 ไม่เกิน 20  นักเรียนสับสน 
กับค าว่า ห้าเทา่ของผลบวกของจ านวนหนึ่งกับ 5 ไม่เกิน 20 ซึ่งท าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ออกมาผิด  ท าให้นกัเรียนเลือกค าตอบ 5(x + 5) ≤ 20 มากที่สุด  และจากการสัมภาษณ์

นักเรียนถึงสาเหตุในการตอบผิด  นักเรียนตอบว่า 5(x + 5) ≤ 20 และ 5x + 5 ≤ 20 นั้นให้ผลลัพธ์
เหมือนกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าผึ้ง  บุณยเกียรติ  (2561, หน้า 97)  ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัย 
มโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบว่านักเรียน 
มีข้อผิดพลาดในการตีความจากโจทย์  หมายถึง  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการตีความ  อนัเกิดจากการ
ตีความจากข้อความมาเปน็ประโยคสัญลักษณไ์ม่ถูกต้อง  เขียนหรือแปลความหมายของสิ่งที่โจทย์ก าหนด
หรอืสิ่งที่โจทย์ให้มาไม่ครบ  เกิน  ไม่ชดัเจน  หรือผิดพลาด  และน ามาใชผ้ิด   และจากงานวิจยัของ 
Movshovitz-Hadar และคณะ (1987, p. 3 - 14) ได้กล่าวถึงรูปแบบของข้อผิดพลาดในการตีความภาษา 
คือ การตีความหมายของข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่ในรปูสัญลักษณท์างคณติศาสตร์ไปสู่ภาษาได ้
ไม่ถูกต้อง 

3.  ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนด้านการใชส้ัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ความคลาด - 

เคลื่อนที่พบคือ  นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการเขียนกราฟแสดงค าตอบของอสมการที่มี

ค าตอบเป็นจ านวนจริงทุกจ านวน  โดยนักเรียนเข้าใจว่า  กราฟแสดงค าตอบของอสมการที่มีค าตอบเป็น

จ านวนจริงทุกจ านวน  จะต้องใส่จุดลงบนกราฟทุกจุดด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรธดิา  สุขกรม 

(2557, หน้า 93 - 94)  ศึกษาเร่ือง การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2  

พบว่า  นักเรียนมีข้อผิดพลาดทางด้านภาษาและสัญลักษณ์  เปน็ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ภาษา

สัญลักษณ์หรือค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องรวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลจากภาษาพูดไปสูป่ระโยค

สัญลักษณ์คณิตศาสตร์  สมการ  แผนภาพ  ตารางหรือกราฟไมถู่กต้อง 

4.  ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนด้านการด าเนินการทางพีชคณิต  ความคลาดเคลือ่น 

ที่พบคือ  นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการด าเนนิการทางพีชคณิต  ล าดบัการด าเนินการ 

ไม่ถูกต้อง หรือเข้าใจผิดเก่ียวกับการด าเนนิการของพหุนาม  เช่น  ในข้อค าถามที่ 12  นักเรียนต้องการแก้

อสมการ  4x  ≥   –8  โดยการบวกด้วย – 4 ทั้งสองข้างของอสมการ  นักเรียนเข้าใจว่า 4x  คือการที่มี +4 

อยู่  ดังนั้นนักเรียนจึงได้ –4 ออกทั้งสองข้างของอสมการ  ท าให้นักเรียนเลือกตอบตัวเลือกที่ 1 มากที่สุด  

โดยเกิดจากการที่นักเรียนขาดความเข้าใจในเร่ืองของการด าเนินการทางพีชคณิต  โดยเฉพาะการด าเนินการ

ของนิพจน์ที่อยู่ในรูปของพหุนาม  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนวา่  หาก

นักเรียนใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการแก้อสมการแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นจ านวนลบ  นักเรียนจะต้อง
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เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการเป็นเคร่ืองหมายตรงกันข้าม  นั่นคือ  เมื่อนักเรียนบวกทั้งสองข้างของอสมการ

ด้วย –4  แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็น –12 นักเรียนจึงเปลี่ยนเครื่องหมาย   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  น้ าผึ้ง  

บุณยเกียรติ  (2561, หน้า 98)  ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

สมการและอสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบวา่  นักเรียนมโีนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านข้อบกพร่อง 

จากข้ันตอนการด าเนินการ  หมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความเข้าใจในหลักเลขคณิตเบื้องต้น  

ขาดความระมัดระวงัในการค านวณ  ท าผิดค าสั่งและผดิขั้นตอน  โดยหาค าตอบในสิ่งทีโ่จทยไ์ม่ได้ถาม  และ

ขาดความรอบคอบในการท าแบบทดสอบ  จากงานวิจัยของอัครพล พรมตรุษ และ อุเทน ปุ่มสนัเทียะ 

(2562) ศึกษา เร่ือง มโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  พบว่า  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านพืน้ฐานทางการค านวณเปน็โนทัศน์ 

ที่คลาดเคลื่อนซึ่งพบมากทีสุ่ด  เนื่องจากในการแก้อสมการนักเรียนจะต้องมีพืน้ฐานในการค านวณที่ดี  หาก

นักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่ดีย่อมส่งผลให้การแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้นเปน็ไปด้วยความล าบาก  และจาก

งานวิจยัของ อรรถโกวิท  ไชยประเสริฐ (2555, หน้า 65)  ศึกษาเร่ือง การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 

ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชนั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนในเครือคริสตจักรสะพานเหลือง  

พบว่า  นักเรียนมีข้อบกพร่องด้านการคิดค านวณหรือด้านการขาดทักษะในการค านวณ  ทั้งนี้เป็นเพราะ

นักเรียนไม่มีพื้นฐานการค านวณที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น  เข้าใจหลักการค านวณที่ผิด

หรือขาดความรอบคอบ  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นทีสู่งขึน้  ท าให้นักเรียนขาดความต่อเนื่อง 

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และอาจสง่ผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 

5.  ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนด้านการสรปุค าตอบของปัญหา  โดยข้อบกพร่องทีพ่บ

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเร่ือง โจทยป์ญัหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยนักเรียนส่วนมากตอบค าถาม

โดยใช้ค่าทีไ่ด้จากการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาเป็นค าตอบของโจทย์ปัญหา  เนื่องจากนักเรียนไม่ได้

พิจารณาถึงความหมายของเคร่ืองหมายอสมการ  เช่น  เครื่องหมายอสมการในโจทยป์ัญหาคอื <   

นั่นหมายถึง  ค าตอบทีน่ักเรียนได้จากการค านวณไมไ่ด้เป็นค าตอบของอสมการนั้นด้วย  เชน่  ในข้อค าถามที่ 

15  ซึ่งถามว่า โรงเรียนแห่งหนึง่รับนักเรียนเข้าในปีการศึกษา 2564 จ านวน 480 คน  ท าให้จ านวนของ

นักเรียนมีไม่ถึง 2,200 คน  แล้วเดิมนักเรียนโรงเรียนนี้มีอย่างมากก่ีคน  จะพบว่านักเรียนด าเนินการแก้

อสมการเพื่อหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง  คือนักเรียนจะได้ค าตอบออกมาในรูปอสมการ   

x < 1,720  ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบ 1,720 นั่นคือนักเรียนสามารถตีความโจทยป์ัญหาและเขียน

อสมการแสดงแทนโจทยป์ัญหา  รวมทั้งแก้อสมการได้อย่างถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอน  แต่ในตอนที่สรุป

ค าตอบ  นักเรียนน าค่าที่ค านวณได้จากการด าเนินการแก้อสมการมาตอบทันที  และการใช้ภาษาในโจทย์

ปัญหา  เช่น  ในข้อค าถามที่ 16 นักเรียนอ่านโจทย์แล้วตีความค าว่า “อย่างมาก” ในโจทยป์ัญหาออกมา 

ผิดจากความเปน็จริง  ท าให้นักเรียนเลือกตอบตัวเลือก 32 เหรียญ  เนื่องจากเป็นค าตอบที่มีคา่มากที่สุด 
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โดยไมไ่ด้มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับบริบทของโจทย์ปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา   

สีสมบา  (2554, หน้า 99)  ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์มโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบวา่ แบบรูปของการเกิดความผิดพลาดมี 2 แบบรูป  

คือข้อผิดพลาดในเทคนิคการท า และขาดการตรวจสอบในระหวา่งการแก้ปัญหา  ที่เปน็เชน่นี้เพราะนักเรียน

ไม่รอบคอบในการเขียนสัญลักษณ์  การสรุปค าตอบ  รบีเร่งจนขาดความระมัดระวงั  และจากงานวิจยัของ  

สมพร  พลขันธ์  (2555, หน้า 134 - 136)  ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2  พบวา่  แบบรปู

ของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5 ด้าน  ซึ่งด้านที่ 5 คือด้านขาดการตรวจสอบ 

ในระหว่างแก้ปัญหา  โดยระบวุา่สาเหตุมาจากการขาดความรอบคอบในการท าแบบทดสอบ  ขาดการ

ตรวจสอบในระหว่างการแก้ปัญหา  สังเกตได้จากการแสดงขั้นตอนวิธีท าในการท าแบบทดสอบถูกต้อง   

แต่ค าตอบที่ได้มาผิด  และจากงานวิจัยของ  วนัทนีย์  ศรีจวง (2557, หน้า 116)  ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์

มโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  พบว่า  นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการขาดการตรวจสอบใน

ระหว่างการแก้ปัญหา  เกิดจากนักเรียนขาดความรู้พื้นฐานที่สัมพันธ์กับเรื่อง  ขาดทักษะในการแก้โจทย์

ปัญหา  ขาดการฝึกฝนในการท าโจทยป์ัญหา  นอกจากนั้นเกิดจากการที่ครูเน้นทักษะการคิดค านวณ

มากกว่ากระบวนการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัย  เร่ือง  ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  มีข้อเสนอแนะ  

ดังนี ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.  ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นลักษณะข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่เกิด

ขึ้นกับนักเรียนมากทีสุ่ด คือ ด้านการสรุปค าตอบของปัญหา ดังนั้น ผูส้อนควรพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง

และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนดงักล่าวให้รวดเร็วและทันทว่งที  โดยการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมและ 

ซ่อมเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง   

 2.  น าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ถงึสาเหตุเชิงลึกต่อไป  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน

ด้วยกันเอง  และนักเรียน  เพื่อหาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์คลาดเคลื่อนนัน้  เช่น  เกิด

จากความรู้เดิมของนักเรียน  เกิดจากการสื่อสารและสื่อความหมายของครูผู้สอน  หรือเกิดจากการเรียน 

การสอนผ่านระบบออนไลน์ทีท่ าให้นักเรียนรับสารได้ไม่ถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรจะมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  หรือแนวทางที่น ามาใช้ในการแก้ไข

ข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนด้านการสรุปค าตอบของปัญหา  ซึ่งเปน็ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนที่พบมากทีสุ่ดจากงานวิจยัในคร้ังนี้ 

2.  ควรมีการวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองอื่นต่อไป 

 3.  การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนทางคณติศาสตร์โดยใช้การทดสอบผ่าน

ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์  จะต้องหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับงานวิจัย  เพื่อให้ผลวิจัยออกมาเที่ยงตรง

และผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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