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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง 

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี ใน 3 ดา้น คือ 
ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย และการใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ดา้นการ
ตีความโจทยปั์ญหา และดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี ซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565  จ  านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 40 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จากทั้งหมด 10 หอ้ง เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ คือ แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็น
แบบทดสอบคู่ขนานปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว (1) ดา้นการ
ขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย และการใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ พบว่าไม่มีนกัเรียน
ตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองมาจากนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็น
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อยา่งดี เขา้ใจถึงความหมายรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานมากพอสมควร อีกทั้งนกัเรียนเขา้ใจถึงสัญลกัษณ์ท่ี
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของจ านวนโดยมีสัญลกัษณ์  “ = ”  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวน อาจมีตวั
แปร หรือไม่มีตวัแปร ซ่ึงนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี แต่หากเราพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น พบว่า 
ลกัษณะค าถามและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเพิ่มมากข้ึนก็อาจจะท าให้นักเรียนเกิดมโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนบา้ง (2) ดา้นการตีความโจทยปั์ญหา พบว่า จากการทดสอบ เร่ือง สามารถระบุประโยค
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้มีขอ้สอบอยู่ 2 คู่ (4 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิดมากกว่า
ร้อยละ 50 สาเหตุมาจากนกัเรียนยงัขาดความเช่ือมโยงความรู้ทางคริตศาสตร์กบัสถานการณ์ปัญหาท่ี
ก าหนด ท าให้นกัเรียนเขียนค าตอบของโจทยส์มการในรูปแบบเดียวกบัค าตอบของสมการ สาเหตุอีก
ประการหน่ึงคือ ครูไม่มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนแกปั้ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวและไม่มีการบูรณาการใหอ้า้งอิงการใชชี้วิตประจ าวนั รวมทั้งจากการทดสอบ เร่ือง สามารถ
หาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดให้ได ้พบว่า มีขอ้สอบอยู่ 1 คู่ (2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อย
ละ 50 เน่ืองจากโจทยท่ี์นกัเรียนตอบผดิตอ้งใชห้ลกัคิดและตอ้งแปลงขอ้ความเป็นตวัแปร อีกทั้งตอ้งตั้ง
ตวัแปร 2 ตวัเพื่อใหแ้กโ้จทยเ์พื่อหาค าตอบได ้ซ่ึงนกัเรียนตอ้งมีทกัษะในระดบัหน่ึงท่ีสามารถแกโ้จทย์
ปัญหาไดโ้ดยครูผูส้อนตอ้งมีเทคนิคหรือวิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาหรือวเิคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ และสามารถแกปั้ญหาโจทยไ์ดอ้ยา่งครบถว้น อีกทั้งครูควรเนน้การ
ก าหนดโจทยต่์าง ๆ ให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และจากการทดสอบ เร่ือง การแก้
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว พบว่า มีขอ้สอบอยู่ 3 คู่ (6 ขอ้) ท่ีมีนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 
เน่ืองจากการแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ตอ้งมีความเขา้ใจและมีทกัษะในการแกส้มการ  รวมถึงตอ้ง
สามารถแปลงขอ้ความใหเ้ขียนอยูใ่นรูปทัว่ไปได ้(3) ดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ พบว่า จาก
การทดสอบ เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้มีขอ้สอบอยู ่1 คู่ ( 2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียน
ตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากโจทยอ์าจจะเป็นตวัเศษส่วนท าใหน้กัเรียนเกิดความสับสนหรือมี
ความบกพร่องในการแปลงใหเ้ป็นสมการเชิงเส้นในรูปแบบทัว่ไปได ้ท าใหไ้ม่สามารถหาค าตอบของ
สมการขอ้น้ีได ้แต่จากการทดสอบ เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว พบว่าไม่มีคู่ใดท่ีนกัเรียน
ตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากนกัเรียนสามารถหาค่าตวัแปรแลว้ท าให้สมการนั้นเป็นจริงและ
สามารถใช้สมบติัของการเท่ากนัเพื่อช่วยในการหาค าตอบของสมการ รวมทั้งมีทกัษะด้านการคิด
ค านวณท่ีค่อนขา้งดี ท าใหไ้ม่มีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50  

 
 
 



 
ABSTRACT 

 In this thesis, the researcher describes and elvaluates diagnosis of misconception in 
mathematics of linear equation of one variable for student in matthayomsueksa one at Datdaruni 
School in 3 aspects, namely lack of basic understanding of meaning; and the use of mathematical 
symbols problem interpretation and operational and computational aspects. The samples used in this 
research study were Matthayomsueksa One at Datdaruni School. Which are studying in the second 
semester of the academic year 2021, there are 1 classroom with 40 students, obtained by random 
grouping from a total of 10 rooms. The instrument used was a diagnostic test for misconceptions on 
single variable linear equations. It was a parallel multiple choice test with 4 choice answer type and 
this research. The researcher used the computer statistical software to calculate the basic statistic, i.e. 
finding the percentage.  

 The results of the research can be summarized as follows. misconception in 
mathematics of linear equation of one variable (1) lack of basic understanding of meaning and the 
use of mathematical symbols It was found that no more than 50 percent of the students gave wrong 
answers because the students had a good understanding of math symbols. understand the meaning 
and have sufficient basic knowledge, Students will also understand the symbols referring to the 
relationship of numbers with the symbol “= ” indicating the relationship between numbers, either 
with variables or without variables. which students can understand very well However, if we look at 
each item individually, it is found that the increased nature of the questions and the mathematical 
symbols may cause the students to have some misconceptions.  

(2) In terms of interpreting the problem, it was found that from the subject test, the symbolic 
sentence could be identified as a single variable linear equation. There were 2 pairs of tests (4 items) 
with more than 50 percent of the students answering incorrectly. Lack of linkage of Christian 
knowledge to a given problem situation Have students write the answers to the equations in the same 
format as the answers to the equations. Another reason is Teachers do not have a learning 
management plan that encourages students to solve problems related to linear equations. Single and 
unintegrated variables to refer to everyday use. Including from the subject test, able to find the 
answer from the given equation, it was found that there was 1 pair of exams. 



(2 items) with more than 50 percent of the students answering incorrectly because the 
questions that the students answered incorrectly had to use the concept and had to convert the text 
into variables. In addition, two variables must be set in order to solve the problem to find the answer. 
In which students must have a certain level of skill to be able to solve problems. Teachers must have 
different teaching techniques or methods so that students can analyze problems or analyze variables 
and be able to solve problems completely. In addition, teachers should focus on formulating various 
problems that can be applied in daily life. And from the test on solving linear equations with one 
variable, it was found that there were 3 pairs of tests (6 items) with more than 50 percent of the 
students answering incorrectly because solving linear equations with one variable had to be  
understanding and skill in solving equations Including must be able to convert text to be written in a 
general format 

(3) In terms of operations and calculations, it was found that from the subject test, the answer 
could be obtained from the given equation. There was 1 pair of tests (2 items) with more than 50 
percent of the students incorrectly answered. Fractions can confuse students or have difficulty 
converting them into linear equations in general form. making it impossible to find a solution to this 
equation But from the test on solving linear equations with one variable It was found that none of the 
pairs had more than 50 percent of the student's answer wrong, since the student was able to find the 
variable and then make the equation true and was able to use the property of equality to help find the 
solution of the equation. as well as having good computational skills Therefore, no more than 50 
percent of the students gave wrong answers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีความผกูพนักบัมนุษยแ์ทบทุกยคุสมยั ช่วยท าใหผู้ท่ี้ไดศึ้กษามีความคิด

อยา่งเป็นระบบมีเหตุผล มีความเป็นระเบียบรอบคอบช่างสังเกต ซ่ึงส าคญัต่อการพฒันาความคิดของ
มนุษย ์ดว้ยเหตุน้ีเราจึงตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหาทั้งในชีวิตประจ าวนัและ
ด้านอ่ืน ๆ ปัจจุบันคณิตศาสตร์เขา้มามีบทบาทกับวงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ซ่ึงนอกจากน้ีวิชา
คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ อีกทั้ง
มีการปลูกฝ่ังอบรมใหมี้คุณสมบติั นิสัย ทศันคติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุมีผล 
ตลอดจนความสมารถในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชนใ์นชีวติประจ าวนั เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ระดบัสูง และช่วยพฒันาศกัยภาพของ
แต่ละบุคคลใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์มี
ระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างานและมีความสามารถในการแกปั้ญหา นอกจากน้ี
ศาสตร์อ่ืนๆ อนั ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่างกอ็าศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการพฒันาศาสตร์ของตน (สิริพร ทิพยค์ง, 2545) 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพราะความส าเร็จทางการเรียนคณิตศาสตร์ข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจถึงมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้ง หากนกัเรียนมี
มโนทศันท์างคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้งแลว้ กส็ามารถเรียนรู้แกมี้แนวทางแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้
เช่นกนั ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยทัว่ไป ครูจะตอ้งเป็นผูว้างแผนว่าจะสอนมโน
ทศัน์อะไรให้กบันักเรียน โดยคุณครูตอ้งสอบมโนทศัน์โดยการอธิบาย แลว้สร้างสถานการณ์หรือ
ยกตวัอยา่งท่ีใหน้กัเรียนไดคิ้ด วเิคราะห์ และตอบสนองจนน าไป สู้การสร้างมโนทศัน์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้นกัเรียนสร้างความหมายในมโนทศัน์ไดด้ว้ยตนเอง (อมัพร มา้คนอง, 2547) และเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีครูคณิตศาสตร์จึงพยายามพฒันามโนทศันท์างคณิตศาสตร์ใหน้กัเรียนบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไวทุ้กคน แต่ในความเป็นจริง พบว่าแมน้กัเรียนจะไดรั้บการสอนจาก
ครูคนเดียวกนัและในเวลาเดียวกนั ก็ยงัคงมีนักเรียนส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดได ้อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของนักเรียนทั้งทางดา้นสติปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ รวมทั้งความบกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครู 

 
 



ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี 
เน่ืองจากตวัผูท้  าวิจยัเองไม่ไดเ้ป็นครูผูส้อนในโรงเรียนดดัดรุณีแต่ไดรั้บความอนุเคราะห์จากคุณครูท่ี
สอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนดดัดรุณีใหต้วัผูว้จิยัไปศึกษาและใชก้ลุ่มตวัอยา่ง อีกทั้ง
ท่ีตวัผูว้ิจยัสนใจในการท าวิจยัเร่ืองมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
นั้นเป็นผลมาจากท่ีตวัผูท้  าวิจยัเองเคยเป็นผูท่ี้มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียวมาก่อน ประกอบกบัไดส้อบถามคุณครูท่ีสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลายท่านกใ็หค้  าตอบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่ มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน หรือมีความบกพร่องในการเรียนเร่ือง สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวอยู่พอสมควร ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อน าไปทดสอบกับนักเรียนและวินิจฉัย
จุดบกพร่องต่าง ๆ ของนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดถู้กตอ้ง และ
ครูผูส้อนสามารถน าผลท่ีไดรั้บจากการท าแบบทดสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอน ท าให้การเรียน
การสอนวชิาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ของนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนดดัดรุณี ท่ีผา่นการเรียนเร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมาแลว้ จ  านวน 3 หอ้งเรียน  
 2. กลุ่มนักเรียนท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนดดัดรุณี ท่ีผ่านการเรียนเร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมาแลว้ จ  านวน 1 
หอ้งเรียน  ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบถึงมโนทศันท่ี์คาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียน
ระดบัชั้นท่ีปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี 

2. ไดข้อ้มูลส าหรับครูผูส้อนวชิาคริตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณีเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงขอ้บกพร่องของนกัเรียน 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาและท าวิจยัเร่ืองมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ต่อไป 



วธิีด าเนินการวจิัย 
1. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ านวน 40 ขอ้ เป็นแบบขอ้สอบ
คู่ขนานแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตร วตัถุประสงค์ และเน้ือหา เร่ือง ความเขา้ใจนิพจน์พีชคณิต ประโยค
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้การหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดให้ได ้และการแก้
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

2. ศึกษาความเขา้ใจคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ความหมาย และการใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ดา้นการตีความโจทยปั์ญหา และดา้นการด าเนินการ
และการคิดค านวณ 

3. วิเคราะห์ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์และลกัษณะของมโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือน เร่ือง เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

4. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาสาระกบัลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน โดยมีเน้ือหา
สาระโดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

 ดา้นท่ี 1 ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย และการใชส้ัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

 ดา้นท่ี 2 ดา้นการตีความโจทยปั์ญหา 
ดา้นท่ี 3 ดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ 

5. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะความคลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง 
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ฉบบัฉบบัละ 20 ขอ้ 

6. น าแบบทดสอบวินิจฉัยท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อแกไ้ขขอ้สอบให้
ครอบคลุมเน้ือหาสาระและเพิ่มเติมขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์ากข้ึน 

7. น าแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการพิจารณาว่าขอ้สอบ
แต่ละขอ้วดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
ของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวซ่ึง
พบวา่ขอ้สอบมีค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.67 – 1.00  

8. น าขอ้สอบท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนดดัดรุณี ท่ีเรียนรู้เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวมาแลว้ จ  านวน 130 คน 



9. น าแบบทดสอบท่ีน าไปทดลองใช้มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS และคดัเลือกขอ้สอบท่ีตรงตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
  9.1 ค่าความสอดคลอ้งของการกรายค าตอบของแบบทดสอบคู่ขนาน โดยใช้    
(chisquare) พบว่า ค่าความสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของขอ้สอบคู่ขนานจาการตอบขอ้สอบ
ทั้งสองคร้ังไม่มีคู่ไหนท่ีค่า Sig ต ่ากวา่ .05  

9.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Coeffient) จ  านวน 20 คู่ ( 40 ขอ้) และมีเน้ือหาสาระครอบคลุมดา้นมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทั้ง 3 ดา้น 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .906 

10. วเิคราะห์ขอ้บกพร่องจากผลการท าแบบทดสอบ และจดัท ารูปเล่ม   
 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน กลุ่มตวัอย่าง โดยเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดดัดรุณี  
2. ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อนัดหมายวนัและเวลานักเรียนท่ีจะใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อส าหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 
3. ด าเนินการน าแบบทดสอบท่ีผ่านการประเมินคุณภาพแลว้ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง โดย

ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการเขา้สอบใหแ้ก่นกัเรียนทราบ แลว้ด าเนินการทดสอบ 
4. น าผลการทดสอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละของค าตอบในแต่ละขอ้ ว่าขอ้ใด

นกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 หรือประมาณ 50 โดยจะสรุปและอภิปรายผล  
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

ดา้นท่ี 1 ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย และการใชส้ัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการตีความโจทยปั์ญหา 
ดา้นท่ี 3 ดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละของนกัเรียนท่ีเลือกตอบแต่ละตวัเลือกของแต่ละขอ้ 
 
 



สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของ
นกัเรียนจากการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวนิิจฉยัในดา้นต่าง ๆ ปรากฏดงัตาราง ดงัตอไปน้ี 
 
ตารางที ่1  
ผลการวเิคราะห์มโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวองนกัเรียนจากการ
ทดสอบดว้ยแบบทดสอบวนิิจฉยัในดา้นต่าง ๆ 

ลกัษณะของมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่น จ านวนข้อสอบทีว่ดั 
จ านวนข้อสอบทีนั่กเรียนตอบ
ผดิพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

1 ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ความหมาย และการใช้สัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง มีความเขา้ใจนิพจน์
พีชคณิต 

6 - 

2. ดา้นการขาดความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ความหมาย และการใช้สัญลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง สามารถระบุประโยค
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียวได ้

4 - 

3. ด้านการตีความโจทย์ปัญหา  เ ร่ือง 
 มีความเขา้ใจนิพจนพ์ีชคณิต 

2 - 

4. ด้านการตีความโจทย์ปัญหา เร่ือง 
สามารถระบุประโยคสัญลักษณ์ท่ีเป็น
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้

6 4 

5. ด้านการตีความโจทย์ปัญหา เร่ือง 
ส าม า รถหาค า ตอบจากสมการ ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

6 2 

6. ดา้นการตีความโจทยปั์ญหา เร่ืองการแก้
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 

8 6 



ลกัษณะของมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่น จ านวนข้อสอบทีว่ดั 
จ านวนข้อสอบทีนั่กเรียนตอบ
ผดิพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

7. ดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ 
เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

4 2 

8. ดา้นการด าเนินการและการคิดค านวณ 
เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

4 - 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี มีมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. ด้านการขาดความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัความหมาย และการใช้สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 
 1.1 ทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง มีความเขา้ใจนิพจน์พีชคณิต วดัโดยใช้ขอ้สอบ

จ านวน 3 คู่ (6 ขอ้) พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 
1.2 ทดสอบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน เร่ือง สามารถระบุประโยคสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียวได ้ วดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 2 คู่ (4 ขอ้) พบว่า ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 
50 

2. ด้านการตีความโจทย์ปัญหา   
2.1 ทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง มีความเขา้ใจนิพจน์พีชคณิต วดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 

1 คู่ (2 ขอ้) พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 
2.2 ทดสอบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน เร่ือง สามารถระบุประโยคสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้น

ตวัแปรเดียวได ้วดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 3 คู่ (6 ขอ้) พบว่า มีขอ้สอบอยู ่2 คู่ (4 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิด
มากกวา่ร้อยละ 50  

2.3 ทดสอบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้วดัโดย
ใชข้อ้สอบจ านวน 3 คู่ (6 ขอ้) พบวา่ มีขอ้สอบอยู ่1 คู่ (2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 

2.4 ทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว วดัโดยใชข้อ้สอบ
จ านวน 4 คู่ (8 ขอ้) พบวา่ มีขอ้สอบอยู ่3 คู่ (6 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 

 
 



3. ด้านการด าเนินการและการคดิค านวณ   
3.1 ทดสอบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้วดัโดย

ใชข้อ้สอบจ านวน 2 คู่ (4 ขอ้) พบวา่ มีขอ้สอบอยู ่1 คู่ (2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 
3.2 ทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว วดัโดยใชข้อ้สอบ

จ านวน 2 คู่ (4 ขอ้) พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 
 

การอภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์มโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย  และการใช้

สัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์  
1.1 จากการทดสอบ เร่ือง มีความเขา้ใจนิพจน์พีชคณิต พบว่าไม่มีคู่ใดท่ีนักเรียนตอบผิด

มากกวา่ร้อยละ 50 มีความคลาดเคล่ือนนอ้ย สาเหตุเน่ืองมาจากนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงสัญลกัษณ์
ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เขา้ใจถึงความหมายรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานมากพอสมควร อีกทั้งครูผูส้อนมี
เทคนิคในการสอนท่ีท าให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจถึงความหมายและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็น
อย่างดี จึงท าให้ความผิดพลาดด้านด้านการขาดความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับความหมาย และการใช้
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผดินอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

1.2 จากการทดสอบ เร่ือง สามารถระบุประโยคสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
พบวา่ไม่มีคู่ใดท่ีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50 สาเหตุเน่ืองจากนกัเรียนเขา้ใจถึงสัญลกัษณ์ท่ีกล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ของจ านวนโดยมีสัญลกัษณ์  “ = ”  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวน อาจมีตวัแปร หรือไม่
มีตวัแปร ซ่ึงนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี แต่หากเราพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น พบว่า ลกัษณะค าถาม
และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเพิ่มมากข้ึนกอ็าจจะท าใหน้กัเรียนเกิดมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนบา้ง สังเกต
ไดจ้ากค าถามว่าขอ้ใดสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีนักเรียนตอบผิดร้อยละ 35 และ 40 แต่เม่ือถามว่า
ประโยคสัญลกัษณ์ขอ้ใดเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีนกัเรียนตอบผิดร้อยละ 42.5 และ 45 ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนอยูเ่ลก็นอ้ย แต่นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบผดินอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

 
 
 
 



2. มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นด้านการตีความโจทย์ปัญหา 
2.1 จากการทดสอบ เร่ือง มีความเขา้ใจนิพจน์พีชคณิต พบว่าไม่มีคู่ใดท่ีนักเรียนตอบผิด

มากกว่าร้อยละ 50 สาเหตุเน่ืองจากนักเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองพีชคณิตหรือตวัแปรท่ีแสดงค่าดว้ย
ตวัอกัษรไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถเปล่ียนค าและวลีในรูปแบบของภาษาคณิตศาสตร์บางส่วนไดว้่า
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ชนิดใดแสดงเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่ม การลด หรือมีความเท่ากนัของจ านวนตวัเลข 
รวมทั้งนกัเรียนมีความสามารถในการตีความโจทยปั์ญหาได ้เขา้ใจถึงความหมายของโจทยร่์วมดว้ยจึงท า
ใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ตอบผดินอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

2.2 จากการทดสอบ เร่ือง สามารถระบุประโยคสัญลกัษณ์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
พบว่า มีขอ้สอบอยู ่2 คู่ (4 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 สาเหตุมาจากนกัเรียนยงัขาดความ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด ท าให้นักเรียนเขียนค าตอบของโจทย์
สมการในรูปแบบเดียวกบัค าตอบของสมการ สาเหตุอีกประการหน่ึงคือ ครูไม่มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้นกัเรียนแกปั้ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวและไม่มีการบูรณาการให้อา้งอิงการใช้
ชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีในการแกปั้ญหาโจทยปั์ญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ยงัเน้นการแปลง
ประโยคขอ้ความใหอ้ยูใ่นรูปประโยคสัญลกัษณ์แลว้ใชห้ลกัการแกส้มการ จึงท าใหน้กัเรียนอาจจะตีความ
โจทยผ์ดิไปจาก หรือมีมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในการตั้งตวัแปรหรือตั้งสมการเพื่อหาค าตอบ 

2.3 จากการทดสอบ เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้พบว่า มีขอ้สอบอยู ่1 คู่ 
(2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากโจทยท่ี์นกัเรียนตอบผิดตอ้งใชห้ลกัคิดและตอ้ง
แปลงขอ้ความเป็นตวัแปร อีกทั้งตอ้งตั้งตวัแปร 2 ตวัเพื่อให้แกโ้จทยเ์พื่อหาค าตอบได ้ซ่ึงนกัเรียนตอ้งมี
ทกัษะในระดบัหน่ึงท่ีสามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้โดยครูผูส้อนตอ้งมีเทคนิคหรือวิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อให้
นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาหรือวิเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ และสามารถแกปั้ญหาโจทยไ์ดอ้ย่าง
ครบถว้น อีกทั้งครูควรเนน้การก าหนดโจทยต่์าง ๆ ใหส้ามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้   

2.4 จากการทดสอบ เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว พบว่า มีขอ้สอบอยู ่3 คู่ (6 ขอ้) ท่ีมี
นกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากการแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ตอ้งมีความเขา้ใจและมี
ทกัษะในการแกส้มการ  รวมถึงตอ้งสามารถแปลงขอ้ความให้เขียนอยู่ในรูปทัว่ไปได ้รวมทั้งสามารถ
ก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งดี ซ่ึงจากการท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 จึงแสดงใหเ้ห็นว่ามี
มโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในความเขา้ใจของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเป็นอยา่งมาก หรือนกัเรียนไม่เขา้ใจ
ถึงโจทยปั์ญหาท่ีตอ้งการหาค าตอบ ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งปรับแนวทางหรือวิธีการสอนใหม่ให้นกัเรียนเกิด
มโนทศันใ์นเร่ืองดงักล่าวเพิ่มข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนยงัมีขอ้บกพร่องในเร่ืองการแกส้มการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวอยูพ่อสมควร  



3. ด้านการด าเนินการและการคดิค านวณ  
3.1 จากการทดสอบ เร่ือง สามารถหาค าตอบจากสมการท่ีก าหนดใหไ้ด ้พบว่า มีขอ้สอบอยู ่1 คู่ 

( 2 ขอ้) ท่ีมีนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากโจทยอ์าจจะเป็นตวัเศษส่วนท าให้นกัเรียนเกิด
ความสับสนหรือมีความบกพร่องในการแปลงใหเ้ป็นสมการเชิงเส้นในรูปแบบทัว่ไปได ้ท าใหไ้ม่สามารถ
หาค าตอบของสมการขอ้น้ีได ้เม่ือเทียบกบัขอ้ท่ีไม่เป็นเศษส่วนนกัเรียนตอบผิดนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงใน
ดา้นการคิดค านวณนั้นนกัเรียนสามารถหาค าตอบได ้แต่เม่ืออยู่ในรูปของเศษส่วนแลว้นั้นนกัเรียนยงัมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนอยู ่ผูส้อนตอ้งศึกษาและตอ้งมีแนวทางในการแกไ้ข หรืออีกสาเหตุหน่ึงเกิดจาก
ความไม่เขา้ใจในเร่ืองของเศษส่วนมากพอสมควรจึงท าใหไ้ม่สามารถหาค าตอบได ้

3.2 จากการทดสอบ เร่ือง การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว พบว่าไม่มีคู่ใดท่ีนกัเรียนตอบผิด
มากกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากนกัเรียนสามารถหาค่าตวัแปรแลว้ท าใหส้มการนั้นเป็นจริงและสามารถใช้
สมบติัของการเท่ากนัเพื่อช่วยในการหาค าตอบของสมการ รวมทั้งมีทกัษะดา้นการคิดค านวณท่ีค่อนขา้งดี 
ท าใหไ้ม่มีนกัเรียนตอบผดิมากกวา่ร้อยละ 50  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยั เร่ือง การวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดดัดรุณี ท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้บมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
ของนกัเรียนบางส่วนท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยรวม
ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการตีความโจทยปั์ญหา เป็นขอ้บกพร่องในนกัเรียนบางกลุ่ม 
ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นประโยชนต่์อการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนและข้อบกพร่องทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนบางกลุ่ม ท่ีพบจากการวิจยัในเร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ดา้นการตีความ
โจทยปั์ญหา ดงันั้น ครูผูส้อนจึงอาจจะจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กวธีิคิด หรือจดัท ากิจกรรมท่ีใหน้กัเรียน
น าไปปฏิบติัหรือน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัมากข้ึน เพื่อให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดดี้
ยิง่ข้ึน 
 2. ครูผูส้อนควรน ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนต่าง ๆ ไปอภิปรายร่วมกบันกัเรียนในระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยลดมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนท่ีเกิดระหวา่งเรียนใหน้อ้ยลง 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเร่ือง  อ่ืน ๆ พร้อมกบั
ศึกษาแนวทางการแกไ้ขหรือวธีิการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. จากการวิจยัในคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบทดสอบท่ีเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ พร้อมกบัใหน้กัเรียนไดแ้สดง
วิธีการคิด ซ่ึงในคร้ังต่อไปอาจจะใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น แบบทดสอบ
โดยการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย เป็นตน้ 
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