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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศน 

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรูเพื ่อปรับเปลี ่ยนมโนทัศนที ่คลาดเคลื ่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และ 3) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาวิเคราะหสังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ประชากรเปนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี จํานวน 2,140 คน 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
เครื ่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  มีคาดัชนีความ 
สอดคลอง 0.86-1.00 คาความยากงาย 0.40-0.59 คาอํานาจจําแนก 0.56-0.84 และคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.83 การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ระยะที่ 2 เปนการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต โดยใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 7 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช 
ในการตรวจสอบ ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ และระยะที่ 3 
เปนการศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิต ประชากรเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 2,140 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ระยะเวลา 
ในการทดลองจํานวน 16 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบการ 
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ไดจากระยะที ่1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.86-1.00 คาความยากงาย 0.43-0.73 คาอํานาจจําแนก 
0.25-0.50  และคาความเชื่อมั ่นเทากับ 0.77 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี ่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท ี



ข 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตนประกอบไปดวย 1.1) ดานภาษาและสัญลักษณ 1.2) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ  
ทางคณิตศาสตร และ 1.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการและการสรุปผล มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง 
ประจักษซึ่งพิจารณาจากคาไคสแควรเทากับ 33.41 คาองศาอิสระ เทากับ 23 คาระดับนัยสําคัญ  
เทากับ 0.074 และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ เทากับ 0.034  
โดยเรียงลําดับคานํ้าหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย ดังน้ี 1.1) ดานภาษาและสัญลักษณ  
(B = 0.71) 1.2) ดานการใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (B = 0.63) และ 
1.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการและการสรุปผล (B = 0.51)  
 2)  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 2.1) หลักการของรูปแบบ  
ที่เนนนักเรียนมีสวนรวม ลงมือปฏิบัติ สรางมโนทัศนดวยตนเอง รวมทั้งการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหถูกตอง 2.2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2.3) กระบวนการจัดการเรียนรู 
ของรูปแบบมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) ข้ันที่ 2 ข้ันสราง 
มโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
ที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C) ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน  
(Change: C) และข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C)  
และ 2.4) การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไป 
ไดของรูปแบบภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.41) 
 3) การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 3.1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิต 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศน
ทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
( X = 28.88, S.D. = 0.94 จากคะแนนเต็ม 40) 3.3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
ร ูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ  
3.4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.35, S.D.=0.53 จากคะแนนเต็ม 40) 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต   
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) analyze and synthesize the components  

of algebraic misconceptions for lower secondary school students, 2) develop an 
instructional model to correct the misconceptions in algebra for lower secondary school 
students, and 3) evaluate the implementation result of an instructional model to correct 
the misconceptions in algebra for lower secondary school students. The research 
consisted of three phases. The first phase; was to study,analyze,and synthesize the 
components of algebraic misconceptions for lower secondary school students. The 
population was 2,140 lower secondary students,at a school under the local government 
organization in Saraburi. The sample group used in this research was 400 secondary 
school students selected by multi-stage cluster sampling. The research instrument was a 
diagnostic test in terms of misconceptions in algebra for secondary school students with 
the index of item objective congruence between 0.86-1.00, the index of difficulty 
between 0.40-0.59, the values of discrimination between 0.56-0.84, and a reliability value 
of 0.83. The data were analyzed using a second-order confirmation element analysis. 
The second phase was to develop an instructional model to correct the misconceptions 
in algebra for lower secondary school students. The suitability and the possibility of an 
instructional model were checked by 7 experts. The tool used to examine the suitability 
of the model was an assessment form. The third phase was to study the results of an 
instructional model to correct misconceptions in algebra for 2,140 lower secondary 
school students at a school under the local government organization in Saraburi. The 
sample was 40 grade 7 students enrolled in the academic year 2019 and selected by 
multistage cluster sampling. The experiment lasted 16 hours. The tools used to collect 
data were a diagnostic test about misconceptions in algebra developed in the first phase 
and a mathematics achievement test, with the conformity index value between                    
0.86-1.00, the difficulty index value between 0.43 and 0.73, the value of discrimination 



ง 

between 0.25-0.50, and a reliability value of 0.77. The statistics used to analyze data 
was mean, standard deviation and t-test.  

The results of the research revealed that: 
1) The misconceptions in algebra of secondary school students consisted of  

3 factors: (1.1) language and symbols, (1.2) the use of definitions, theorems and mathematical 
properties, and (1.3) the process of operation and conclusion. The factors were consistent 
with the empirical data, comprising the Chisquare value of 33.41, 23 degree of freedom, a 
significance level of 0.074 the root mean square error of approximation value of 0.034. 
The factors were arranged in a descending order as follows: (1.1) language and symbols 
(B = 0.71), (1.2) the use of definitions, theorems and mathematical properties (B = 0.63), 
and (1.3) the process of operation and conclusion (B = 0.51). 

2) The developed instructional model to correct  misconceptions in algebra for 
lower secondary school students consisted of 4 components, including (2.1) principles of 
the model focusing on students participation, action taking, self conceptualization, 
misconceptions checking and correction, (2.2) model objectives, (2.3) the instructional 
process comprising 5 steps: Step 1 being the connection of conceptions (Connection: C), 
Step 2 being the construction of algebraic conceptions (Construction: C), Step 3 being 
the examination of algebraic misconceptions (Check: C), Step 4 being the change of 
algebraic misconceptions (Change: C), and Step 5 being the examination of algebraic 
misconception corrections (Check: C), and (2.4) model evaluation. The appropriateness 
and feasibility of the model were evaluated at a high level (X = 4.50, S.D. = 0.41).   

3) The results of the instructional model to correct misconceptions in algebra 
were as follows. (3.1) The students who were taught using the instructional model to 
correct misconceptions in algebra had better conceptions in algebra at significance level 
of 0.05. (3.2) The students who were taught using the instructional model to correct 
misconceptions in algebra scored above the minimum criteria of 70 percent at a 
significance level of 0.05 (X = 28.88, S.D. = 0.94 full score 40). (3.3) The learning 
achievement of the students who were taught using the instructional model to correct 
misconceptions in algebra was higher at a significance level of 0.05. (3.4) The scores of 
learning achievement of the students who were taught using the instructional model to 
correct misconceptions in algebra were higher than the minimum criteria of 70 percent 
at a significance level of 0.05 (X  = 28.35, S.D. = 0.53 full score 40) 
 
Keywords: Factor Analysis, Instructional Model, Misconceptions 
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก รองศาสตราจารย 
ดร.กันตฤทัย คลังพหล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหขอคิดและใหคําแนะนําที่มี
คุณคาย่ิง อีกทั้งยังคอยใหกําลังใจในการเรียน การทําวิทยานิพนธและการทํางานดวยความจริงใจเสมอ
มา ศิษยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย จันทรเรือง ผูชวยศาสตราจารย ดร. บงกช 
น่ิมตระกูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง คณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ทองแผ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เมษา นวลศรี ดร.สุพจน เกิดสุวรรณ ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุล ที่ชวยกรุณาตรวจสอบ
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย    
ทําใหมนุษยมีความคิดวิเคราะหสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนเหตุเปนผล การคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน 
รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) จากความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีตอการ
พัฒนาคุณภาพมนุษยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment) จึงไดกําหนดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 
และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดจัดใหคณิตศาสตรเปนหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวยสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียน 3 สาระ ไดแก จํานวนและพีชคณิต การวัดและ
เรขาคณิต และสถิติและความนาจะเปน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

พีชคณิตเปนสาระที่มีสําคัญสาระหน่ึงของคณิตศาสตรดังที่นักการศึกษาดานคณิตศาสตร
หลายทานใหความสําคัญในการเรียนการสอนพีชคณิตจนเกิดเปนคําขวัญวา “Algebra for All” และ
เกิดเปนคําพูดวา “Algebra for Everyone” (วิษณุ นภาพันธ, 2551) นักเรียนทุกคนควรเรียนทาง
พีชคณิต ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิธีการและแนวคิดของพีชคณิตจะชวยสนับสนุนงานทางคณิตศาสตร เชน 
ทางดานเครือขายการติดตอสื่อสาร ทางดานกฎทางฟสิกส เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร และไดรับการยอมรับวาเปนประตูสูความสําเร็จของการศึกษาทางคณิตศาสตร
ในทุกสาขา พีชคณิตถูกจัดใหเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความสําคัญเปนพื้นฐานอันสําคัญ และมีประโยชนตอการ
นําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง เปนพื้นฐานอันสําคัญในการศึกษาคณิตศาสตรข้ันสูง และวิทยาการ
หลายแขนง เปนเครื่องมือของนักเรียนทุกคนในการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Cai, 2004; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; วิจิตรา ใจซื่อ , 2556) นอกจากนี้ทางสมาคมครูคณิตศาสตรแหง
สหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ไดใหความสําคัญของความสามารถทางพีชคณิตวามีสวนในการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลทั้งในการประกอบอาชีพ และเตรียมตัวศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ดังน้ันการเรียนรู
พีชคณิตจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของนักเรียนทุกคนในฐานะที่จะเปนพลังอันสําคัญในการเรียนรู 
นักเรียนควรไดรับการปลกูฝงใหนักเรียนสนใจในการสรางความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชน
ของพีชคณิต 
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เมื่อพิจารณาการวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยอนหลัง 3 ปการศึกษา (พ.ศ. 
2559–พ.ศ. 2561) ตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปพุทธศักราช 
2551 พบวา พีชคณิตมีผลการสอบในระดับประเทศไดคาเฉลี่ยรอยละ 38.58, 30.04 และ 26.80 
นอกจากน้ีระดับจังหวัดสระบุรี ไดคาเฉลี่ยรอยละ 36.25, 28.90 และ 25.51 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2562) ซึ่งรายงานผลการประเมนิดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรูพีชคณิตของนักเรียนยังอยูในเกณฑที่ตํ่า ควรไดรับการปรับปรุง การที่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงน้ัน อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนขาดเครื่องมือสําคัญ
ในการเรียนรู 

มโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematics Concept) เปนสิ่งสําคัญจําเปนมากตอการ
เรียนรูคณิตศาสตรในระดับสูงและตอการนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา ในการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย โครงสรางของคณิตศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับความสัมพันธหรือความเกี่ยวของ
กันของสิ่งที่ใชอธิบายและใหความหมายของทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด ทฤษฎี และที่มาหรือเหตุผลของข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร (Cockburn & 
Littler, 2010; อัมพร มาคะนอง, 2558; วัชรา เลาเรียนดี, 2556; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี, 2554) ดังน้ันนักเรียนที่มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง จะสามารถ
เรียนรู และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี รวมทั้งมีพื้นฐานที่จะสามารถเช่ือมโยง มีความสามารถใน
การคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรในระดับสูงข้ึน ดวยความสําคัญดังกลาว จึงกลาวไดวา มโนทัศนทาง
คณิตศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียนจําเปนตองมี ครูคณิตศาสตรจึงพยายามพัฒนามโนทัศนทาง
คณิตศาสตรใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวทุกคน แตในความเปนจริงพบวาแม
นักเรียนจะไดรับการสอนจากครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีนักเรียนสวนหน่ึงทีไ่มสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูตามที่กําหนดไว อาจเน่ืองมาจากความแตกตางของนักเรียนทั้งทางดาน
สติปญญา ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความบกพรองในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งนําไปสู
ปญหาที่สําคัญของนักเรียนไดแก การที่นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
(Misconceptions) เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตีความเกี่ยวกับภาษา และสัญลักษณ  
การใชบทนิยาม ทฤษฏีบท และสมบัติ ข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล หรือลักษณะทั่วไป
หรือผลของการตีความที่ไมสอดคลองกับความคิดทางคณิตศาสตร นักเรียนยังมีบางสิ่งที่ยังไมเขาใจ
อยางชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร 

การวิเคราะหวาผูเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอยางไรก็จะเปนประโยชนในการจัดการ
เรียนรูโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีความตอเน่ือง    
มีความซับซอนและมีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งการทราบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจะเปน
ขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงการเรียนการสอน เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการเรียนรู         
เพื่อแกไขและหลีกเลี่ยงไมใหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกิดข้ึน ตลอดจนแกปญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเหลาน้ีมีความสําคัญมากในการพัฒนามโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และเปนแนวทางในการชวยใหนักเรียนแกปญหาและพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร 
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(เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร, 2557; Li, 2006) ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาหากมีการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตจะทําใหครูทราบวานักเรียนมกัมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตอยางไร 
จะไดนําไปปรับปรุง และแกไข เพื่อใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง ซึ่งจะมีประโยชนตอการเรียนใน
ระดับข้ันที่สูงข้ึนตอไป ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ยังไมพบงานวิจัย        
ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยทําการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต แลวนํา
ผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
และทําการศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต 

 
1.2  คําถามของการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี  ผู วิจัยมุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน            
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีคําถามของการวิจัย ดังน้ี  

1.2.1 องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีอะไรบาง 

1.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีลักษณะและองคประกอบอยางไร 

1.2.3 ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.3.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1.3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1.3.3 เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาสรางกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังน้ี 

1.4.1 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักการศึกษา ไดแก เกษสุดา บูรณพันศักด์ิ (2545) ไขมุก 
เลื่องสุนทร (2552) เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2552) สุวิมล เสวกสุริยวงศ (2553) สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555) อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ (2555) วราพร นครพันธ 
(2556) ชัชชัย คงคาหลวง (2556) ปนัดดา สังขศรีแกว (2557) พรพิมล ยังฉิม (2557) สุปราณี บุระ 
(2557) นวพล นนทภา (2557) นวพล นนทภา (2559) สิริพร ทิพยคง (2558) สุมาลี มีสกุล (2558) 
อัมพร มาคนอง (2558) ปยณัฐ ชัยเพ็ง (2559) เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ปางณภา ทูลมาลา (2559)     
มนัสสิริ อินทรสวาท (2559) ไพรัชช จันทรงาม (2559) ณิชาพร เจริญวานิชกูร (2560) ศักดา กิ่งโก 
(2560) สุทธารัตน บุญเลิศ (2560) อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน (2561) ณรงคฤทธ์ิ ฉายา (2561) นภสร    
เรือนโรจนรุง (2561) ราดารส (Radatz, 1979) ออง และริม (Ong & Lim, 1987) ไช และอัง (Chai 
& Ang, 1987) โมลโชวิทซ ฮาตาร แซส แววสคิ และอิบาร (Movshovitz-hadar,  Zaslavsky,  & 
Inbar, 1987) บูธ (Booth, 1988) สเตซีร และเกรเกอร (Stacey & MacGregor, 1997) 
บารเชลโล (Barcellos, 2005) เบน-เฮอร (Ben-Hur, 2006) ลี้ (Li, 2006) 37) แอชล็อค (Ashlock, 
2010) เรค (Rakes, 2010) ไคฟาโรว (Ciofalo, 2010) ติตัส (Titus, 2010) ริซาฮิน และโซยลู (Sahin 
& Soylu, 2011) อิโกดาวัตต (Egodawatte, 2011) บูธ บารเบียริ ไอเรอร และบารเกาะเว (Booth 
Barbieri, Eyer, & Blagoev 2014) แฟล็กก (Flagg, 2014) นาเซอร (Naseer, 2015) โดเฮอรที 
(Dougherty, 2016) มูรันเกียร (Mulungyery, 2016) อิดริซู อบูการ และโบรกี้ (Iddrisu, Abukar 
& Boakye 2017) ชนิพเพอร แม็คคอย (Schnepper & Mccoy, 2017) ซีไลนสกี (Zielinski, 
2017) และทิคิน ซิระวะ (Tekin-Sirava, 2017) ทําใหไดแนวคิด และขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจน 
ดังน้ันผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดโครงสรางองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
แกปญหา 

 

การตรวจสอบ 
และการสรุปผล 

 

 

การคิดคาํนวณ 
 

 

ความหมายของสัญลักษณ 
ท่ีใช 

 

 

ความหมายของตัวแปรท่ีใช 
 

 

เปลี่ยนประโยคภาษา 
เปนสัญลักษณ 

 

ความหมายและลักษณะของ
บทนิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัติทางคณิตศาสตร 

ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใช      
บทนิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัติทางคณิตศาสตร 

หลักการในการดําเนินการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัติทางคณิตศาสตร 

มโนทัศน 
ท่ีคลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิต 

ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติ

ทางคณิตศาสตร 

ดานภาษา 
และสัญลักษณ 

ดานขั้นตอน 
การดําเนินการ 
และการสรุปผล 
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1.4.2 ระยะที่ 2 การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จากการศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในระยะที่ 1 ทําใหทราบองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
และเปาหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่ชัดเจนข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนจากการศึกษา
หลักการตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบ และจากการวิเคราะห สังเคราะหหลักการของทฤษฎีการเรียนรู
ตาง ๆ ประกอบดวยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร ทฤษฎี
การเรียนรูของกาเย ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร ทฤษฎีการซอมแซม
ของบราวและเวนเลทน หลักการสอนคณิตศาสตร แนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน จึงนําองคประกอบน้ันมากําหนดข้ันของกระบวนการจัดการ
เรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังแสดงในภาพที่ 1.2  
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ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
  ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

 
1.4.2 ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใชรปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเมื่อไดรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลว   
จึงไดนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1.3 
 

ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

1. ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
การศึกษา ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2. ท ฤ ษ ฎี พัฒ นา ก า ร ท า ง
สติปญญาของเพียเจต  
3. ท ฤษ ฎีก า ร เ รี ย น รู ข อ ง    
บรูเนอร  
4. ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย  
5. ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส  
6. ทฤษฎีการเรียนรูของสกิน
เนอร  
7. ทฤษฎีการซอมแซมของ 
บราวและเวนเลทน 
8. หลักการสอนคณิตศาสตร 
9. แนวการจั ดการ เ รี ยนรู
คณิตศาสตร 
10. รูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
11. ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย
ในระยะที่ 1 คือ องคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต 

1. ศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะห ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนารูปแบบ รวมทั้ง
ผลที่ ได จากการ วิจัยใน
ระยะที่ 1 
2. สรางกรอบแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู 
3. กําหนดองคประกอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
4. กํ าหนด ข้ันตอนของ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ที่มีการดําเนินการสงเสริม      
มโนทัศนทางพีชคณิตที่
ถูกตอง 
5. ต ร ว จ ส อ บ คุณ ภ า พ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
6. ประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนรู 
7. ทดลอง ใช รู ป แบบที่
พัฒนาข้ึนในระยะตอไป 

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทา ง พี ชค ณิตสํ าห รั บ
นัก เ รี ยนระ ดับมั ธยม 
ศึกษาตอนตน 
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  ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1.3 กรอบแนวคิดระยะที่ 3 ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
               ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
1.5  สมมติฐานของการวิจัย 

1.5.1 องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนประกอบไปดวย ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

1.5.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5.3 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน   
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5.4 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน   
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5.5 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน   
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑ  
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
1.6  ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีการดําเนินการ 3 ระยะ ดังน้ี 

 

 

1.  มโนทัศนทางพีชคณิต 
 

การจัดการ เรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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1.6.1 ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1.6.1.1  สอบถามผูเช่ียวชาญเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   1)  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนกลุมเปาหมายที่ใชในยืนยันผลการ
วิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน 

  1.6.1.2  ทดสอบกับนักเรียนเพื่อวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   1)  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนประชากรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2562 จํานวน 2,140 คน 

   2)  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่ ใชในการวิเคราะห
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เน่ืองจากกลุมประชากรมีขนาดใหญพอที่จะกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนของประชากร 
คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2562 ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) จํานวน 400 คน 

   3)  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เปนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบของ 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบไปดวย 

    3.1) ดานภาษา และสัญลักษณ 
    3.2) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร  
    3.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
   4)  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย เปนระยะเวลาการวิเคราะหองคประกอบของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2562 

   5)  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบไปดวย การเตรียม
ความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคําตอบของสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว     
โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

1.6.2 ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 



 

 

10

  1.6.2.1  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนกลุมเปาหมายที่ใชในประเมินความ
เหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน 

  1.6.2.2  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

  1.6.2.3  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย เปนระยะเวลาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

  1.6.2.4  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ประกอบไปดวย การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคําตอบของสมการ การแก
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

1.6.3 ระยะที่ 3 เพื่อการศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน   
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1.6.3.1  ประชากรที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,140 คน 

  1.6.3.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เทศบาลพระพุทธบาท ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Sampling) จํานวน 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 40 คน 

  1.6.3.3  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   1)  ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   2)  ตัวแปรตาม ไดแก 
    2.1) มโนทัศนทางพีชคณิต ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 
        2.1.1) ดานภาษา และสัญลักษณ 
        2.1.2) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
        2.1.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
    2.2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่ง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
   2)  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย เปนระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ใชเวลาใน    

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 16 ช่ัวโมง 
   3)  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ประกอบไปดวย การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคําตอบของสมการ การแกสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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1.7  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 1.7.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู  หมายถึง แบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ หรือหลักการเรียนรูที่ยึดถือเพื่อนําไปใชในการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต มีองคประกอบของรูปแบบประกอบดวย หลักการ
ของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการจดัการเรียนรูของรูปแบบ และการประเมินผลการ
เรียนรูตามรูปแบบ โดยมกีระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) หมายถึง การทบทวนความเขาใจใน
มโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนําเสนอ
สถานการณแลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตร
ดวยตนเอง และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

 ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) หมายถึง การจัดการเรียนรู
โดยครูนําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดาน
ภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) การสรุปข้ันตอน
การดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิตไดดวยตนเอง 

 ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ นักเรียนสราง ข้ึน     
(Check: C) หมายถึง การใหนักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อ
เปนการตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรยีนสรางข้ึนในข้ันที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียน
รวมกลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครู
ทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
หมายถึง ครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะได
คําตอบที่ ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน  และ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทํา 

 ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 
หมายถึง การใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ ซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและครูจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 

1.7.2 มโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรซึ่งเกิด
มาจากการเรียนรู และสรุปออกมาเปนบทนิยาม ทฤษฎีบท สมบัติ หลักการ การดําเนินการ หรือ
วิธีการทางคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

1.7.3 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต หมายถึง ความเขาใจในเน้ือหาทางพีชคณิตที่
เกินความเปนจริงหรือนอยกวาความเปนจริงจากประสบการณที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ คลุมเครือ    
โดยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดข้ึนกอน ระหวางเรียนหรือหลังจากไดรบัการศึกษาเลาเรียนไปแลว
พิจารณาจาก 3 องคประกอบไดแก 1) ดานภาษา และสัญลักษณ 2) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
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และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล ซึ่งตรวจสอบไดจาก
แบบทดสอบวินิจฉัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1.7.3.1  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ หมายถึง ความคลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณทีใ่ช ความหมายของตัวแปรที่ใช เปลี่ยนประโยคภาษาเปน
สัญลักษณที่ไมถูกตอง  

  1.7.3.2  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร หมายถึง ความคลาดเคลือ่นที่เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร และหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรที่ 
ไมถูกตอง 

  1.7.3.3  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา การคิดคํานวณ และการตรวจสอบ
และการสรุปผลที่ไมถูกตอง 

1.7.4 การปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง การเปลี่ยนเปลี่ยนความเขาใจใน
เน้ือหาทางพีชคณิตที่เกินความเปนจริงหรือนอยกวาความเปนจริงจากประสบการณที่ไมถูกตอง      
ไมสมบูรณ คลุมเครือใหมีถูกตองตามหลักการทางคณิตศาสตร 

1.7.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอน 
การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ      
ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
 
1.8  ประโยชนท่ีไดรับ 

1.8.1 ครูผูสอนไดทราบองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีองคประกอบ
ใดบางเพื่อที่จะนําไปเปนแนวทางในการออกแบบและดําเนินการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งยังเปนตัวอยาง
และแนวทางการศึกษาองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนในระดับช้ัน
อื่น ๆ 
 1.8.2 ครูผูสอนไดแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยน     
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนามโนทัศนของนักเรียนใหถูกตอง 
 1.8.3 ผูเรียนไดรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหมีมโนทัศนที่ถูกตอง รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่สูงข้ึน และเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพที่แทจริง 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึง่ขอเสนอ
สาระสําคัญตามลําดับดังน้ี 
  2.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  2.1.1 สาระหมายหลักสูตร 
  2.1.2 สาระการเรียนรู 
  2.1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  2.1.4 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  2.1.5 คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  2.2 มโนทัศนทางคณิตศาสตร 
  2.2.1 ความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
  2.2.2 ความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
  2.2.3 แนวทางการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร 
  2.2.4 กระบวนการสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรของผูเรียน 
  2.2.5 การวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตร 

  2.3 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  2.3.1 ความหมายมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  2.3.2 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอน  
  2.3.3 สาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  2.3.4 แนวทางการพัฒนามโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  2.3.5 องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 

  2.4 การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  2.4.1 ความหมายของการวินิจฉัย และแบบทดสอบวินิจฉัย 
  2.4.2 ความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย    
  2.4.3 ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย    
  2.4.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย 

  2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.6 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนที่นํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
  2.6.2 ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร 
  2.6.3 ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 
  2.6.4 ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส 
  2.6.5 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร 
  2.6.6 ทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน 
  2.6.7 หลักการสอนคณิตศาสตร 
  2.6.8 แนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

  2.7 รูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.4 ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.5 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 

  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
2.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมบีทบาทสาํคัญย่ิงตอความสาํเร็จในการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริม่สรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ 
มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดคํานึงถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญน่ันคือ การเตรียมผูเรยีนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารอยางปลอดภัย การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ประสบความสําเร็จน้ัน จะตองเตรียมผูเรียนให
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มีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอ
ในระดับที่สูงข้ึน หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู
เมื่อผู เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนไว ดัง น้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

2.1.1 เปาหมายหลักสูตร 
  หลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบ
หลักสูตร ดังน้ี 

  1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในสาระคณิตศาสตรที่จําเปน
พรอมทั้งสามารถนําไปประยุกตได 

  2) มีความสามารถในการแกปญหา สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
เช่ือมโยง ใหเหตุผล และมีความคิดสรางสรรค 

  3) มีเจตคติที่ ดีตอคณิตศาสตร  เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ 

  4) มีความสามารถในการเลือกใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีและแหลงขอมูลที่
เหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน และการแกปญหาอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 สาระการเรียนรู 
    ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดสาระพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนทุกคนไว 3 สาระไดแก จํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความนาจะ
เปน โดยผูเรียนจะไดเรียนรูสาระสําคัญดังน้ี 

1) จํานวนและพีชคณิต เรียนรูเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง 
อัตราสวน รอยละ การประมาณคา การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวนการใชจํานวนในชีวิตจริง แบบรูป 
ความสัมพันธ ฟงกชัน เซต ตรรกศาสตร นิพจนเอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ 
กราฟ ดอกเบี้ยและมูลคาของเงินลําดับและอนุกรม และการนําความรูเกี่ยวกับจํานวนและพีชคณิตไป
ใชในสถานการณตาง ๆ  

2) การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พื้นที่ ปริมาตร
และความจุ เงินและเวลา หนวยวัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ 
รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตการนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนําความรู
เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต ไปใชในสถานการณตาง ๆ  
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3) สถิติและความนาจะเปน เรียนรูเกี่ยวกับการต้ังคําถามทางสถิติสามมิติ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การคํานวณคาสถิติ การนําเสนอและแปลผลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
หลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปนการแจกแจงของตัวแปรสุม การใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความ
นาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และชวยในการตัดสินใจ 

จากการศึกษาความสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร         
(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นได
วาคณิตศาสตรสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวย
ใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง และหลักสูตร 
ไดกําหนด พีชคณิตเปนสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
2.1.2.1 สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวน การ

ดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช 
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธฟงกชัน ลําดับ และ

อนุกรม และนําไปใช 
มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ และอสมการอธิบายความสัมพันธหรือชวย

แกปญหาที่กําหนดให  
2.1.2.2 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ตองการวัด และนําไปใช 
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 
2.1.2.3 สาระที่ 3  สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตนความนาจะเปน และนําไปใช 

2.1.3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนําความรูไป

ประยุกตใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในที่น้ี เนนที่ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่จําเปน และตองการพฒันาใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปน้ี 

1) ดานการแกปญหา เปนความสามารถในการทําความเขาใจปญหา คิดวิเคราะห 
การวางแผนแกปญหา และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง 
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2) ดานการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนความสามารถในการ
ใชรูป ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายสรุปผล และนําเสนอไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน 

3) ดานการเช่ือมโยง เปนความสามารถในการใชความรูทางคณิตศาสตรเปน
เครื่องมือในการเรียนรูคณิตศาสตรเน้ือหาตาง ๆ หรือศาสตรอื่น ๆ และนําไปใชในชีวิตจริง 

4) ดานการใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผลรับฟงและใหเหตุผล
สนับสนุนหรือโตแยง เพื่อนําไปสูการสรุป โดยมีขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ 

5) ดานการคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยูเดิม หรือ
สรางแนวคิดใหมเพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู 

2.1.4 คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีดังน้ี 

1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนจริง ความสัมพันธของจํานวนจริง สมบัติของ
จํานวนจริงและใชความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจริง 

2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ และใชความรูความ
เขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจริง 

3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม และใช
ความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจรงิ 

4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปรและอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และใชความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจริง 

5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุหาม สมการ
กําลังสองและใชความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาคณิตศาสตร 

6) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคูอันดับ กราฟของความสัมพันธ และฟงกชันกําลัง
สองและใชความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจริง 

7) มีความรูความเขาใจทางเรขาคณิตและใชเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรางรูป
เรขาคณิตตลอดจนนําความรูเกี่ยวกับการสรางน้ีไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

8) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ และ
ใชความรู ความเขาใจน้ีในการหาความสมัพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

9) มีความรูความเขาใจเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม และใชความรูความเขาใจน้ีในการแกปญหาในชีวิตจริง 

10) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของเสนขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เทากันทุก
ประการรูปสามเหลี่ยมคลาย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนําความรูความเขาใจน้ีไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตจริง 

11) มีความรูความเขาใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และนําความรูความเขาใจน้ี
ไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 
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12) มีความรูความเขาใจในเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ และนําความรูความเขาใจน้ีไป
ใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

13) มีความรูความเขาใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และนําความรูความเขาใจ
น้ีไปใชในการแกปญหาคณิตศาสตร 

14) มีความรูความเขาใจทางสถิติในการนําเสนอขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปล
ความหมายขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล และ
แผนภาพกลองและใชความรูความเขาใจน้ี รวมทั้งนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

15) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความนาจะเปน และใชความรูความเขาใจน้ีในการ
แกปญหาในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 
2.2 มโนทัศนทางคณิตศาสตร 

2.2.1 ความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
    ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร ไวดังตอไปน้ี 
    สมเดช บุญประจักษ (2551) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดทางคณิตศาสตรที่ เกิดจากการสรุปความคิดที่เหมือน ๆ กันซึ่งเปนความคิดที่ไดจาก
ประสบการณหรือจากประสบการณที่เกิดข้ึน มีกฎที่แนนอน ตรวจสอบไดวาสิ่งที่คิดน้ันเปนจริงหรือ
ถูกตองหรือไม 

สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556) ไดใหความหมายของมโนทัศน   
ทางคณิตศาสตร หมายถึง มโนทัศนทางคณิตศาสตรกับบทนิยาม สัจพจน หรือทฤษฎีบทมักจะมีความ
คลายคลึงจนบางครั้งเปนเรื่องเดียวกันแยกไมออกทั้งน้ีเพราะสวนใหญสิ่งเหลาน้ีกลาวข้ึนในลักษณะ
ของความคิดมโนทัศน คือ สามารถทดลอง พิสูจนจนพบแนวโนมอนุกรมของสิ่งที่กลาวถึงโดยลักษณะ
ของมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะมีลักษณะดังน้ี 

 1.  การหาหลักการของเรือ่ง เปนการหาหลักการของเรือ่งราวหรือเหตุการณ หรือมี
ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง จึงจะสามารถมีมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องน้ันได ถาสิ่งใด
มีเพียงช้ินเดียวหรือเหตุการณใดเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว เรื่องน้ันก็ไมมีมโนทัศน สูตร กฎ บทนิยาม 
สัจพจนในทางคณิตศาสตรสวนใหญเกิดข้ึนในลักษณะของมโนทัศน 

 2.  การขยายคติหรือหลักการของเรื่อง เปนการนําหลกัการของเรื่องที่ไดน้ันไปใชใน
สถานการณอื่น ๆ ใหไกลออกไปจากเรื่องเดิม หรือสามารถโยงความรู ความคิดทางคณิตศาสตรไปสู
วิชาอื่น ๆ  

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2557) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความคิดของบุคคลที่สามารถจัดความรูทางคณิตศาสตรที่มีลักษณะเหมือนกันเขาเปนพวก
เดียวกันโดยสามารถสรุปความเขาใจที่ไดออกมาในรปูบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตรรวมทั้งสามารถอธิบายความสัมพันธของความรูทางคณิตศาสตรที่มีความเช่ือมโยงกันได 

ปนัดดา สังขศรีแกว (2557) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความรูที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิดที่สําคัญ และโครงสรางของเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร 
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โดยครอบคลุมความรูเรื่องมโนทัศน ทฤษฎีบท กฎหรือหลักทางคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเหตุผล
หรือที่มาของข้ันตอนและวิธีการทางคณิตศาสตร และความรูเกี่ยวกับความสัมพันธและการเช่ือมโยง
ของแนวคิดตาง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร 

วัลลภา บุญวิเศษ (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิด และความเขาใจในความหมายเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเกิดจากการสังเกต หรือ
จากประสบการณในการจัดการเรียนรู การมองเห็นความสัมพันธและโครงสราง ทําใหสามารถสรุป
ความเขาใจที่ไดออกมาเปนบทนิยามหรือความหมาย และสามารถจัดประเภทของสิ่งที่มีความสัมพันธ
และไมสัมพันธกัน 

สิริพร ทิพยคง (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความรูทางคณิตศาสตรที่ไดจากการสังเกต การคิด การรับรูดวยประสาทสัมผัส และประสบการณ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ทําใหสรุปเปนความหมายหรือบทนิยามของเรื่องน้ัน ๆ  

อัมพร มาคะนอง (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
มโนทัศนเกี่ยวกับลักษณะสําคัญ ความหมาย ที่มา หรือการขยายความ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม 
อนิยาม เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถจําแนกสิ่งทีม่ีลักษณะตามความคิดนามธรรมน้ัน ๆ 
ไดและสามารถระบุไดวาสิ่งที่กําหนดใหเปนตัวอยางหรือไมใชตัวอยางของความคิดนามน้ัน 

สายพิณ ล้ําเลิศ (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดและความเขาใจในเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงของวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนความคิดนามธรรมที่เกิด
จากการไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับเน้ือหาน้ัน และสามารถสรุปความคิดหรือความเขาใจ
ออกมาในเปนทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม สมบัติหรือวิธีการทางคณิตศาสตรได 

ปพนวัจน ลภัสภิญโญโชค (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความคิดสําคัญ หรือความเขาใจของสิ่งใดสิ่งหรือหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับคณิตศาสตร   
ที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูโดยผานประสบการณตาง ๆ  จนนําไปสูการไดขอสรุปที่เปนสาระสําคัญของ
เรื่องน้ัน และสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนตัวอยางหรือไมใชตัวอยางของความคิดสําคัญน้ัน และ
สามารถนําความคิดสําคัญที่ไดไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

อุษาวดี จันทรสนธิ (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง
สิ่งใดก็ตามที่จัดเปนมโนทัศนทางคณิตศาสตร สิ่งน้ันตองมีความเหมาะสมเฉพาะที่สําคัญจนผูเรียน
สามารถใชสมบัติเฉพาะที่สําคัญน้ันเปนเกณฑในการจําแนกวาอะไรเปนหรืออะไรไมเปนพวกเดียวกัน
กับสิ่งน้ัน 

ศิริพร ไชยศรี (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งสามารถสรปุออกมาให
อยูในรูปของบทนิยาม กฎ ทฤษฎีบท หรือข้ันตอนทางคณิตศาสตร และสามารถนําความรูน้ันไปใช
ดําเนินการแกปญหาคณิตศาสตรได 

มนัสสิริ อินทรสวาท (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาทางวิชาคณิตศาสตรที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณ 
สามารถสรุปแยกแยะ หรือจัดกลุมความคิด ตัวอยาง เหตุการณที่เปนทั้งนามธรรมหรือรูปธรรมได 
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สุวิทย ไวยกุล (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดสําคัญและความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรซึ่งเกิดมาจากความรู การสังเกตหรือ
การไดรับประสบการณในการเรียนรู โดยสรุปออกมาเปนบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติของวิชา
คณิตศาสตร 

ชลกานต ชมภู (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีบท กฎ สูตรบทนิยาม ที่ผูเรียนสามารถจําแนกความเขาใจโดยใช 
คําพดู สัญลักษณหรือช่ือมโนทัศนน้ัน ๆ ได 

ศิวารักข พรหมรักษา (2560) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดนามธรรมที่เปนนามธรรมที่เปนขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร ซึ่งทําใหบุคคลสามารถจัดสิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะหรือสมบัติทางคณิตศาสตรเหมือนกันเขา
เปนพวกเดียวกันได  

นวพล นนทภา (2560) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความคิดที่เปนนามธรรมที่เกิดจากความเขาใจที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวกับความรูทางวิชา
คณิตศาสตร ดานการคํานวณ ความสัมพันธจํานวน และการใหเหตุผลอยางมีระบบ โดยนักเรียน
สามารถสรุปความเขาใจที่ไดออกมาในรูปของบทนิยามทางคณิตศาสตร การจัดกลุมสิ่งของหรือ
เหตุการณใด ๆ ที่เปนตัวอยางและไมใชตัวอยาง 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2561) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง 
ความรูที่เกี่ยวกับความหมายและโครงสรางของวิชาคณิตศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับความสัมพันธหรือ
ความเกี่ยวของกันของสิ่งที่ใชอธิบายและใหความหมายของกระบวนการทางคณิตศาสตร รวมทั้งเปน
ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอด ทฤษฎีและที่มาหรือเหตุผลของข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร 

คีลแพทริค สวาฟฟอรด และฟนเดลล (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) ได
ใหความหมายของความเขาใจมโนทัศนทางคณิตศาสตร หมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร การดําเนินการ และความสัมพันธ 

ชารลเวิรท (Charlesworth, 2005) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง กรอบความรูที่สรางข้ึนจากการจัดประเภทการจําแนกประเภทของขอมูลโดยนักเรียน 

อิโกดาวัตต (Egodawatte, 2011) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความเช่ือที่เกี่ยวกับทฤษฎี ความหมาย และคําอธิบายทางคณิตศาสตรไดรับการยอมรับใน
รายวิชาคณิตศาสตร 

มูรันเกียร (Mulungye, 2016) ไดใหความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
หมายถึง ความเช่ือเกี่ยวกับทฤษฎี ความหมาย และคําอธิบายที่ไดรับการยอมรับในวิชาคณิตศาสตร 

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวามโนทัศนทางคณิตศาสตร  หมายถึง ความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรซึ่งเกิดมาจากการเรียนรู และสรุปออกมาเปนบทนิยาม ทฤษฎีบท 
สมบัติ หลักการ การดําเนินการ หรือวิธีการทางคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
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2.2.2  ความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันครูยอมมีความคาดหวังวา เมื่อนักเรียนได

เรียนในสิ่งที่ครูสอนไปแลว จะทําใหนักเรียนเกิดมโนทัศน และนักเรียนมีมโนทัศนที่ดีน้ัน ยอมมี
ความสําคัญตอการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดังนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรไวดังน้ี 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของมโนทัศนทางคณิตศาสตรสรุปได คือ มโนทัศนทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐานสําคัญการเรียนรู
คณิตศาสตร และการนําความรูคณิตศาสตรไปแกปญหาหรือใชงานกลาวคือ นักเรียนที่มีมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรดีมักสามารถเรียนรู และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี รวมทั้งมีพื้นฐานที่จะเช่ือมโยงและ
การคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรในระดับสูงข้ึนไปไดดีดวย 

สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556) ไดกลาวถึงความสําคัญของ      
มโนทัศนทางคณิตศาสตรสรุปไดดังน้ี 

1. เมื่อไปพบปญหาใหมในทํานองน้ันอีกก็ไมตองเสียเวลาไปคนควาต้ังแตตนข้ึนมา
ใหม เชน ถาเขาใจสูตรการหาเสนรอบวงและพื้นที่รูปวงกลมแลวเมื่อไปพบโจทยแบบน้ันเขาอีกก็จะ
คิดตอบไดโดยงาย นับวาชวยใหคิดหาคําตอบไดรวดเร็ว 

2. ชวยใหเขาใจสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องน้ันไดงายและชัดเจนข้ึน เชน ถานักเรียนจับ
หลักการของเรื่องรูปวงกลมได ก็จะสามารถเรียนเรื่องพื้นผิวหรือปริมาตรของทรงกระบอกไดงายและ
เขาใจลึกซึ้งข้ึนหรืออาจจะขยายหลักการไปสูเรื่องของกรวยได 

3. ถาใครจับหลักการของเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดแลว ก็สามารถวางแผนหรือกับ
โครงการของเรื่องน้ันไดงายและถูกตองมากข้ึน เชน ถามมีโนทัศนสามเหลี่ยมมุมฉาก หรือสามเหลี่ยม
ปทาโกรัสก็สามารถตรวจสอบสามเหลี่ยมใด ๆ วาเปนสามเหลี่ยมมุมฉาก หรือไมไดงาย และคิดวิธีหา
พื้นที่สามเหลี่ยมรูปน่ันไดรวดเร็วถูกตอง 

4. ชวยเสริมสรางความคิดใหเปนคนมีเหตุผล หากมีมโนทัศนในวิทยาการใด ๆ ก็
ตามจะชวยใหผูน้ันแกปญหา คาดการณ จัดอันดับความสําคัญและความสัมพันธของเรื่องน้ัน ๆ ได
อยางถูกตองและสมเหตุสมผลมากข้ึน ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีจะเปนตนทางนําไปสูความสามารถดานการ
วิเคราะห สังเคราะหและความคิดริเริ่มสรางสรรคตอไปขางหนาอีกดวย 

5. มโนทัศนทําใหเกิดการรูจริง การรูแจงเหน็จรงิทําใหเกิดความเช่ือ และมั่นใจ และ
จากความเช่ือน้ีจะสงผลใหผูน้ันประพฤติปฏิบติัตามหลกัวิชา เปนคนมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนคน
มีแกนสาร มีเจตคติที่พึงปรารถนาของสังคมหรือของประเทศชาติ 

อัมพร มาคะนอง (2558) ไดกลาวถึงความสําคัญมโนทัศนทางคณิตศาสตรสรุปได 
คือ มโนทัศนทางคณิตศาสตรมสีวนสําคัญมากในการเรียนรู การแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะ
อยางย่ิง เมื่อปญหาเปนสถานการณที่ซับซอนไมคุนเคย หรือตองใชการแปลความหมายทาง
คณิตศาสตรนักเรียนอาจไมสามารถใชข้ันตอนทางคณิตศาสตรที่คุนเคยแกปญหาไดทันที่แตอาจ
ตองการความเขาใจหรอืมโนทัศนในเรือ่งน้ัน ๆ  มาประกอบการคิด และที่สําคัญปญหาทางคณิตศาสตร
บางปญหาไมตองการกระบวนการแกปญหาตามข้ันตอนทางคณิตศาสตร หรือไมมีข้ันตอนเฉพาะใด ๆ 
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ในการแกปญหาแตตองใชมโนทัศนทางคณิตศาสตร และความสามารถในการคิดอยางสมเหตุสมผล
ประกอบกัน 

สายพิณ ล้ําเลิศ (2558) ไดสรุปความสําคัญมโนทัศนทางคณิตศาสตรไววามโนทัศน
เปนรากฐานของความคิดการเรียนรู เปนกรอบความคิดพื้นฐานที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจัดระบบ
ความคิดเกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตรและสิ่งตาง ๆ ได ถาผูเรียนมีมโนทัศนพื้นฐานที่ดีก็จะทําให
สามารถตอยอดมโนทัศนน้ันใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ได และทําใหสามารถนํามโนทัศนน้ันไปใชใน           
การแกปญหาตาง ๆ ไดอีกดวย 

สุวิทย ไวยกุล (2559) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตรสรุปได 
คือ ชวยลดความซับซอนของเน้ือหาชวยการจัดแบงสิ่งตาง ๆ เปนกลุม ชวยในการเรียนรูไดมากข้ึน 
สามารถนําไปใชไดเลยโดยไมตองเรียนชํ้าชวยในการแกปญหา และรูจักการแกปญหาในการเรียน    
การสอน 

สาวิตรี จุยทอง (2559) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตรวา    
มโนทัศนทางคณิตศาสตรมีความสําคัญอยางย่ิงในการเรียนรูในชีวิตประจําวันชวยลดความซ้ําซอนของ
เหตุการณทําใหสามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ เปนหมวดหมูไดตลอดจนชวยในการแกปญหา ซึ่งมโนทัศน
ทางคณิตศาสตรก็มีความสําคัญมากเชนกัน เน่ืองจากมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะเปนพื้นฐานของการ
ประยุกตใชรวมกับกระบวนการทักษะตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูการหาคําตอบที่เหมาะสมไดโดยทักษะ
ทางการคิดคํานวณนับวามีความจําเปนในการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งในการฝกทักษะจะตองมีความ
เขาใจเปนพื้นฐาน โดยจะตองเขาใจมโนทัศนกอนแลวจึงฝกทักษะเพื่อใหผูเรียนสามารถคิดคํานวณได
งายและรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนพื้นฐานของการเรียนรูหรือเช่ือมโยงความรูในระดับสูงตอไปอีกดวย 

ปาฮามี อาแว (2560) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตรวาถา
นักเรียนเกิดมโนทัศนหรือมีมโนทัศนที่ถูกตองนักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ศิวารักข พรหมรักษา (2560) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตร
วามีความสําคัญตอการเรียนรูของมนุษย การพัฒนาความคิด และนํา ความรูไปใช 

ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2561) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตร
วามโนทัศนทางคณิตศาสตรมีความสําคัญมากทั้งตอการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับสูงและในการนํา
คณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา 

เดอ เซคโก (De Cecco, 1968) ไดกลาวถึงความสําคัญมโนทัศนสรุปไดดังน้ี 
1. มโนทัศนชวยลดความซับซอนของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณตาง ๆ 

ที่มีอยูมากมาย การที่เราตอบสนองตอสิง่เราทีละอยางเปนเรื่องยาก ดังน้ันมนุษยจึงใชมโนทัศนในการ
จัดแบงสิ่งตาง ๆ เปนกลุมทําใหการตอบสนองหรือสื่อความหมายไดงายข้ึน 

2. มโนทัศนชวยใหรูจักสิ่งตาง ๆ การรูจักเปนการจัดสิ่งเราใหอยูในกลุมใดกลุมหน่ึง 
3. มโนทัศนชวยในการเรียนรูไดมากข้ึน 
4. มโนทัศนชวยในการแกปญหา ทําใหเรารูจักวาวัตถุน้ันอยูในกลุมใด แลวทําให

เกิดการตัดสินใจตอไป ดังน้ันการมีมโนทัศนที่ถูกตองและกวางขวางก็เทากับทําใหรูจักการแกปญหา
มากข้ึน 



 

 

23

5. มโนทัศนชวยในการเรียนการสอน เพราะในการเรียนการสอนตองน้ันตองอาศัย
ดานการสื่อสารในรูปการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ออซูเบล (Ausubel, 1968) ไดกลาวถึงความสําคัญของมโนทัศนวาเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคม เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยไมวาจะเปนดานความคิด การสื่อสาร
ความหมายระหวางกัน การแกปญหา การตัดสินใจ ลวนตองผานเครื่องกรองที่เปนมโนทัศนมากอน
ทั้งสิ้น 

จอหน (John, 2004) ไดกลาวถึงความสําคัญมโนทัศนทางคณิตศาสตรสรุปไดดังน้ี 
1. ทําใหสามารถสรางความรูใหม 
2. สงเสริมการจํา 
3. เพิ่มความสามารถในการถายโยงความรู 
4. เพิ่มความสามารถในการถายโยงความรู 
5. มีอิทธิพลตอความเช่ือ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของมโนทัศน และมโนทัศนทางคณิตศาสตรแสดง  

ใหเห็นวามโนทัศนมีความสําคัญเน่ืองจากเปนพื้นฐานสําคัญการเรียนรูคณิตศาสตร และการนําความรู
คณิตศาสตรไปแกปญหา หรือในการใชงาน  

2.2.3 แนวทางการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร 
    มโนทัศนทางคณิตศาสตรนับไดวามีสวนสําคัญตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร ผูเรียน
ที่มีมโนทัศนที่ถูกตองยอมสามารถนําไปประยุกตใชไดตลอดเวลา ดังน้ันผูสอนจึงควรทราบแนวทางใน
การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรยีนอยางเหมาะสมอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียนจะไดนําไปใช
ในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นักการศึกษาไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรดังตอไปน้ี 

อัมพร มาคะนอง (2558) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร
สรุปไดดังน้ี 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายจําเปน
สําหรับกระบวนการคิด การใชงาน และเปนพื้นฐานของการเรียนในระดับสูงข้ึน นอกจากน้ี ควรให
ผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูไปสูข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และเขาใจ
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีหรือเน้ือหากับวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานที่ตนเลือกใชความรูทาง
คณิตศาสตรจึงควรเกิดจากความเขาใจมิใชเกิดจากการจดจํา ซึ่งอาจลืมไดโดยงาย การเรียนรูอยาง
เขาใจจะชวยใหผูเรียนมองเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียน และสามารถพัฒนาใหเปนความรูที่
ลึกซึ้งมากข้ึนได 

2. การพัฒนาการคิดลักษณะตาง ๆ  ควบคูกับการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและงานใหสอดคลองกับมโนทัศนที่ตองการ

พัฒนาผูเรียน โดยอาจตองมีการวิเคราะหมโนทัศนยอยที่จะสอนกอน จากน้ันจึงออกแบบกิจกรรม
สําหรับแตละมโนทัศนและเมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะตองมีการประเมินพฤติกรรมของ
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ผูเรียนอยางตอเน่ือง โดยอาจใชคําถามที่สงเสริมกระบวนการคิด เพื่อชวยใหผูเรียนสรางความรูไดดวย
ตนเองและขยายไปสูความหมายใหม หรือความรูเชิงนามธรรมได 

4. การเลือกใชสื่อที่สงเสริมการเรียนรู เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับมโนทัศนที่ตองการพัฒนา รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมหรือ
บริบทของการเรียนรูใหเอื้อตอการใชสื่อและนวัตกรรมเหลาน้ัน 

5. ประเมินผลการพัฒนามโนทัศนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองในกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียนทั้งการประเมินรายบุคคลและประเมินโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิง การพัฒนาการของ
ผูเรียนแตละคน นอกจากน้ี ผูสอนควรสะทอนการสอนของตนจากผลหารการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับ
ผูเรียนเพื่อที่จะปรับการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6. พยายามใหผูเรียนทํากิจกรรมที่มีการสงเสริมการคิด สังเกต วิเคราะห อภิปราย 
และหาขอสรุปทางคณิตศาสตรดวยตนเอง โดยใชกิจกรรมหรือสถานการณที่กระตุนและทาทาย
ความสามารถของผูเรียน และไมยากเกินกวาที่ผูเรียนจะคิดได 

สิริพร ทิพยคง (2558) ไดเสนอแนวทางการเรียนรูมโนทัศนทางคณิตศาสตร ไวดังน้ี 
1. การเรียนรูเริ่มจากการรับรู โดยอาศัยประสาทสัมผัส ตา ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู

รอยละ 80 และประสบการณของนักเรียนไดเห็น ไดยิน และไดเรียนรูมากอน 
2. นักเรียนนําความรูเดิมจากประสบการณเดิมมาใชในการคิดวิเคราะห แยกแยะ

ความเหมือนหรือความแตกตางของสิ่งเราที่ไดรับ 
3. นักเรียนเริ่มพิจารณาและคิดถึงลักษณะที่รวมกันของสิ่งเราน้ัน 
4. นักเรียนต้ังสมมติฐานวา มโนทัศนน้ันคืออะไร 
5. นักเรียนตรวจสอบสมมติฐานที่กําหนดข้ึน 
จิตรวรรณ เอกพันธ (2558) ไดสรุปแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร

ไววา การเลือกใชตัวอยางที่ดีเปนตัวอยางของลักษณะมโนทัศนที่สําคัญและลักษณะที่ไมสําคัญ เพื่อ
นํามาใหผูเรียนไดพิจารณา สามารถสังเกตลกัษณะรวมของตัวอยางหลายตัวอยางจนสรปุเปนมโนทัศน
ได และนํามโนทัศนที่ไดตรวจสอบความถูกตอง จะสามารถพัฒนาใหนักเรียนเกิดมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรในเรื่องน้ัน ๆ ได 
    สายพิณ ล้ําเลิศ (2558) ไดสรุปแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรไววา 
ผูสอนตองมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีการเรียนรูมโนทัศนที่เหมาะสมในแตละ
มโนทัศนที่สอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดหมวดหมู แยกประเภท สรุปมโนทัศนที่เรียน และ
สามารถเลือกตัวอยางที่ใช และไมใชมโนทัศนที่เรียนอยูได ซึ่งในการพัฒนามโนทัศนใหผูเรียนน้ัน 
ควรพัฒนาการจากความรูเดิมของผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงมโนทัศนที่ตนรูมาสู    
มโนทัศนใหมในบทเรียนได  

เดอ เซคโก (De Cecco, 1968) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทาง
คณิตศาสตรมีข้ันตอนการสรางมโนทัศนดังน้ี 

1. การสัมผัส (Sensation) ผูเรียนอาจเกิดมโนทัศนไดเมื่อสัมผัสสิ่งเราโดยใชอวัยวะ
รับสัมผัสอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
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2. การรับรู (Perception) เมื่อผูเรียนไดสัมผสัในสิง่เรายอมมีการแปลความหมายใน
สิ่งที่สัมผัสน้ัน เพื่อจะไดเกิดมโนทัศนข้ึน 

3. การจํา (Memory) หลังจากผูเรียนไดสัมผัสสิ่งเราแลวยอมจะจําสิ่งเราน้ันไดวามี
ลักษณะอยางไร 

4. การจําแนกแยกแยะ (Discrimination) เมื่อผูเรียนจําสิ่งเราไดแลว ยอมจะพินิจ
พิเคราะหเพื่อจําแนกสิ่งเราน้ันคืออะไร 

5. การสรุปรวบยอดและการแผขยาย (Generalization) หลังจากที่ผูเรียนพินิจ
พิเคราะหและจําแนกเกีย่วกับสิง่เราน้ันแลวก็จะเกิดเปนความรูความเขาใจในสิง่เราน้ันเรียกวาเปนมโน
ทัศนเกี่ยวกับสิ่งเราน้ัน ๆ  

จากข้ันตอนการสรางมโนทัศนดังกลาวเดอ เซคโก (De Cecco, 1968) ไดเสนอเปน
วิธีสอนใหเกิดมโนทัศนไว 9 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1. ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหชัดเจนวา หลังจากเรียนมโนทัศนไปแลวสามารถทํา
อะไรได 

2. วิเคราะหที่จะสอนวา ถามโนทัศนน้ันมีหลายลักษณะครูควรพยายามลดลักษณะ
ที่ไมจําเปนลงเนนลักษณะที่เดน ๆ  และสําคัญโดยจดัลาํดับเปนหมวดหมูเพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจงายข้ึน 

3. การใชภาษาในการสอน ครูควรใชภาษาใหนักเรียนเขาใจงาย และเขาใจ
ความหมายที่ถูกตอง 

4. เสนอตัวอยางทางบวกและทางลบของมโนทัศนที่ตองการสอนใหนักเรียนได
สังเกตและศึกษา โดยตัวอยางทางลบและตัวอยางทางบวกตองมีมากเพียงพอที่จะทําใหนักเรียน
สามารถสรุปลักษณะของมโนทัศนน้ัน และจําแนกลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนน้ันออกไปได 

5. เสนอตัวอยางทั้งทางบวกและทางลบทีละอยางในเวลาใกลเคียงกันหรือพรอมกัน 
6. เสนอตัวอยางทางบวกใหมของมโนทัศนที่ตองการสอนใหนักเรียนพิจารณา เพื่อ

ตองการใหนักเรียนหาขอสรุปจากความคิดทั่วไปและตอบสนองสิ่งเราใหมได 
7. เสนอตัวอยางใหมทั้งทางบวกและทางลบหลาย ๆ ตัวอยางมาใหนักเรียนเลือก 
8. ใหนักเรียนใหคําจํากัดความของมโนทัศนน้ัน 
9. ใหโอกาสนักเรียนไดใชมโนทัศนที่เรียนมาแลว และเสริมแรงใหนักเรียนไดเรียนรู      

มโนทัศนน้ัน ๆ  
จากแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรที่นักการศึกษา

ไดเสนอไวสรุป ไดวา แนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียนน้ันสามารถทําได
หลายวิธีโดยข้ึนอยูกับหลาย ๆ ปจจัย เชน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอน สื่อการ
เรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม เปนตน สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 

2.2.4 กระบวนการสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรของผูเรียน 
    การสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรของแตละมโนทัศนน้ัน จะตองมีข้ันตอนหลาย
ข้ันตอนซึ่งข้ันตอนทั้งหมดที่ใชในการสรางมโนทัศนเรียกวากระบวนการสรางมโนทัศน ซึ่งมีนักการ
ศึกษาเสนอความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางมโนทัศนตาง ๆ ไวดังน้ี 
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สาวิตรี จุยทอง (2559) ไดสรุปกระบวนการในการสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
ประกอบดวยจะเริ่มจากการสังเกตกอนจากน้ันจึงสรางนามธรรม คือ จําแนกความแตกตางหรือหา
ลักษณะรวมของสิ่งน้ันแลวนําคุณลักษณะที่รวมกันมาสรุปเปนมโนทัศนทางคณิตศาสตร และนําไปใช
กับสิ่งที่ตองสัมพันธหรือเกี่ยวของกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยการเกิดข้ึนของ
มโนทัศนทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการทางสติปญญา ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการเห็นการฟง   
การอาน การพูด การคํานวณ การลงมือทํา การใชสัญลักษณ การใชนามธรรม และการสรุป ดังน้ันจึง
ตองสรางแรงจูงใจให แกผูเรียนกระตุนใหอยากเรียนรูและเต็มใจที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งน้ีครูผูสอนควรแนะแนวทางใหผูเรยีนไดสังเกตเห็นองคประกอบรวม ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจได
งายย่ิงข้ึน 

ออซูเบล (Ausubel, 1968)  ไดสรุปกระบวนการในการสรางมโนทศัน ประกอบดวย 
1. ความสามารถในการจําแนกความแตกตางของสิ่งเราได 
2. สรางสมมติฐานที่เกี่ยวกับการรวมลักษณะของสิ่งเราที่เหมือนกัน 
3. ทดสอบสมมติฐานมโนทัศนที่สรางข้ึนในสถานการณหน่ึง 
4. เลือกสมมติฐานที่สามารถครอบคลุมสิ่งเราที่มีลักษณะบางประการรวมกันได 
5. จัดลักษณะของสิ่งที่คัดเลือกไดจากสมมติฐาน ใหมาสัมพันธกับระบบการคิดที่มี

อยูเดิมในโครงสรางของความคิด 
6. แยกแยะความแตกตางระหวางมโนทัศนที่รับมาใหม กับมโนทัศนเดิมที่มีอยูแลว 

เพื่อหาความสัมพันธกัน 
7. สรุปครอบคลุมลักษณะของมโนทัศนใหม ใหครอบคลุมไปยังสวนยอยทั้งหมด

ในกลุม 
8. คิดหาสัญลักษณทางภาษาที่เหมาะสม มาใชเปนตัวแทนของมโนทัศนที่รับมาใหม 
เบลล (Bell, 1978) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรซึ่ง

สามารถสรุปไดวา เปนความคิดทางนามธรรมในการจัดกลุมสิ่งของ หรือเหตุการณใดที่เปนตัวอยาง
และไมใชตัวอยาง เชน คําวา เซต สับเซต การเทากัน การไมเทากัน รูปสามเหลี่ยม ลูกบาศก รัศมี 
และเลขยกกําลัง เปนมโนทัศนทางคณิตศาสตร คนที่จะเรียนรูมโนทัศนของรูปสามเหลี่ยมจะตอง
สามารถจําแนกรูปตาง ๆ  เปน 2 กลุม คือ กลุมที่เปนรูปสามเหลี่ยมกับกลุมที่ไมเปนรูปสามเหลี่ยม 
การเรียนรูมโนทัศนอาจจะใชวิธีใหบทนิยามหรือสังเกตโดยตรง เชน ฟง ดู จับตอง อภิปราย หรือคิด
จากสิ่งที่เปนตัวอยางหรือสิ่งที่ไมเปนตัวอยางและดูสิ่งที่มีสมบัติตรงกันขาม นักเรียนระดับประถม
ศึกษาจะจัดอยูในช้ันของความคิดที่เปนรูปธรรม โดยทั่วไปจะตองเห็นดวยตา จับตองดวยมอืจึงจะเกิด
การเรียนรู สวนนักเรียนที่เรียนช้ันสูงกวาอาจเรียนรูมโนทัศนโดยวิธีอภิปรายและตรึกตรอง คนที่
เรียนรูมโนทัศนแลว จะมีความสามามารถจําแนกสิ่งที่เปนตัวอยางของมโนทัศนออกจากกันได 

ลาสเลย และแมทซีนสกี (Lasley, & Matczynski, 2002) ไดกลาวถึงกระบวนการ
สรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรไวดังน้ี 
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1. ผลิตขอมูล (Data Generation) ในข้ันแรกตองการใหนักเรียนตรวจสอบขอมูล 
ซึ่งขอมูลอาจมาจากครหูรอืนักเรียน และขอมูลตองเพียงพอที่นักเรียนจะสามารถจัดกลุมแยกประเภท
ตามมโนทัศนได 

2. การจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) เปนการจัดกลุมของขอมูลที่มีลักษณะรวม
กันเปนกลุมมโนทัศนเดียวกัน ครูเปนผูตรวจสอบวานักเรียนทุกคนเขาใจถึงความสัมพันธในกลุมของ
ขอมูล 

3. การต้ังช่ือกลุม (Labeling) เปนการต้ังช่ือมโนทัศนที่เหมาะสมสาํหรับขอมูลแต
ละกลุม ซึ่งนักเรียนตองสามารถอธิบายเหตุผลถึงความสัมพันธของกลุมได 

4. การขยายความประเภทขอมูล (Expanding Category) เปนการสํารวจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสัมพันธของแตละกลุม นักเรียนไดนําเสนอการจัดประเภท เพิ่มทักษะการคิด
ใหกับนักเรียน ครูตองขยายความเขาใจในมโนทัศนของนักเรียนโดยการระบุขอมูลเพิ่มเติม และโดย
การวิเคราะหเหตุผลของนักเรียนในการเพิ่มขอมูลในแตละกลุม 

5. การสรุปปด (Closure) ข้ันสุดทาย เปนการสรุปสิ่งที่เรียนรูเพื่อดูพัฒนาการและ
ความเขาใจที่เกิดข้ึนของนักเรียนเกี่ยวกับมโนทัศน นักเรียนตองจัดประเภทของขอมูลใหอยูในรูป
ทั่วไปหรือลักษณะทั่วไป และอธิบายวาแตละกลุมมีความสัมพันธกับกลุมอื่นอยางไร 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา กระบวนการสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรวาเปน
ผลมาจากการรับรู อยางเปนระบบ โดยผานกระบวนการตาง ๆ  คือ การมองสิ่งตาง ๆ เปนรูปธรรม         
การรวมกลุม การจัดจําพวก การจินตนาการสิ่งตาง ๆ เปนนามธรรม การรับรู การยนยอ การสรุป
ครอบคลุม การเห็นลักษณะรวมแลวจัดระบบแนวความคิดโดยสามารถแยกแยะสรุปออกมาเปน     
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติตาง ๆ มาสัมพันธกับความคิดของตนเองใหเปนมโนทัศนใหม โดย
กระบวนจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ขยายไปพรอมกับการเพิ่มพูนความรูทางคณิตศาสตร 

2.2.5 การวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
    เมื่อผูเรียนไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนามโนทัศน การวัดประเมินผล
ก็เปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถตรวจสอบมโนทัศนของผูเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
เกี่ยวกับวิธีการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรดังน้ี 

สมนึก ภัททิยธนี และปาหนัน ภัททิยธนี (2556) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรไววา การวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะเปนการวัดมโนทัศนเกี่ยวกับเน้ือหาสาระใด ๆ 
จะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและ
โครงสรางซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย โดยประกอบไปดวย หลักวิชา หมายถึง 
หลักการหรือหัวใจของเรื่องราวที่เกิดข้ึนหลาย ๆ มโนทัศนมารวมกัน และการขยาย หมายถึง การนํา
หลักการหรือคติของเรื่องใด ๆ ไปใชสถานการณอื่น ๆ ใหไกลออกไปจากเดิมหรือเปนการสรุปออก
นอกเรื่องน้ัน ๆ  
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2. ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง เปนความรูเกี่ยวกับหลักการจากหลายเน้ือหา
ที่สัมพันธกันเปนพวกเดียวกันและสกุลเดียวกัน เพื่อคนหาทฤษฎีและโครงสรางที่เปนตัวรวมของ
บรรดาเน้ือหาเหลาน้ัน 

อุษาวดี จันทรสนธิ (2556) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรไววา การวัด
มโนทัศนทางคณิตศาสตรควรใหความสําคัญกับกระบวนการสรางความเขาใจมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร ดังน้ี 

1. อธิบายมโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชถอยคําของตนเอง 
2. ระบุหรือใหสิ่ งที่ เปนตัวอยาง (examples) และสิ่งที่ ไมเปนตัวอยาง (non 

examples) คิดข้ึนมาใหมดวยตนเอง 
3. การใชตัวแบบทางคณิตศาสตร แผนภาพ หรือสญัลักษณ เพื่อแสดงมโนทัศนทาง

คณิตศาสตร 
4. การใชสิ่งแทนมโนทัศนทางคณิตศาสตรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแสดงมโนทัศนทาง

คณิตศาสตรเดียวกัน 
5. อธิบายความหมายของมโนทัศนทางคณิตศาสตรภายใตสถานการณตาง ๆ  
6. ระบุสมบัติและเงื่อนไขของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
7. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
8. เช่ือมโยงมโนทัศนทางคณิตศาสตรตาง ๆ เพื่อนําไปอธิบายสถานการณใหม 
ชนาธิป พรกุล (2557) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนไววา การวัดมโนทัศนมีวิธีวัดได

หลายระดับ ต้ังแตระดับงายไปถึงระดับที่มีความซับซอน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของครูวาระดับใด
เหมาะสมซึ่งแบงเปน 4 ระดับดังน้ี 

1. ความสามารถในการระบุลักษณะสําคัญ และไมใชลักษณะสําคัญ 
2. ความสามารถในการจําแนกสิ่งที่เปนตัวอยาง และสิ่งที่ไมใชตัวอยาง 
3. ความสามารถในการระบุกฎของมโนทัศน 
4. ความสามารถในการใชมโนทัศนในสถานการณอื่น 
สายพิณ ล้ําเลิศ (2558) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรไววา การวัด  

มโนทัศนทางคณิตศาสตรวาเปนการวัดความเขาใจในขอเท็จจริง กฎเกณฑ ข้ันตอนวิธีการทาง
คณิตศาสตรของผูเรียน ซึ่งเปนการคิดเชิงนามธรรม และวัดความสามารถในการนําความเขาใจน้ันไป
ใชของผูเรียน โดยขอสอบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรจึงเปนขอสอบที่มีขอคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง
หรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรโดยไมตองการผลลัพธของปญหาน้ัน 

ภมรเมษย เลาหวิรุฬหกุล (2558) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรวาเปน
การวัดที่มีขอคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตร และไมตองการคําตอบที่เปน
ผลลัพธของปญหา 

อุษาวดี จันทรสนธิ (2559) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรไวดังน้ี 
1. เขียนหรือพูดคําจํากัดความของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
2. แสดงสิ่งที่เปนตัวอยางและสิ่งที่ไมเปนตัวอยางของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
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3. การใชตัวแบบ แผนภูมิ และสัญลักษณเพื่อแสดงมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
4. อธิบายมโนทัศนทางคณิตศาสตรอยางใดอยางหน่ึงโดยใชสิ่งแทนมโนทัศนตาง ๆ 

เชน ตาราง กราฟ สมการ รูป หรือแผนภูมิ 
5. แสดงความหมายในมุมมองตาง ๆ ของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
6. ระบุสมบัติตาง ๆ ของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
7. เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
สุวิทย ไวยกุล (2559) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรไววา การวัด

มโนทัศนทางคณิตศาสตรวาเปนการวัดความเขาใจขอเท็จจริง กฎเกณฑ และข้ันตอนวิธีทาง
คณิตศาสตร โดยลักษณะคําถามตองมิใชการใหหาผลลัพธแตเปนการถามถึงขอเท็จจริง กฎเกณฑ 
และข้ันตอนวิธีทางคณิตศาสตร 

วิลสัน (Wilson, 1971) ไดกลาวถึงการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรไววา การวัดมโนทัศน
ทางคณิตศาสตรวาเปนการวัดพฤติกรรมผูเรียนดานพุทธิพิสัยระดับความเขาใจโดยใชการวัดเปน
ความสามารถในการสรุปความหมายของสิ่งที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนความเขาใจของ
ตนเองสามารถนําขอเท็จจริงของแตละเน้ือหามาสัมพันธกันได 

จากการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรตามที่นักการศึกษาไดกลาวไว สามารถสรุปได
วาการวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตรเปนการวัดความเขาใจการสรุปของสิ่งที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู บทนิยาม ทฤษฎีบท สมบัติ หลักการ ข้ันตอนวิธีการ และความรูเกี่ยวกับความสัมพันธ และ
การเช่ือมโยงของแนวคิดตาง ๆ โดยไมตองการคําตอบที่เปนผลลัพธของปญหา  

 
2.3 มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน 
  2.3.1 ความหมายมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 

ความรู (knowledge) และความเขาใจ (understanding) ความเช่ือ (beliefs) ของ
นักเรียนในทฤษฎี (theories) ความหมาย (meanings) และการอธิบาย (Explanation) จะเปน
พื้นฐานของมโนทัศนสําหรับนักเรียน และเมื่อมโนทัศนเหลาน้ีมีการขัดแยงกับความหมายที่ยอมรับใน
คณิตศาสตรแลวมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจะเกิดข้ึนและมีคําศัพทตาง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ใชในการอภิปรายความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน เชน มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน (misconceptions) มโนทัศนที่มีอยูกอน (preconceptions) มโนทัศนทางเลือก 
(alternative conceptions) ความเชื่อเดิม (naïve beliefs) ความเชื่อทางเลือก (alternative 
beliefs) มโนทัศนไมถูกตอง (flawed conceptions) ข้ันตอนวิธีบกพรอง (buggy algorithms)   
และขอผิดพลาด (errors) ในการศึกษาครั้งน้ีใชคําวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (misconceptions)    
ซึ่งมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่ครอบคลุมซึ่ งมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนไวดังตอไปน้ี 
    วราพร นครพันธ (2556) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง
ความคิดหรือความเขาใจของตัวบุคคลที่มีความเขาใจไมสมบูรณโดยตัวบุคคล ไดกลาววา สรางข้ึนจาก
ความเช่ือ ความรู หรือประสบการณเดิมที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือสถานการณใดสถานการณหน่ึง
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เหลาน้ันอันเกิดจากการสังเกตและประสบการณเดิมของนักเรียนที่ไมสมบูรณทําใหเกิดการเช่ือมโยง
และรับรู ประสบการณใหม ๆ ไดชาลง หรือไมเกิดผลเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเรื่องใหม ซึ่งอาจ      
จะเกิดข้ึนกอน ระหวางหรือหลังจากไดรับการศึกษาเลาเรียนไปแลว 

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2557) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
หมายถึง มโนทัศนทางคณิตศาสตรที่แตกตางไปจากความเปนจริง อาจไดมาจากประสบการณที่      
ไมถูกตองหรือไมชัดเจนของแตละบุคคล 

สิริพร ทิพยคง (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความรู
ความเขาใจที่ไมถูกตองทางคณิตศาสตร 

อัมพร มาคนอง (2558) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึงความคิด
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ถูกตองหรือเปนความจริงทางคณิตศาสตร 

เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง
ความเขาใจความรูและเน้ือหาทางคณิตศาสตรที่ผิดไปจากเดิมหรือบิดเบือนจากความเปนจริงเกิดจาก
ประสบการณไมถูกตองและไมสอดคลองกับความเปนจริง 

มนัสสิริ อินทรสวาท (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง 
ความเขาใจความรูและเน้ือหาทางคณิตศาสตรที่ผิดไปจากเดิมหรือบิดเบือนจากความเปนจริงเกิดจาก
ประสบการณไมถูกตองและไมสอดคลองกับความเปนจริง 

ไพรัชช จันทรงาม (2559) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความ
เขาใจที่ไดมาจากแนวความคิดหรือ ความรูที่ไมถูกตองความรูที่ไมสมบูรณความคิดสําคัญที่แตกตางไป
จากความเปนจริงอาจไดมาจากประสบการณที่ไมถูกตอง ไมชัดเจน ของแตละบุคคล 

นวพล นนทภา (2560) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง
ความรูที่ไดจากประสบการณที่ไมสมบูรณ ความคิด ความเขาใจที่แตกตางไปจากหลักการ ทฤษฎี 
ความคลาดเคลื่อนของกฎหรือการตีความจากการใชสูตร กฎ ผิด และการสรุปนอยกวาความเปนจริง 

วรนุช แหยมแสง (2560) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขอผิดพลาดของนักเรียนที่เกิดจากการวินิจฉัยที่พบวาผิดประเภท ชนิด
บกพรองดวยเหตุผล 

แอชล็อค (Ashlock, 2010) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ผลของ
การตีความของนักเรียนที่ยังมีบางสิ่งยังไมไดเขาใจอยางชัดเจน 

ค็อค และลิตเลอร (Cockburn & Littler, 2010) ไดใหความหมายของมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง การใชสูตร กฎ ผิด การสรุปที่เกินความเปนจริงหรือนอยกวาความเปนจริง 
การแปลความคิดที่คลาดเคลื่อนหรือนักเรียนมีความเขาใจในสิ่งที่นักเรียนคิดยังไมชัดเจนความคิด
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ถูกตองหรือเปนความจริงทางคณิตศาสตร 

อิโกดาวัตต (Egodawatte, 2011) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
หมายถึง ความเช่ือที่คัดแยงเกี่ยวกับทฤษฎี ความหมาย และคําอธิบายทางคณิตศาสตรไดรับการ
ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร 
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ลูกา (Luka, 2013) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง คุณสมบัติที่
ไมถูกตองของความรูของนักเรียนที่ทําซ้ําไดและชัดเจน 

โอโจเซ (Ojose, 2015) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง 
ความเขาใจผิด และการตีความผิดทําใหไดความหมายที่ไมถูกตอง และกําหนดทฤษฎีไมมีความ
สมเหตุสมผล 

มิลเลอร (Miller, 2015) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง 
เหตุผลที่ไมถูกตองเน่ืองจากความเขาใจที่ไมสมบูรณหรือไมถูกตองแนวคิดทางคณิตศาสตร 

โมฮุดดีน และคาลิล (Mohyuddin & Khalil, 2016) ไดใหความหมายของมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความคิดที่ผิดหรือไมเหมาะสมของแนวคิด กฎที่ผิดพลาดโดยไมอางอิงถึง
เน้ือหาแนวคิดหรือความหมายผิดพลาด 

มูรันเกียร (Mulungye, 2016) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง
ความเช่ือของนักเรียนที่คัดแยงเกี่ยวกับทฤษฎี ความหมาย และคําอธิบายที่ไดรับการยอมรับในวิชา
คณิตศาสตร 

แอชคินะซิ (Ashkenazi, 2017) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
หมายถึง ความเขาใจ แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่ไมถูกตองโดยฝงรากใตสํานึกของ
นักเรียน 

สมูก (Smoak, 2017) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึง 
ขอสรุปที่ผิดพลาดที่เกิดจากความคิดที่ผิดพลาดหรือขอเท็จจริงที่ผิดพลาด 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปนความเขาใจความรูและเน้ือหา
ทางคณิตศาสตรที่เกินความเปนจริงหรือนอยกวาความเปนจริงจากประสบการณที่ไมถูกตอง หรือ     
ไมสมบูรณ คลุมเครือ โดยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดข้ึนกอน ระหวางหรือหลังจากไดรับ
การศึกษาเลาเรียนไปแลว 

2.3.2 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอน 
    ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอนไว
ดังตอไปน้ี 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555) ไดกลาวถึง มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอนวา การที่เราทราบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอะไรบาง 
และคลาดเคลื่อนอยางไร จะทําใหไดขอมูลที่ เปนประโยชนในการระมัดระวังไมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนเหลาน้ัน ตลอดจนเปนประโยชนในการหาแนวทางเพื่อแกไขความคลาดเคลื่อนน้ันให
หมดไป ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2557) ไดกลาวถึง ความจําเปนตองมีการศึกษามโนทัศน         
ที่คลาดเคลื่อน เพื่อใหผูเรียนไดรูวาตนเองมีจุดบกพรองตรงไหน และครูผูสอนก็สามารถรูถึงสาเหตุ     
ที่นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งสามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนอีกดวย 
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ปยณัฐ ชัยเพ็ง (2559) ไดกลาวถึง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอนวามี
ผลตอการเรียนการสอนความคลาดเคลื่อนเกิดจากประสบการณจากการเรียนรูที่ผิด ผูเรียนไมทราบ
วาไดเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนข้ึนแลวทําใหนักเรียนเปนอุปสรรคในการเรยีนรูเรื่องตอไปและยากตอ
การเปลี่ยนแปลงทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนเน้ือหาใหม เมื่อเรียนเน้ือหาใดก็จะนําความรูเดิมมาใช
แกปญหา โดยไมทราบวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอยู 

นวพล นนทภา (2560) ไดกลาวถึง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอน
เกิดข้ึนไดงายจากประสบการณเดิม หรือความเช่ือที่ผิด หรือความรูจากการรับรูในหองเรียนที่
คลาดเคลื่อนเมื่อเกิดข้ึนแลวจะขยายวงกวางไปกระทบกับการเรียนรูเรื่องใหมตอไป ยากตอการ
เปลี่ยนแปลง 

แอชคินะซิ (Ashkenazi, 2017) ไดกลาวถึง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรยีนการ
สอนวาถาเราสามารถคาดการณขอผิดพลาด จะสามารถปรับวิธีการสอนเพื่อหลีกเลี่ยงได 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับการเรียนการสอนเกิดข้ึนไดจาก
ประสบการณเดิม หรือความรูจากการรับรูในหองเรียนที่คลาดเคลื่อนเมื่อเกิดข้ึนจะสงผลทําให
นักเรียนไมสามารถทําความเขาใจเน้ือหาใหมที่เกี่ยวเน่ืองกันหรือเน้ือหาในระดับที่สูงข้ึน โดยเฉพาะใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีความตอเน่ือง และมี
ลักษณะเปนธรรม ดังน้ันการที่เราทราบวานักเรียนมีมโนทัศนคลาดเคลื่อนอะไรบาง และคลาดเคลื่อน
อยางไรจะเปนประโยชนทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.3.3 สาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
  เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2557) ไดกลาววาการที่นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 

อาจเน่ืองมาจากสาเหตุความเช่ือตามผูทรงคุณวุฒิหรือนักปราชญในอดีต ตําราที่เขียน ไมชัดเจนหรือ
ใหความรูไมถูกตอง ปญหาในเรื่องภาษาที่ใชในเชิงวิชาการกับชีวิตประจําวัน การไดรับความรูจากครูที่
ไมเขาใจเพียงพอในมโนทัศนที่สอน นอกจากน้ีอาจเปนเพราะระดับความรู วุฒิภาวะ และพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาของนักเรียนยังไมเพียงพอตอการเรียนรูมโนทัศนที่ยากเกินความสามารถได 

นงลักษณ วิรัชชัย (2557) ไดกลาววา สาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไว 3 ประการ
ดังน้ี 

1. การสอนของผูสอนที่คลาดเคลื่อน 
2. การเรียนของผูเรียนที่ขาดการพิจารณา 
3. ตําราที่คลาดเคลื่อนไมถูกตอง ทําใหสับสน ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง ซึ่งกอใหเกิดผลเสีย 

คือ อันตรายตอผูเรียนทําใหสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อันตรายตอผูสอน ทําใหเสียงาน ทํา
ใหเสียหนา และอันตรายตอสังคมซึ่งผลงานที่คลาดเคลื่อนไมสมบูรณจะสงผลใหเกิดความเสียหายเมื่อ
นําไปใช เปนตน 

อัมพร มาคนอง (2558) ไดกลาววา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกิดจากสาเหตุดังน้ี 
1. ขาดความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับเครื่องหมายและลักษณะของมโนทัศน 
2. ละเลยในเงื่อนไขของทฤษฎีบท กฎ สูตร หรือบทนิยามทางคณิตศาสตร 
3. ขาดการทําความเขาใจคณิตศาสตร 
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นวพล นนทภา (2560) ไดสรุปสาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวาเกิดจาก
คําอธิบายของผูใหญที่ขาด ความเขาใจ ความเช่ือของนักปราชญ จากตําราเรียน จากการทํากิจกรรม 
ความไมพรอมทางวุฒิภาวะและพัฒนาการทางสติปญญา วิธีการสอนโดยครู เกิดจากประสบการณใน
โรงเรียนกับประสบการณในชีวิตจริงขัดแยงกัน การแกปญหา การแปลความหมายจากความเขาใจที่
ผิดของนักเรียน 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาสาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนขาดความเขาใจที่แทจริง
เกี่ยวกับเครื่องหมายและลักษณะของมโนทัศน การละเลยในเงื่อนไขของทฤษฎีบท กฎ สูตร หรือ
บทนิยามทางคณิตศาสตร ขาดการทําความเขาใจคณิตศาสตร คําอธิบาย ตําราเรียน การทํากิจกรรม 
ความไมพรอมทางวุฒิและพัฒนาการทางสติปญญา และวิธีการจัดการเรียนรูของครู 

2.3.4 แนวทางการพัฒนามโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ไดมีนักการศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนามโนทัศนคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร 

ดังตอไปน้ี 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555) ไดเสนอแนวทางการ

พัฒนามโนทัศนคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรวาควรมีการวิเคราะหวานักเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนอะไรบาง และคลาดเคลื่อนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับมโนทัศนที่ถูกตอง จะทําใหได
ขอมลูที่เปนประโยชนในการระมัดระวังไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนเหลาน้ัน ตลอดจนเปนประโยชน
ในการหาแนวทางเพื่อแกไขความคลาดเคลื่อนน้ันใหหมดไป ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน และในการจัดการเรียนรูควรอธิบายข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร 
ความระมัดระวังต้ังแตข้ันเตรียมการสอน ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู และข้ันประเมินผลวานักเรียนมี
ความเขาใจที่ถูกตองหรือไม ในข้ันเตรียมการสอนครูควรมีการศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหมโนทัศนที่
เกี่ยวของเน้ือหา เพื่อที่จะพัฒนามโนทัศนใหนักเรียนไดอยางครบถวนและถูกตอง 

อัมพร มาคนอง (2558) ไดเสนอแนวทางการพัฒนามโนทัศนคลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร วาผูสอนจะตองทําการวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนโดยอาจจําแนก
ออกเปนดานตางตามลักษณะของความคลาดเคลื่อน 

สิริพร ทิพยคง (2558) ไดเสนอแนวทางการพัฒนามโนทัศนคลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรวาครูอธิบายความหมาย บทนิยาม สมบัติ ข้ันตอน วิธีการทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้ันเตรียมการสอน ครูตองศึกษาเน้ือหาสาระและมโนทัศนที่เกี่ยวของใหเขาใจ 
อยางถูกตอง 

2. ข้ันการเตรียมการสอนครตูองศึกษาเน้ือหาสาระและมโนทัศนที่เกี่ยวของใหเขาใจ
อยางถูกตอง 

3. ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะตองสื่อสาร สื่อความหมาย และ
นําเสนอดวยสื่อการเรียนรูที่เปนรูปธรรม กึ่งรูปธรรมกอนนามธรรม 

4. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องที่เรียนไปหรือใหนักเรียนชวยกันสรุป 
โดยความรูที่สรุปไดน้ันตองถูกตอง 
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5. ข้ันประเมิน ครูจะตองประเมินความเขาใจของนักเรียนสามารถนําความรูไปใชได 
อยางถูกตองหรือไม การทําเชนน้ีจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร 

มนัสสิริ อินทรสวาท (2559) ไดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาแกไขมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในการเรียนของนักเรียนไวดังน้ี 

1. ครูควรวางแผนการสอนซอมเสริมในเน้ือหาน้ีใหมโดยใชวิธีการสอนที่เนนความ
เขาใจของนักเรียนและเนนเหตุผลสนับสนุนของคําตอบที่นักเรียนคิดในการทําแบบฝกหัด 

2. ครูควรบอกผลยอนกลับในการทําแบบสอบวินิจฉัยแกนักเรียนทุกครั้ง เพื่อให
นักเรียนรูขอบกพรองของตนเองในการแกไขกอนการเรียนครั้งตอไป 

แอชล็อค (Ashlock, 2010) ไดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในการเรียนของนักเรียนไวดังน้ี 

1. กระตุนใหผูเรียนรูจักการประเมินตนเอง ดวยการมีสวนรวมในกระบวนการวัด
และประเมินผล เพื่อหามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียนของตนเอง 

2. คํานึงถึงความพรอมของผูเรียนในแงของการมีพื้นฐานความรู ความเขาใจ 
ความคิดรวบยอดยอย กอนที่จะเรียนรูความคิดรวบยอดใหมซึ่งซับซอนกวาเดิม 

3. คํานึงความรูสึกของผูเรียนที่มีตอตนเอง คือ ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาตนเอง
ยังเปนคนมีคุณคาและสามารถแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของตนเองได 

4. การซอมควรพยายามใหเปนการสอนรายบุคคลใหมากที่สุด ถึงแมวาบางครั้งครู
จําเปนตองสอนซอมเปนกลุม ผูเรียนแตละคนก็ตองไดรับการดูแลแกไขเปนรายบุคคลดวย 

5. สรางโปรแกรมการสอนซอมบนรากฐานของการวินิจฉัยการเรียน 
6. วางแผนการสอนซอมอยางเปนลําดับข้ัน พยายามใหงายไมซับซอน 
7. พยายามเลือกวิธีสอนที่แตกตางไปจากวิธีสอนเดิมที่เคยเรียนไปแลว เพราะ

ผูเรียนมักมีความกังวล หรือความรูสึกกลัวตอวิธีการเดิม ซึ่งทําใหตนไมประสบผลสําเร็จมาแลว 
8. ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อใหประสบการณที่

กวางขวางใหนักเรียน ซึ่งประสบการณที่หลากหลายเหลาน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู ความเขาใจมากย่ิงข้ึน 

9. สนับสนุนใหผูเรียนไดจัดกระทํากับวัตถุใหมากที่สุดเทาที่ตนเองเห็นวาจะชวยให
เขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน โดยไมตองคํานึงวาจะเปนการเสียเวลา 

10. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกถึงความเขาใจดวยภาษาของตนเอง 
11. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจจากกิจกรรมความสนใจ

จากกิจกรรมที่ครูเตรียมไวให โดยที่กิจกรรมเหลาน้ันจะตองเปนกิจกรรมที่นําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

12. จัดประสบการณเพื่อใหผูเรียนพัฒนาความคิดดวยความรอบคอบ โดยเริ่มจาก
ประสบการณรูปธรรมไปสูประสบการณกึ่งรูปธรรมและไปสูการใชสัญลักษณในที่สุด 

13. เนนการจัดระบบการเรียนรูโดยนําผลการเรียนรูใหมไปผสมผสานกับผลการ
เรียนรูเดิม ซึ่งจะชวยใหเกิดผลการเรียนรูใหมที่มีความหมายตอตัวผูเรียนดีย่ิงข้ึน 
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14. เนนทักษะและความสามารถอันเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน 
15. ใหความสนใจเรื่องลายมือ เพราะผูเรียนจํานวนไมนอยที่คิดคํานวณผิดเพราะ

เขียนตัวเลขไมชัดเจนทําใหตนเองอานตัวเลขผิด จึงคิดคํานวณผิดไปดวย 
16. การฝกหัดทําหลังจากที่ผูเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนดีแลว 
17. สรางแรงจูงใจโดยเลอืกกจิกรรมการฝก ซึ่งเห็นผลไดทันทีวาคําตอบของนักเรยีน

ถูกหรือผิด 
18. ในเรื่องการฝกทักษะการคิดคํานวณ ซึ่งเห็นผลไดทันทีวาคําตอบของนักเรียนถูก

หรือผิด 
19. ฝกใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอความกาวหนาของตนเอง 
เรค (Rakes, 2010) ไดวิเคราะหแนวทางพัฒนาการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน

การเรียนประกอบไปดวย 
1. สภาพแวดลอมในหองเรียนที่สงเสริมความสุขหรือคุณคาของคณิตศาสตรที่จะ

ชวยลดความคลาดเคลื่อนในมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน  
2. ความเช่ือมั่นในตนเองของคณิตศาสตรที่สูงข้ึนชวยลดลดความคลาดเคลื่อนใน

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน  
3. การเรียนการสอนความนาจะเปน อาจไมสงผลตอมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

โดยตรงแตอาจชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะที่จําเปนในการหลีกเลี่ยงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการ
แกไขปญหาที่ยากลําบาก 

4. การเรียนการสอนที่มุงเนนแนวความคิดอาจทําใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรที่
ซับซอนและเชิงนามธรรม รูปแบบที่ชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตรที่
เกี่ยวของซึ่งจะชวยลดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในประสบการณการ
เรียนรู 

โอโจเซ (Ojose, 2015) ไดกลาววาการทําความเขาใจเรื่องที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนเปนข้ันตอนหน่ึงที่สําคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร หลังจากที่ครู
ตรวจพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับนักเรียน ครูควรจะต้ังเครื่องมือเพื่อชวยในการเอาชนะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน 

ไวลเดอร (Wilder, 2015) ไดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในการเรียน คือ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพดวยการระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
เกี่ยวกับหลักความคิดทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง 

มูรันเกียร (Mulungye, 2016) ไดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในการเรียน คือ สงเสริมความหลากหลายของวิธีการปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในระหวางที่
ความคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนควรไดรับการพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน 

ลิดา (Linda, 2016) ไดเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน
การเรียน คือ ผูเรียนตองพิจารณาวาแนวคิดและวิธีการเรียนรูมากอนหนาน้ีมีผลอยางไร กระบวนการ
น้ีซับซอนและความเขาใจผิดจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ในสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบคอนสตรัค
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(constructivist) ครูกระตุนใหนักเรียนคิดวาขอผิดพลาดและความเขาใจที่ไมสมบูรณมักนําเสนอ
โอกาสในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

อิดริซู อบูการ และโบรกี้ (Iddrisu, Abukar & Boakye 2017) ไดเสนอแนวทางเพื่อ
พัฒนาแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียน คือ สิ่งสําคัญอยางหน่ึงในการขจัดมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนตองใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาแนวทางการพัฒนามโนทัศนคลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตร คือ ผูสอนจะตองทําการวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนโดยจําแนกออกเปน
ดานตาง ๆ ตามลักษณะของความคลาดเคลื่อนแลวนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาในรูปแบบกิจกรรม     
ที่หลากหลายเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3.5 องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
เกษสุดา บูรณพันศักด์ิ (2545) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

หรือขอความควรระวังสรุปไดดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฟงกชัน ดานการใชบทนิยาม สัญลักษณ สมบัติ

ทางคณิตศาสตร และตัวแปร 
 1.1 ดานการใชบทนิยามเกี่ยวกับฟงกชัน พบวา การสรางแบบจําลองเกี่ยวกับ

ฟงกชันไมสรางตามรูปแบบการเขียนฟงกชันข้ันบันได และไมเขาใจถึงเงื่อนไขที่โจทยกําหนดจึงสราง
แบบจําลองฟงกชันมีตัวแปรไมตรงที่โจทยกําหนดให และสรางออกมาในรูปของตารางคูอันดับ จําบท
นิยามของ gof ผิด จําหลักการเขียนสัญลักษณในเรื่องชวงของฟงกชันเพิ่มและลดไมได เปลี่ยนตาราง
ที่โจทยกําหนดใหไปเปนฟงกชันไมถูกตอง ไมคํานึงถึงตัวแปรที่โจทยกําหนดให  

 1.2 ดานการใชสัญลักษณ พบวา การใชสัญลักษณผิดโดยนํารูปของเซตคูอันดับ 
สรางแบบแบบจําลองฟงกชัน การใชสมบัติของสัญลักษณฟงกชันผิด เชน จาก T(k) เปน T•K ทําให
การดําเนินการตอผิดเพราะเขาใจวาเปนเครื่องหมายคูณ เปลี่ยนภาพที่โจทยกําหนดใหไปเปนฟงกชัน
ไมถูกตอง 

 1.3 ดานการใชสมบัติ พบวา ไมสามารถใชสมบัติของฟงกชันคอมโพสิทมาใชใน
การหาคําตอบได 

 1.4 ดานการใชตัวแปร พบวา ไมเขาใจหนาที่ของตัวแปรที่โจทยกําหนดให 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการใช   

สิ่งที่โจทยกําหนดให การใชสูตร การคิดคํานวณ การตีความดานภาษา การตรวจสอบการแกปญหา 
และการเขียนกราฟ 

 2.1 ดานนําไปใชสิ่งที่โจทยกําหนดให พบวา นําสิ่งที่โจทยกําหนด และขอมูลจาก
ภาพที่กําหนดใหมาใชผิดข้ันตอน ใชคาของความกวางของสี่เหลี่ยมผืนผาแทนคาของผลบวกดาน
คูขนานของสี่เหลี่ยมคางหม ู

 2.2 ดานการใชสูตร พบวา จําสูตรคลาดเคลื่อน การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เทากับความยาวรอบรูปคูณความกวาง ซึ่งควรจะเปนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผาเทากับความยาวคูณ
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ความกวางจึงทําใหการสรางแบบจําลองฟงกชันไมถูกตอง จําสูตรพื้นที่กลองลูกบาศกเปนพื้นที่รูป
สามเหลี่ยม 

 2.3 ดานการคิดคํานวณ พบวา การแกสมการไมถูกตอง คํานวณหาคําตอบถูกตอง 
แตไมใสเครื่องหมายลบ คํานวณผิดพลาด 

 2.4 ดานการตีความดานภาษา พบวา สรางแบบจําลองฟงกชันไมถูกตองตาม    
ที่โจทยตองการโดยตีความภาษาคลาดเคลื่อน 

 2.5 ดานการตรวจสอบการแกปญหา พบวา สรางแบบจําลองฟงกชันไมถูกตอง
ตามที่โจทยตองการโดยไมมีการตรวจสอบ 

 2.6 การเขียนกราฟ พบวา เขียนกราฟไมถูกตองตามฟงกชันที่กําหนดให และ ไม
เขาใจลักษณะของการเขียนกราฟที่เปนจุดจึงดําเนินการลากเสน 

ไขมุก เลื่องสุนทร (2552) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหรือ
ขอความควรระวังสรุปไดดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ บทนิยาม และสมบัติทาง
คณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

 1.1 ขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบท กฎ บทนิยาม และสมบัติทาง
คณิตศาสตร 

 1.2 จําทฤษฎีบท กฎ บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรไมถูกตอง 
2. มโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนดานขาดการตรวจสอบในระหวางการแกปญหา 

ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 2.1 ข้ันตอนการคิดคํานวณถูกตอง แตคําตอบผิด 
 2.2 ข้ันตอนผิดแตคําตอบถูก 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอผิดพลาดในเทคนิคการทํา ไดแก ขาดความ

ระมัดระวังในการคิดคํานวณ 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชขอมูล ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 4.1 ทําผิดคําสั่งโดยหาคําตอบในสิ่งที่ไมตองการ 
 4.2 ละเลยการใชขอมูลที่จําเปนในข้ันตอนการแกปญหา 
5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความดานภาษา ไดแก การตีความจากประโยค

ภาษามาเปนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 
เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2552) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

หรือขอความควรระวังสรุปไดดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความจากโจทย ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

ดังน้ี 
 1.1 เปลี่ยนประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เชน ไมเขาใจ

ความสัมพันธของโจทย ไมเขาใจรูปแบบของประโยคสัญลักษณจึงนําเอาการตรวจคําตอบมาเขียนเปน
ประโยคสัญลักษณ 
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 1.2 นําขอมูลผิดหรือโจทยไมกําหนดมาใชในการคํานวณ  
 1.3 ไมใชขอมูลที่โจทยกําหนด  
 1.4 เขียนหรือแปลความหมายของสิ่งที่โจทยใหหาไมครบ เกิน ไมชัดเจนหรือ

ผิดพลาด  
 1.5 กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทยกําหนดใหหรือโจทยใหหาผิด  
 1.6 ไมเขาใจความหมายของตัวแปรที่โจทยกําหนด เชน ไมสามารถบอกตัวแปร

ของสมการที่กําหนดใหได จาก y + 4 = 26 – 2 เขาใจผิดวา 2, y + 4, 26 + 2, =  เปนตัวแปร 
 1.7 นําขอมูลที่โจทยกําหนดใหมาใชผิด 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติทาง

คณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 2.1 จําทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรผิด 
 2.2 ขาดความรู พื ้นฐานทฤษฎีบท ส ูตร  กฎ บทนิยาม และสมบ ัต ิทาง

คณิตศาสตร พบวา ขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยเขาใจ
คลาดเคลื่อนวาสมการที่มีตัวแปรเดียวกําลังหน่ึงตางชนิดกันอยูในรูปผลบวก ผลตาง ผลคูณ หรือ
เขาใจคลาดเคลื่อนวาสมการที่มีตัวแปรเดียวซึ่งมีกําลังไมใชกําลังหน่ึง เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของคําวา สมการ โดยเขาใจคลาดเคลื่อนวา สมการเปน
ประโยคที่ตองมีตัวแปรเสมอ สมการเปนประโยคที่ตองมีการหาคําตอบเสมอ สมการจะตองมีคาไม
เทากัน สมการเปนประโยคที่ตองมีการเปรียบเทียบคา สมการตองหาคําตอบไดเสมอ ขาดความรู
พื้นฐานโดยใชสัญลักษณการคูณแทนขอความ “มากกวา” “ผลบวกของ” และ “แกกวา” เปนตน 

 2.3 ประยุกตใชทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรไม
ถูกตอง พบวาไมสามารถนําสมบัติการบวกไปประยุกตใชไดทําใหไดวา ถา a = 18 แลว a + 9 = 
18 + 0 หรือถา a = 18 แลว a + 9 = 18 + a ไมสามารถนําสมบัติการคูณไปประยุกตใชไดทําใหได
วา ถา m = n แลว mc = n หรือ ถา m = n แลว mc = cm 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 3.1 ขาดความเขาใจหลักเลขคณิตเบื้องตน 
 3.2 ขาดความเขาใจในพีชคณิตเบื้องตน เชน การรวมกันของพจนที่คลายกัน    

โดยมีเขาใจคลาดเคลื่อนวาตองนํากําลังของตัวแปรที่เปนตัวเลขปรากฏอยูรวมกันดวย ทําใหไดวา 
3x3y + 6x3y = 9x6y2   

 3.3 ขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ  
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบการแกปญหา ประกอบดวยลักษณะที่

สําคัญดังน้ี 
 4.1 การไมหาคําตอบตามที่โจทยตองการ หรือทําไมสําเร็จ 
 4.2 สรุปคําตอบจากโจทยไมถูกตองไมครบทุกกรณี 
 4.3 ไมสรุปคําตอบใหเปนผลสําเร็จตามหลักคณิตศาสตร 
 4.4 แสดงวิธีการตรวจคําตอบไมครบ ไมชัดเจน ผิดพลาด 
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สุวิมล เสวกสุริยวงศ (2553) ไดทําการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบ
สอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตรพบวา 

1. ดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมการ เขาใจคลาดเคลื่อนวาสมการตองมีตัวแปร 
สมการตองมีการหาคําตอบ สมการตองมีคาเทากัน สมการตองเปนจริงเสมอ สมการเปนการ
เปรียบเทียบคากันระหวางของสองสิ่ง ไมสามารถใชสัญลักษณดวยขอความได ไมทราบตัวแปรของ
สมการ แทนคาสมการผิดข้ันตอน แทนคาสมการเรื่องการหารผิด แทนคาสมการผิดวิธี แทนคาสมการ
ที่ไมเกี่ยวกับการคูณไมเปน แทนคาผิด 

2. ดานสมบัติของการเทากัน ไมเขาใจสมบัติ 
3. ดานการแกสมการ บวก ลบ คูณ หารผิด การใชสมบัติการเทากันผิด แกสมการ

ผิดข้ันตอน การแกสมการไมครบข้ันตอน ไมเขาใจสัญลักษณที่เปนสมการ 
4. ดานโจทยปญหา ไมสามารถใชสัญลักษณแทนโจทยได ใชสัญลักษณแทนโจทย

ผิด แปลความหมายโจทยไมครบ คํานวณผิดวิธี แปลความหมายโจทยผิด การแปลความหมายโจทย
ไมครบ การเปลี่ยนประโยคภาษาที่ใชในการบวก ลบ คูณ หาร ใชหนวยของคําตอบไมถูกตอง 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555)  ไดทําการสรุป
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหรือขอความควรระวังสรุปไวดังน้ี 

1. ครูและนักเรียนมักเขาใจคลาดเคลื่อน มีลักษณะมโนทัศนคลาดเคลื่อน ไดแก 
เน้ือหาคณิตศาสตร บทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ สูตร ขอเท็จจริง และการดําเนินการทางคณิตศาสตร  

เชน เขาใจวา 4  = ±2 ซึ่งเปนความเขาที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายกรณฑ ครูสวนใหญ
อาจไมไดเนนในขณะสอนวาเครื่องหมายใชแทนรากที่สองที่เปนจํานวนบวกของ 4 เทาน้ัน 

2. การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอที่อาจทําใหเกิด
คลาดเคลื่อน ลักษณะความคลาดเคลื่อนในประเด็นน้ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอที่ครูใช บางครั้งทําใหนักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ทั้งที่ครูอาจมี
มโนทัศนถูกตอง แตการสื่อสารกับนักเรียนไมชัดเจนพอ ทําใหเขาใจผิด หรือไมมีการสื่อความหมาย   
ที่ลึกซึ้งในทางคณิตศาสตรมากพอ ทําใหนักเรียนเขาใจไมชัดเจน จนอาจกลายเปนความเขาใจ        
ที่คลาดเคลื่อนไดในบางครั้ง 

3. ความหมายของคําที่ใชในคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน บางเน้ือหามี
ความจําเปนที่จะตองใหนักเรียนยอมรับขอตกลงหรือความหมายของคําบางคําและนําไปใชกอน โดย
ยังไมไดใหความรู ความเขาใจที่ชัดเจน เน่ืองจากมีขอจํากัดทางพื้นฐานความรูของนักเรียน และลําดับ
ข้ันตอนของเน้ือหาที่ตองจัดใหเหมาะสมกับนักเรียนจึงอาจทําใหสับสนและความเขาใจไมตรงกัน เชน 
ความเขาใจเกี่ยวกับการใหความหมายของคําหรือขอความ ที่บางขอความใหไวในลักษณะที่เปน     
บทนิยามบางขอความกําหนดใหเปนขอตกลง หรือบางขอความก็ใหไววาเปนสมบัติทางคณิตศาสตร 

4. ความคลาดเคลื่อนดานอื่น ๆ ความคลาดเคลื่อนในประเด็นน้ีไมอยูใน 3 ประเด็น
ที่กลาวไว แตเปนความคลาดเคลื่อนที่อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนรูหรือแกปญหาคณิตศาสตร เชน 
นักเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองวาจํานวนตรรกยะ เปนจํานวนที่เขียนแทนไดดวยเศษสวน เมื่อ a และ 
b เปนจํานวนเต็มที่ เชน ทําใหนักเรียนคุนเคยกับสัญลักษณของเศษสวนที่ทั้งตัวเศษและตัวสวนเปน
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จํานวนเต็ม เมื่อตองแกปญหาที่ถามวาเปนจํานวนตรรกยะหรือไม นักเรียนอาจตอบวาไมใช ทั้งที่
คําตอบคือใช สิ่งที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นวานักเรียนไมไดมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจํานวน    
ตรรกยะแตเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนในการนํามโนทัศนไปใชแกปญหา 

นอกจากน้ีไดทําการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สรุปไวไดดังน้ี 

1. ความเขาใจคลาดเคลื่อนในทักษะในการดําเนินการทางพีชคณิต ทําใหไดคําตอบ
คลาดเคลื่อนในข้ันตอนของการดําเนินการ 

2. ความเขาใจคลาดเคลื่อนการเขียนอธิบาย เชน นําเสนอ 2x + 1 = 3 มี x = 1 
เปนคําตอบ จะเห็นไดวา x = 1 ไมใชคําตอบของสมการ เน่ืองจากเขียนอยูในรูปสมการ ซึ่งไมใชสิ่งที่
ตองการตอบ ควรตอบวา 1 เปนคําตอบของสมการ 2x + 1 = 3 ตัวอยางที่ 2 แทน x = 3 ลงใน
สมการที่ 1 จะเห็นไดวา ในการแทนตัวแปรของสมการดวยจํานวนควรเขียนวา แทน x (ถาสมการมี x 
ตัวแปร) ในสมการ 1 ดวย 3 ทั้งน้ีเพราะ x = 3 เปนสมการไมใชจํานวน 

3. ขาดความเขาใจในขอตกลง ขาดทักษะในการลบพหุนาม  
4. เขาใจการคูณเอกนามนักเรียนเขาใจผิดวาสามารถใชสมบัติการแจกแจงกับการ

คูณได เชน (2x)(3xy) = (2x × 3)( 2x × x)( 2x × y) 
5. เขาใจผิดวาการหารพหุนามดวยเอกนาม ใชวิธีการตัดทอนเหมือนการหารจาํนวน

ที่ตัวต้ังอยูในรูปการคูณ ซึ่งที่ถูกตองจะนําเอกนามที่เปนตัวหารไปหารทุกพจนของตัวต้ัง 
6. สับสนเกี่ยวกับการคูณพหุนามที่อยูในรูปยกกําลังกับการใชสมบัติของเลขยก

กําลังที่อยูในรูป (ab)2=a2 b2  ทําใหเขาใจวา  (x+y)2= x2 +y2  ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของ
ความหมายของการยกกําลังของพหุนาม 

7. ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคาสูงสุดหรือคาตํ่าสดุเรือ่งพาราโบลานักเรียนใช
จุดสูงสุดแทนคาสูงสุด หรือใชจุดตํ่าสุดแทนคาตํ่าสุด ซึ่งทีถู่กตองคือ การเขียนกราฟซึ่งเปนพาราโบลา
ลงระนาบในระนาบพิกัดฉาก แตละจุดบนระนาบแสดงดวยคูอันดับในรูป (x,y) ดังน้ันจุดสูงสุดของ
กราฟ หรือจุดตํ่าสุดของกราฟ จะตองเขียนอยูในรูปคูอันดับสําหรับคาสูงสุดหรือคาตํ่าสุด คือคาของ y 
ที่สูงสุดหรือตํ่าสุดในสมการน้ัน 

8. ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตรวจสอบคําตอบ และการหาคําตอบของ
โจทยปญหา โดยเขาใจคลาดเคลื่อนวาคําตอบทีไ่ดจากสมการเปนคําตอบของโจทยปญหา  

9. การใชสัญลักษณ และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร เชน ใชสัญลักษณสื่อ 
10. การไมระบุตัวแปรที่นํามาใชกําหนดสมการในการแกโจทยปญหาวา ตัวแปร

แทนสิ่งใด หรือมีความคลาดเคลื่อนในการระบุตัวแปร 
อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ (2555) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

หรือขอความควรระวังสรุปไดดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการบิดเบือนทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบัติ

ทางคณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี  
 1.1 ไมเขาใจถึงนิยามของฟงกชัน 
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 1.2 ขาดการทําความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบัติ
ทางคณิตศาสตร 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคํานวณ หรือทักษะในการคํานวณ ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

 2.1 ไมมีพื้นฐานการคํานวณที่ถูกตอง 
 2.2 เขาใจหลักการคํานวณที่ผิดหรือขาดความรอบคอบ 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางดานการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 

ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ ข้ันตอนบางข้ันตอนขาดหายไป 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการสรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี 
5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการไมตอบ 
6. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการนําขอมูลไปใช 
วราพร นครพันธ (2556) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหา บทนิยาม ทฤษฎี กฎ 

สูตร ขอเท็จจริง และการดําเนินการทางคณิตศาสตร 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ

การนําเสนอที่อาจทําใหเกิดความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของคําที่ใชในคณิตศาสตร 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานอื่น ๆ ความคลาดเคลื่อนประเด็นน้ีไมอยูใน 3 ขอ

ขางตน แตเปนความคลาดเคลื่อนที่อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนรูหรือแกปญหาคณิตศาสตร เปน
ความเขาใจคลาดเคลื่อนในการนํามโนทัศนไปใชในการแกปญหา 

ชัชชัย คงคาหลวง (2556) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรดังน้ี 

1. การบวกลบพจนที่ติดตัวแปรกับพจนทีเ่ปนคาคงทีพ่บวา การบวกลบพจนที่ติดตัว
แปรกับพจนที่เปนคาคงที่ผิดไปจากกฎหรือทฤษฎี เชน 3x + 4 มีคาเทากับ 7x และ 2x – 9 มีคา
เทากับ 7x หรือ −7x 

2. การใชสมบัติของหน่ึงพบวา การทําตัวสวนใหเทากันขาดความเขาใจในการใช

สมบัติของหน่ึง (1×a = a เมื่อ a เปนจํานวนใด ๆ  ) เชน 
3

92x
2

43x  จะทําใหเศษสวนทั้งสอง

นิพจนมีสวนเทากันคือ 6 แตก็เปนการดําเนินการที่บิดเบือนสมบัติของหน่ึงน้ันคือ นํา 3 คูณเฉพาะ 
และ 2 คูณเฉพาะ 3 ซึ่งการดําเนินการน้ีไมไดทําใหคาของนิพจนน้ันเทาเดิม 

3. การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบพบวา เขาใจ –a –b = −(a – b) เชน   
–8 –28 = −20 เปนการดําเนินการบวกโดยละเลยเครื่องหมาย “−” 

4. สมบัติการแจกแจงพบวา เขาใจ a(b + c) = a × b + c เชน 7(a – 4) ได
ดําเนินการคูณ 7 เขาในวงเล็บการแจกแจงออกเปน 7a – 4 ทําใหคาที่ไดผิดจากสมบัติการแจกแจง 
7(a − 4) = (7×a) − (7×4) มีคาเทากับ 7a − 28 
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5. สมบัติการบวกของสมบัติการเทากันพบวา ไมเขาใจการใชสมบัติการเทากัน
โดยเฉพาะสมบัติการบวก และสมบัติการคูณโดยนักเรียนมองการใชสมบัติการบวกหรือการคูณเปน
การยายขางโดยไมเขาใจวาการใชสมบัติการบวกหรือการคูณน้ันเปนการบวกหรือคูณจานวนเทากันทั้ง
สองขาง 

6. การดําเนินการระหวางตัวแปรกับคาคงที่พบวา มีการดําเนินการไมตรงตาม
เครื่องหมายดําเนินการ เชน x – a = −ax 

ปนัดดา สังขศรีแกว (2557) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตเชิงเสนสรุปไดดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อหาผลเฉลยของคําตอบทาง
พีชคณิตเชิงเสน 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตอความเขาใจในเน้ือหาคณิตศาสตรที่มีความเกี่ยวของ
กับทางพีชคณิตเชิงเสน 

พรธิดา สุขกรม (2557) ไดศึกษาลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหรือขอความควร
ระวังสรุปไดดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการมีมโนทัศนที่จํากัด ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ
ดังน้ี 

 1.1 การมีมโนทัศนเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะเพียงบางสวน โดยไมไดคํานึงถึงกรณี
ที่เปนคาประมาณ 

 1.2 การมีมโนทัศนที่จํากัดเกี่ยวกับรากที่สอง โดยไมครอบคลุมไปถึงกรณีที่ราก
เปนจํานวนจริงลบ 

 1.3 การมีมโนทัศนเกี่ยวกับสมบัติของรากเพียงบางสวน ทําใหนําไปประยุกตใช        
ไมถูกตอง 

2. การมีความเขาใจที่บกพรองเกี่ยวกับขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ การดําเนินการทางคณิตศาสตรไมเสร็จสิ้น  

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการอางอิงเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ นักเรียนนําสมบัติการไมเทากันมาอางอิงโดยการใสคาสัมบูรณในอสมการทั้งหมด  

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความผิด 
พรพิมล ยังฉิม (2557) ไดทําการวินิจฉัยการแกปญหาทางคณิตศาสตรพบมี

องคประกอบดังน้ี 
1. มโนทัศนพื้นฐาน 
 1.1 ทักษะการเปลี่ยนประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณ (symbol) โดยเปน

การวินิจฉัยความสามารถของนักเรียนในการเปลี่ยนจากประโยคภาษาที่กําหนดใหอยูในรูปของ
ประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตร พบวา มีใชเครื่องหมายแสดงการดําเนินการ ไมถูกตอง ตีความ
โจทยไมเปน/ แปลความประโยคภาษาไมครบ ลําดับข้ันของการดําเนินการไมถูกตอง 
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 1.2 ทักษะการคํานวณ (compute) โดยเปนการวินิจฉัยความสามารถของ
นักเรียนในการหาผลการบวก ลบ คูณ หาร จํานวนตาง ๆ จากโจทยที่กําหนดให พบวา คํานวณผิด 
คํานวณไมครบ คํานวณผิดวิธีข้ันตอน 

 1.3 ทักษะการใชสมบัติของการเทากัน (property) โดยเปนการวินิจฉัย
ความสามารถของนักเรียนในการนําสมบัติของการเทากัน ไดแก สมบัติสมมาตร สมบัติสะทอน สมบัติ
การบวก และสมบัติการคูณไปใช พบวา ไมเขาใจการใชสมบัติของการเทากัน 

 1.4 ทักษะการแกสมการ (equation) โดยเปนการวินิจฉัยความสามารถของ
นักเรียนในการหาคําตอบจากสมการที่กําหนดให พบวา การแกสมการผิดวิธี การแกสมการไมครบ
ข้ันตอน การคํานวณผิด ลําดับการแกสมการผิดข้ันตอน 

2. กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิดของโพลยา 
 2.1 ทักษะการทําความเขาใจปญหา (understand) โดยเปนการวินิจฉัยการทํา

ความเขาใจปญหา แบงเปน 2 ลักษณะยอย คือ วินิจฉัยความสามารถของนักเรียนในการสรุป ไดวา
อะไรคือสิ่งที่ตองการใหหาคําตอบ และอะไรคือเงื่อนไขที่สถานการณกําหนดมาให 

 2.2 ทักษะการวางแผนแกปญหา (devising) โดยเปนการวินิจฉัยความสามารถ
ของนักเรียนในการวางแผนแกปญหา แบงเปน 2 ลักษณะยอย คือ วินิจฉัยความสามารถของนักเรียน     
ในการสรุปไดวา ขอมูลใดที่จําเปนที่จะนํามาใชในการหาคําตอบ และการวางแผนการแกปญหาโดยใช
กลยุทธการเขียนสมการ เพื่อนําไปใชหาคําตอบของสถานการณที่เปนปญหาน้ันได 

 2.3 ทักษะการดําเนินการตามแผน (carrying) โดยเปนการวินิจฉัยการดําเนิน   
การแกปญหาตามแผนการแกปญหาที่ไดวางไวจนไดคําตอบที่ถูกตอง น่ันคือการแกสมการที่ได
วางแผนไวจนไดคําตอบที่ถูกตอง 

 2.4 ทักษะการตรวจสอบยอนกลับ (lookback) โดยเปนการวินิจฉัยการมอง
ยอนกลับไปที่กระบวนการในการไดมาซึ่งคําตอบวามีความถูกตองหรือผิดพลาดที่ข้ันตอนใดหรือไม 

สุปราณี บุระ (2557) ไดทําการวินิจฉัยลักษณะทางพุทธิปญญาเรื่อง การดําเนินการ
เลขคณิตพื้นฐาน พบวา การดําเนินการเลขคณิตพื้นฐานในเบื้องตน ประกอบไปดวย โมเดลพุทธิ
ปญญา เรื่องการบวกจํานวนนับ การลบจํานวนนับ การคูณจํานวนนับ และการหารจํานวนนับ โดยแต
ละโมเดลพุทธิปญญาจะเริ่มตนดวยความเขาใจในความหมายการใชเครื่องหมายทุกโมเดล 

นวพล นนทภา (2557) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตหรือขอความควรระวังสรุปไดดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานพิสูจน ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 1.1 เขาใจวายกตัวอยางคือการพิสูจน 
 1.2 นําทฤษฎีที่ไมเกี่ยวของมาใชในการพิสูจน 
 1.3 ไมนําสิ่งที่โจทยกําหนดใหมาใชในการพิสูจน 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชสัญลักษณในการพิสูจน ประกอบดวยลักษณะ

ที่สําคัญดังน้ี 
 2.1 ขาดความเขาใจในการนําสัญลักษณมาใช 
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 2.2  เขาใจวาสัญลักษณใกลเคียงใชแทนกันได 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใหเหตุผลการพิสูจน ประกอบดวยลักษณะที่

สําคัญดังน้ี 
 3.1 จําบทนิยาม และสมบัติผิด 
 3.2 ขาดความเขาใจบทนิยาม และสมบัติผิด 
 3.3 ขามข้ันตอนที่สําคัญ 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทักษะการดําเนินการทางพีชคณิต ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 4.1 ขาดการตรวจทานในการทําโจทย 
 4.2 การดําเนินการทางพีชคณิต เชน การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนเต็ม 
5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทักษะการแกสมการ มีประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

ดังน้ี 
 5.1 ขาดความรูเรื่อง สมบัติการเทากัน 
 5.2 เขียนข้ันตอนในการแกสมการไมถูกตอง 
6. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทักษะการนําเสนอคําตอบ ประกอบดวยลักษณะที่

สําคัญคือ พื้นฐานการดําเนินการทางพีชคณิต 
7. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการนําหลักการทางพีชคณิตมาใชดําเนินการแกปญหา 

ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ีคือ ไมมีความเขาในการนําหลักการทางพีชคณิตมาใชแกปญหา 
8. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการนําทฤษฎีมาใช ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 8.1 ขาดความเขาใจทฤษฎีมาแกปญหา 
 8.2 จําทฤษฎีมาแกปญหาผิด 
9. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในข้ันตอนการแกปญหา 
นอกจากน้ีนวพล นนทภา (2559) ไดศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

ทางระบบจํานวนสรุปไดดังตอไปน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความโจทย ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการไมเขาใจวิธีในการทําที่ถูกตอง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การทําตามความคิดของตนเอง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขาดความรูที่ถูกตอง มโนทัศนที่
คลาดเคลือ่นเกี่ยวกับสรุปคําตอบผิด 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนในการแกปญหา ประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญดังน้ี มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมีบางสวนในข้ันตอนการแกปญหาที่ผิด มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขามข้ันตอนที่สําคัญในการแกปญหา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
เพิ่มข้ันตอนที่ไมเกี่ยวของกับการแกปญหา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขาดความรูพื้นฐานใน
การแกปญหา 
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3. มโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการพิสจูน ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี มโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขาดความรูพื้นฐานในการพสิูจน มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใชการ
ยกตัวอยางแทนการพิสูจน มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใหเหตุผลในการพิสูจน 

สิริพร ทิพยคง (2558) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนไวดังน้ี 

1. ดานภาษาที่ใชทางคณิตศาสตร 
2. ดานสัญลักษณที่ใชทางคณิตศาสตร 
3. ดานการใชเครื่องหมายเทากับ 
4. ดานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
5. ดานการหาคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ 
6. ดานการจํานวน 
7. ดานการเขียนตัวหนังสือเปนตัวเลข 
8. ดานการเปรียบเทียบจํานวน 
9. ดานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบกิแทนตัวหนังสือ 
10. ดานการกลาววา ∞ เปนจํานวนที่มากเหลือคณานับหรือเปนจํานวนที่ไดจาก

การนําศูนยไปหารจํานวนที่ไมเทากับศูนย 
11. ดานความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนคละที่เปนจํานวนลบ 
12. ดานการถอดวงเล็บหรือใสวงเล็บ เมื่อมีเครื่องหมายลบอยูขางหนา 
13. ดานการจําคําสําคัญทางคณิตศาสตร 
14. ดานความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขยกกําลัง 
15. ดานความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการคูณจํานวนเชิงซอน 
นอกจากน้ีมีการศึกษาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพชีคณิตดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญคือ การเขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร มีการเขาใจคลาดเคลื่อนวา เมื่อลง
จุดที่แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสนแลว ตองเขียนสวนของ
เสนตรงหรือเสนตรงตามแนวของจุดน้ันเสมอ ซึ่งไมถูกตองถากราฟเปนความสัมพันธจํานวนนับไมใช
เศษสวนหรือทศนิยมไมสามารถลากเสนตอเปนกราฟของสวนของเสนตรงได 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนการเปรียบเทียบ ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ การ
เปรียบเทียบอัตราสวน เชน “การกลาววา 2 : 3 มากกวา 1 : 2” น้ันไมถูกตอง ซึ่งเปนความเขาใจที่
ถูกตองอัตราสวนไมใชจํานวนจึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได และการเปรียบเทียบคูอันดับ 
“การกลาววา คูอันดับ (3,4) มากกวา คูอันดับ (1,2)” น้ันไมถูกตอง ซึ่งเปนความเขาใจที่ถูกตองคู
อันดับไมใชจํานวนจึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนการแปรผัน ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ ไมเขาใจ
มโนทัศนเกี่ยวกับการแปรผัน ซึ่งการแปรผันเปนความสัมพันธระหวางปริมาณสองปริมาณ เมื่อ
ปริมาณหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป อีกปริมาณหน่ึงก็จะเปลี่ยนแปลไปไปดวยอยางไดสัดสวนกัน พบวา       
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มีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาความสัมพันธระหวางจํานวนคนที่ข้ึนรถประจําทางกับคาต๋ัวโดยสารรถ
ประจําทางหรือความสัมพันธระหวางจํานวนหนังสือที่ซื้อกับราคาหนังสือที่ตองจายเปนการแปรผัน  
ซึ่งไมถูกตอง 

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกเอกนาม การคูณเอกนามและการหาร
เอกนาม ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ การต้ังกฎเกณฑข้ึนมาเอง เชน x + x = x2, a × a = 2a, 

5y × 4y = 20y, 14m2 ÷ 7m = 
7m

214m
  และเทากับ 22 = 4 

5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพหุนาม ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 5.1 การลบพหุนาม พบวา นําสัมประสิทธ์ิของเอกนามมาลบกัน และนําเลขช้ี

กําลังของตัวแปรเดียวกันมาลบกัน เชน 8x4 – 5x3 = 3x ซึ่งไมถูกตอง เน่ืองจาก 8x4 และ 5x3 เปน
เอกนามที่ไมคลายกันจึงไมสามารถหาผลลบได 

 5.2 การหารพหุนาม พบวา มีการใชการตัดทอนตัวเศษและตัวสวน เชน 

23x
2x

2x23x   ซึ่งไมถูกตอง 

 5.3 การคูณพหุนาม พบวา มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (x + y)2= x2 + y2 หรือ 
เขาใจ (x - y)2= x2 - y2 ซึ่งไมถูกตอง 

6. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ การแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ไมสามารถวิเคราะห
โจทยได ไมเขาใจโจทยปญหา เปลี่ยนจากโจทยภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เมื่อแกสมการ
ทําใหไดคําตอบที่ไมถูกตอง 

7. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขยกกําลัง ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 7.1 ความหมายของเลขยกกําลัง เขาใจคลาดเคลื่อนวา นําเลขช้ีกําลังมาคูณกับ

ฐานเพื่อหาคา 
 7.2 สับสนระหวางเลขยกกําลังกับสมบัติของเลขยกกําลัง 
 7.3 เขาใจวา (- 3)2 = - 32 และอานจํานวนทั้งสองวา “ลบสามยกกําลังสอง” 

ซึ่งไมถูกตอง 

 7.4 เขาใจวา 
2

5
2

5

22






 ซึ่งไมถูกตอง และการอานก็ไมเหมือนกัน 

 7.5 การหาเซตคําตอบของสมการเลขยกกําลังไมถูกตอง 
8. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหารากที่สอง ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

คือ ไมเขาใจบทนิยาม 
สุมาลี มีสกุล (2558) ไดทําการวินิจฉัยวินิจฉัยความสามารถในการแกปญหาเรื่อง

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สรุปไดดังน้ี 
1. การใชสมบัติของการเทากันในระบบจํานวนจริง เพื่อหาคําตอบของสมการในรูป 

ax + b = c เมื่อ a, b และ c เปนจํานวนจริงใด ๆ  
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2. การจัดรูปสมการ ใหอยูในรูป ax + b = c เมื่อ a, b และ c เปนจํานวนจริงใด ๆ  
โดยใชสมบัติการแจกแจง 

3. การจัดรูปสมการใหอยูในรูป ax + b = c เมื่อ a, b และ c เปนจํานวนจริงใด ๆ  
โดยใชการรวมพจนที่คลายกัน 

4. การจัดรูปสมการที่อยูในรูปเศษสวน ใหอยูในรูป ax + b = c เมื่อ a, b และ c 
เปนจํานวนจริงใด ๆ  

5. การแปลงโจทยปญหาใหอยูในรูปของสมการ เพื่อหาคําตอบ 
อัมพร มาคนอง (2558) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษา และองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความจากโจทย ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

ดังน้ี 
 1.1 แปลความหมายจากประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง พบวา 

ไมสามารถสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางขอมลูที่โจทยกําหนดใหได 
 1.2 นําขอมูลมาใชผิด พบวา นําขอมูลที่กําหนดใหในโจทยมาใชในการแกปญหา 

โดยขอมูลดังกลาวไมเปนประโยคตอการทํางาน  
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทาง

คณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 2.1 จําทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรผิด พบวา จํา

สมบัติทางคณิตศาสตรไมถูกตอง  
 2.2 ขาดความเขาใจพื้นฐานทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทาง

คณิตศาสตร พบวา    ไมเขาใจเกี่ยวกับการหารากที่สองของตัวแปร ทําใหสรุปไมถูกตอง 
 2.3 ขาดทักษะในการเลือกทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทาง

คณิตศาสตรที่เหมาะสม พบวา ไมสามารถเลือกทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมมาใชในการหาขนาดของมุม
ภายในวงกลมได 

 2.4 ประยุกตใชทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตร กับ
ขอมูลไมถูกตอง พบวา นําสมบัติของลอการิทึมมาใชไมถูกตอง 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 3.1 ขาดความเขาใจในหลักเลขคณิตเบื้องตน พบวา ไมเขาใจความสัมพันธ

ระหวางการคูณกับการยกกําลัง  
 3.2 ขาดทักษะในการใชหลักพีชคณิตเบื้องตนแกสมการ และอสมการ พบวา 

ขาดประสบการณในการพิจารณาคําตอบที่เปนไปไดของสมการที่มีลักษณะเฉพาะ ทําใหแกสมการ   
ไมถูกตอง 

 3.3 ทําผิดข้ันตอนในการคํานวณ พบวา การดําเนินการบวกกอนการคูณในการ
หาคาของ 3 x 2 + 5 

 3.4 ขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ 
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 3.5 สรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผลไมครบทุกกรณี พบวา การหาคําตอบโดยการ
แทนคาจํานวนบางจํานวน หรือไมมีการใชกระบวนการหาคําตอบที่เหมาะสม ทําใหไดคําตอบ         
ไมถูกตองหรือไมครบถวน 

นอกจากน้ีไดทําการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สรุปไดดังน้ี 

1. ดานความไมเขาใจความหมายของคํา 
2. ดานสมบัติของการเทากัน และสมบัติการไมเทากัน 
3. ดานข้ันตอนการแกสมการ และอสมการ 
4. ดานการนําเสนอคําตอบ มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก คําตอบของ

สมการและคําตอบของปญหา การตรวจสอบคําตอบ ความสมบูรณของคําตอบ  
5. การดําเนินการทางคณิตศาสตร มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก         

ไมเขาใจข้ันตอนหรือวิธีการในการทําใหสําเร็จทําใหไดผลลัพธไมถูกตอง 
ปยณัฐ ชัยเพ็ง (2559) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน

ไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการแกปญหา ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 1.1 ขาดความรูในการเลือกใชวิธีแกปญหา 
 1.2 ละเลยขอมูลที่จําเปนในการแกปญหา 
 1.3 แกปญหาไมสมบูรณ 
 1.4 เสนอคําตอบคลาดเคลื่อนในการแกปญหา 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานทฤษฎีบท สัญลักษณและภาษา ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญดังน้ี  
 2.1 บิดเบือนทฤษฎีบทหรือสมบัติทางคณิตศาสตร 
 2.2 ใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณไมถูกตอง 
 2.3 ใชภาษาคณิตศาสตรในการอธิบายความไดไมสมบูรณ ไมถูกตอง ไมชัดเจน 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานทักษะ และความรู ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

ดังน้ี  
 3.1 ขาดทักษะที่จําเปนขาดความรูพื้นฐาน 
 3.2 ขาดความรูในการเลือกใชวิธีแกปญหาไมเหมาะสม 
เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ไดกลาวถึงลักษณะขอบกพรองทางคณิตศาสตรสรุปได

ดังน้ี 
1. ดานระบุตัวแปรในโจทยปญหาสมการ 
2. ดานเขียนสมการจากโจทยที่กําหนด 
3. ดานหาคําตอบของสมการ 
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ปางณภา ทูลมาลา (2559) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการมุงเนนตัวแปร x ลักษณะที่สําคัญคือ ไมเขาใจ

ความหมายของตัวแปร โดยเขาใจวา x เทาน้ันที่เปนตัวแปร 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการนําคาคงที่มาดําเนินกับตัวแปร ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญคือ ไมเขาใจการดําเนินการเกี่ยวกับตัวแปรโดยนําคาคงที่มาดําเนินการกับตัวแปรซึ่ง
ผิดหลักการดําเนินการทางคณิตศาสตร 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความดานภาษา และการนําเสนอคําตอบ              
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี  

 3.1 ไมสามารถทําความเขาใจโจทยได 
 3.2 ไมสามารถเปลี่ยนประโยคภาษาใหเปนประโยคสัญลักษณได 
 3.3 คําตอบผิดหรือไมสามารถหาคําตอบได 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการเปลี่ยนตัวแปรเปนคาคงที่ ประกอบดวยลักษณะ

ที่สําคัญดังน้ี 
 4.1 ไมเขาใจการดําเนินการเกี่ยวกับตัวแปร 
 4.2 ไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับตัวแปรได 
 4.3 เปลี่ยนตัวแปรเปนคาคงที่เพื่อใหสามารถแกปญหาได 
5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชสัญลักษณ ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
 5.1 นักเรียนไมเขาใจความหมายการใชสัญลักษณวงเล็บแทนการคูณ 
 5.2 ไมสามารถเขียนสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายที่ตองการได 
6. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการมองขามตัวแปร คาคงที่ ประกอบดวยลักษณะที่

สําคัญดังน้ี 
 6.1 นักเรียนไมเขาใจการดําเนินการเกี่ยวกับตัวแปร 
 6.2 ไมไดใหความสําคัญกับตัวแปร 
 6.3 มองขามตัวแปรไมนํามาดําเนินการโดยนําเฉพาะสัมประสิทธ์ิหนาตัวแปรมา

ดําเนินการ 
มนัสสิริ อินทรสวาท (2559) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการและการคํานวณ ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญดังน้ี  การดําเนินการและการคํานวณที่ผิดพลาด ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน
ดานการคิดคํานวณ 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการสื่อสารสัญลักษณ ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ
คือ การสื่อสารสัญลักษณที่ไมถูกตอง 

3. มโนทัศนที่เขาใจคลาดเคลื่อนดานบทนิยาม และสมบัติตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ ความเขาใจและการใชบทนิยาม สัญลักษณ สมบัติทางคณิตศาสตร 
และความหมาย 

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบการแกปญหา และการเขียนกราฟ 
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ไพรัชช จันทรงาม (2559) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนประกอบ
ไวดังน้ี  

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเกี่ยวกับความหมาย 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชคํา 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการที่สื่อความหมายที่ไมถูกตอง 
ณิชาพร เจริญวานิชกูร (2560) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไว

ดังน้ี  
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม และ สมบัติตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ นักเรียนยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยูบางในเน้ือหา 
บางประเด็นสังเกตจากนักเรียนไมสามารถสรปุความรูดวยตนเองไดเลย ตองอาศัยการแนะนําและการ

ชวยเหลือจากครูอยางมาก ไมเขาใจความสัมพันธระหวาง n a กับ n

1

a  สับสนเกี่ยวกับการเลือ่นกราฟ 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการทางคณิตศาสตร การคํานวณ

โดยใชสูตร และการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ นักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาสาระที่เรียนยังไมชัดเจน เห็นไดจาก การอธิบาย
ข้ันตอนการดําเนินการเพื่อหาคําตอบของปญหายังไมชัดเจน ไมทราบข้ันตอนการดําเนินการเพื่อหา
คําตอบของปญหา หรือบางคนแสดงข้ันตอนแบบกวาง ๆ ขาดรายละเอียด ไมสามารถดําเนินการ
ข้ันตอนตอไปได เขียนแสดงข้ันตอนการแกปญหาไดไมถูกตอง ใชสมบัติในการคํานวณไมถูกตอง 

ศักดา กิ่งโก (2560) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานบทนิยามและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานสัญลักษณ 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการแกปญหา 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานกฎสูตร 
สุทธารัตน บุญเลิศ (2560) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนเกี่ยวกับ

เศษสวน ตัวเศษ และตัวส วน การบวกเศษสวน การหาร และเวลา โดยพบลักษณะมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนเปนการบิดเบือนทฤษฎี กฎ สูตร และนิยามโดยเขาใจ 
4

4
 ไมเปนเศษเกินเน่ืองจาก     

4

4
 = 1 เปนจํานวนเต็ม หารลงตัวไมเปนเศษเกิน เพราะตัวเศษเทากับตัวสวน ถาเปนเศษเกินตัวเศษ 

ตองมีคามากกวาตัวสวนซึ่งที่ถูกตอง 
4

4
 เปนเศษเกิน เพราะเศษเกินมีคามากกวาหรือเทากับตัวสวน 

อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน (2561) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเกี่ยวกับบทนิยามทางคณิตศาสตร พบวา การหาคา

ของลิมิตของฟงกชันที่ไมถูกตอง ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ การหาคาของฟงกชัน การเลือกใช
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หรือประยุกตใชบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ สูตร ตาง ๆ ผิดจากเงื่อนไข มีความรูที่ไมถูกตอง หรือมี
มโนทัศนที่ถูกตองเพียงบางสวน 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความ มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก 
ตีความประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใหเหตุผล ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ     
ไมสามารถนําความรูมาประยุกตใชและใหเหตุผล ไมสามารถเลือกใชหรือประยุกตใชเกี่ยวกับบทนิยาม 
ทฤษฎีบท กฎ สูตรตาง ๆ ในการสรุปผล 

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชสูตรและสัญลักษณ ประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญคือ การใชสูตร ไมถูกตอง จําสูตรผิด ขาดความรูความเขาใจ การใชสัญลักษณ การเขียน
สัญลักษณเกี่ยวกับอนุพันธของฟงกชันไมถูกตอง 

ณรงคฤทธ์ิ ฉายา (2561) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี  
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการมีมโนทัศนที่จํากัด ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ

คือ มีมโนทัศนเพียงบางสวนซึ่งไมเพียงตอการนําไปใชไดอยางถูกตอง 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความผิด ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญคือ 

ตอบไมตรงคําถาม แปลความหมายหรือสื่อความหมายของขอมูลไมถูกตองตามความเปนจริง 
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความเขาใจที่บกพรองเกี่ยวกับขอเท็จจริงทาง

คณิตศาสตรประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ ใชหลักการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับความรูทาง
พีชคณิตหรือเรขาคณิตพื้นฐานที่จําเปนไมครบสมบูรณ 

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการอางอิงเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ นําทฤษฎีบท กฎ สูตรหรือบทนิยามที่ไมเกี่ยวของไปใชในการแกปญหา 

นํ้าผึ้ง บุณยเกียรติ (2561) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรไวดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความจากโจทย ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ
คือ การตีความจากโจทยปญหามาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เขียนหรือแปลความหมายของสิ่ง
ที่โจทยกําหนดหรือสิ่งที่โจทยใหมาไมครบ เกิน ไมชัดเจน หรือผิดพลาด และนําขอมูลที่โจทยใหมาใช
ผิด 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรแทนประโยคหรือขอความที่โจทยกําหนดมาให
โดยมีการนําสัญลักษณมาใชไมถูกตองหรือใชไมตรงกับความหมายของสัญลักษณน้ัน  ๆ  

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานบิดเบอืนทฤษฎีบท กฎ สูตรบทนิยาม และสมบัติทาง
คณิตศาสตร ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ การขาดความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีบท กฎ 
สูตร บทนิยาม และสมบัติตาง ๆ  จดจําทฤษฎี กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติตาง ๆ ผิด ความเขาใจ
ผิดที่ไดมาจากแนวความคิดหรือความรูที่ไมถูกตองความรูที่ไมสมบูรณ คลุมเครือ 
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4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ ประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญคือ ความเขาใจในหลักเลขคณิตเบื้องตน ขาดความระมัดระวังในการคํานวณ ทําผิดคําสั่ง และ
ผิดข้ันตอน โดยหาคําตอบในสิ่งที่โจทยไมไดถาม และขาดความรอบคอบในการทํา 

5. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานสรุปคําตอบในการแกปญหาไมถูกตอง ประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญคือ ขาดความรอบคอบในการอานหรือทวนคําถามจากโจทย 

สุภาภรณ มณีประวัติ (2561) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรไวดังน้ี  

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานกฎ สูตร ทฤษฎี บทนิยาม สมบัติ และขอเท็จจริง  
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณและการดําเนินการทางคณิตศาสตร  
3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตีความหมายของสัญลักษณที่ใชในคณิตศาสตร  
นภสร เรือนโรจนรุง (2561) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตรไวดังน้ี 
1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติของเศษสวน 

ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ นักเรียนสวนมากมีความสับสนในเรื่องความหมายของการคูณ
เศษสวน โดยนักเรียนจะใชวิธีการจดจําข้ันตอนการดําเนินการมากกวาความเขาใจในความหมายการ
คูณเศษสวน 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการของเศษสวน ประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญคือ นักเรียนสวนมากมีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานหลักการดําเนินการการคูณเศษสวน 

ราดารส (Radatz, 1979) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความคลาดเคลื่อนเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตรกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่4 ประเทศเยอรมัน พบวาลักษณะคลาดเคลื่อนจํานวน 
5 ดาน คือ 

1. ขอบกพรองเน่ืองจากความยากลําบากทางภาษา (Errors Due to Language 
Difficulties) เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนภาษาสากล นักเรียนตองมีความรูและความเขาใจแนวคิด
สัญลักษณ และคําศัพททางคณิตศาสตร ความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายภาษาทางคณิตศาสตร 
อาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน 

2. ขอบกพรองเน่ืองจากความยากลําบากในการรับขอมูลเชิงพื้นที่ (Errors  Due to 
Difficulties on Obtaining Spatial Information) สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เรขาคณิต จํานวนความคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรจะแตกตางกันระหวางบุคคลอยางมีนัยสําคัญใน
ภาพเชิงพื้นที่และความคิดเชิงพื้นที่ และนักเรียนบางคนจะมีความคลาดเคลื่อนในการรับขอมูลเชิง
พื้นที่ หรือขอมูลที่เปนภาพหรือในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร 

3. ขอบกพรองเน่ืองจากความบกพรองในทักษะที่จําเปน ขอเท็จจริงและแนวคิด 
(Errors Due to Difficulties Mastery of Prerequisite Skill, Fact and Concept) ความคลาด
เคลื่อนเน่ืองจากความบกพรองในทักษะที่จําเปน ขอเท็จจริงและแนวคิด รวมถึงขาดความรูในเน้ือหา
คณิตศาสตร และขาดความรูกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งนักเรียนขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
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ข้ันตอนวิธีการ การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรที่ไมถูกตอง และนักเรียนมีความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร 

4. ขอบกพรองเนื่องจากการเชื่อมโยงการเรียนรู ที่ไมถูกตอง การวิเคราะห
ความคลาดเคลื่อนที่ไมยืดหยุน (Errors Due to Incorrect Associations or Rigidity of Thinking)  
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจาการถายโยงการเรียนรูที่ไมถูกตอง การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนใน
การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญแตนักเรียนสวนใหญมีความคิดที่ไมยืดหยุน 

5. ขอบกพรองการประยุกตใชกฎหรือกลยุทธที่ไมเกี่ยวของ (Errors Due to the 
Application of Irrelevant Rules of Strategies) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากการที่นักเรียน
แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการประยุกตใชกฎหรือแนวทางที่ไมเกี่ยวของ โดยนักเรียนคิดวาตนเอง
ไดแกปญหาที่ถูกตองแลวและไมตระหนักถึงการนําทฤษฎี บทนิยาม กฎ มาประยุกตใชในการ
แกปญหา 

ออง และริม (Ong & Lim, 1987) ไดวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับพีชคณิตประกอบไปดวย 

1. ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการใชตัวแปร 
2. การใชข้ันตอนการแกสมการและอสมการไมถูกตอง 
3. การหาคําตอบไมครบถวนหรือไมสมบูรณ 
ไช และอัง (Chai & Ang, 1987) ไดวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับตัวแปรทางพีชคณิต คือ ความเขาใจเน้ือหาเกี่ยวกับพีชคณิตและสมการที่ไมถูกตอง สามารถ
จําแนกออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการใชตัวอักษรแทนตัวแปร 
2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในระหวางการแกปญหา 
3. การตีความหมายที่ผิดจากการอานโจทย ความคิดที่ผิด 
4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการใชวงเล็บ 
โมลโชวิทซ ฮาตาร แซส แววสคิ และอิบาร (Movshovitz-hadar, Zaslavsky, & Inbar, 

1987) ไดทําการวิเคราะหรูปแบบความคลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยเปนการวิเคราะหเชิงของการแกปญหาจากงานเขียนของนักเรียนจากการทดสอบวิชาคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศอิสราเอล พบวาลักษณะคลาดเคลื่อนจํานวน 6 ดาน คือ 

1. ดานการใชขอมูลผิด (Misused Data) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก 
นักเรียนใชขอมูลที่ไมไดระบุในโจทย และนักเรียนไดเพิ่มขอมูลที่ไมเกี่ยวของเขามา ไมใชขอมูล          
ที่จําเปนในข้ันตอนการแกปญหานักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่โจทยไมตองการ ทําผิดคําสั่งโดยหาคําตอบ
ในสิ่งที่ไมตองการ นักเรียนไมเห็นดวยกับขอมูลที่กําหนดให ใชคาตัวแปรที่ไมถูกตอง (เชนใชระยะทาง
แทนความเร็ว) 

2. ดานการตีความดานภาษา (Misinterpreted Language) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน ไดแก นักเรียนตีความจากประโยคภาษามาเปนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 
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3. ดานการอางอิงวิธีการคิดหาเหตุผลทีไ่มสมบูรณ (Logically Invalid Inference) 
มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก การสรุปเงื่อนไขทั้งในรูปปกติ และเงื่อนไขที่อยูในรูปนิเสธ   
ไมถูกตอง 

4. ดานการบิดเบือนทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติ (Distorted 
Theorem or Definition) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก นักเรียนขาดความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับ ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตร และนักเรียนจําทฤษฎีบท กฎ สูตร 
บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรผิด 

5. ดานขาดการตรวจสอบในระหวางการแกปญหา (Unveriffied Solution) มีลักษณะ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก นักเรียนสามารถแสดงวิธีทําถูกตอง แตคําตอบผิดจากที่โจทยกําหนด 
หรือนักเรียนไมสามารถหาคําตอบได และนักเรียนแสดงวิธีทําผิดแตคําตอบถูก 

6. ดานความคลาดเคลื่อนในเทคนิคการทํา (Technical Error) มีลักษณะมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน ไดแก ขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ 

บูธ (Booth, 1988) ไดระบุความคลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับลําดับการ
คํานวณ สมการพีชคณิต และสัญลักษณทางพีชคณิตและการใชตัวอักษร ตามลําดับดังน้ี คือ 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลําดับของการคํานวณ มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน ไดแก นักเรียนใชวงเล็บและเรียงลําดับกอนหลังการคํานวณไมถูกตอง 

2. มโนทัศนที่ คลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับสมการพีชคณิต มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน ไดแก การนําเสนอสัญลักษณแทนสถานการณ 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัญลักษณทางพีชคณิตและการใชตัวอักษร  
มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก การรวมพจน 

สเตซีร และเกรเกอร (Stacey & MacGregor, 1997) ไดกลาวถึงองคประกอบของ
ความคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตและการใชตัวอักษร ไวดังน้ี 

1. นักเรียนมีปญหาในการกําหนดคาตัวแปร 
2. นักเรียนมีความเช่ือเกี่ยวกับคาของตัวแปรที่ไมถูกตอง 
3. นักเรียนไมสามารถเขียนนิพจนพีชคณิตสําหรับสถานการณที่กําหนดใหได 
4. นักเรียนไมสามารถที่จะลดความซับซอนไดอยางถูกตอง เพราะนักเรียนไมเขาใจ

แนวคิดของพจน 
5. นักเรียนมีความเช่ือวาคําตอบจะไมสามารถเปนจํานวน 
6. นักเรียนมีปญหาในการรวมพจน 
บารเชลโล (Barcellos, 2005) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตของนักเรียนประถมศึกษาไวดังน้ี 
1. ภาวะการเทากัน (equality) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก นักเรียนมี

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดที่ใชสัญลักษณโดยเฉพาะอยางย่ิง เขาใจผิดวาเครื่องหมายเทากับเปน
สัญลักษณที่ใชในการดําเนินการตอ 

2. การแจกแจง (distribution) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ไดแก 
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 2.1 การแจกแจงที่ไมถูกตอง (Invalid distribution) พบวา การประยุกตใช

สมบัติการแจกแจงกับเลขยกกําลังที่ไมถูกตองมีเขาใจที่ไมถูกตองวา  2yx  = x2 + y2 และ 

yx  = x + y เปนจริง และการใชสมบัติการแจกแจงเกี่ยวกับการคูณไมถูกตอง เชน นิพจน 

(2)(3x) ใชสมบัติการแจกแจงจัดอยูในรูปอยางงายโดยนํา 2 × 3 ไดผลลัพธ 6x แตนักเรียนใชสมบัติ
การแจกแจงแจงอยูในรปูอยางงายโดยนํา ((2)(3))((2)(x)) จึงไดผลลัพธ (6)(2x) = 12x ซึ่งเปนการแจก
แจงที่ไมถูกตอง 

 2.2 การแจกแจงไมสมบูรณ (Incomplete distribution) พบวา การแจกแจง   
ที่มีวงเล็บนักเรียนแจงแจงไมครบทุกพจน ตัวอยางที่ 1 นิพจน 8(x + 2) การใชสมบัติการแจกแจงจัด
อยูในรูปอยางงายโดยนํา 8 คูณทุกพจน ไดผลลัพธ 8x + 16 แตนักเรียนใชสมบัติการแจกแจงจัดอยู
ในรูปอยางงายโดยนํา 8 คูณพจนแรกจึงไดผลลัพธ 8x + 2 และนิพจน -8(x + 2) ใชสมบัติการแจก
แจงจัดอยูในรูปอยางงายโดยนํา -8 คูณทุกพจน ไดผลลัพธ -8x – 16 แตนักเรียนใชสมบัติการแจก
แจงจัดอยูในรูปอยางงายโดยนํา -8 คูณพจนแรก และนํา 8 คูณพจนถัดไป จึงไดผลลัพธ-8x + 16 การ
แจกแจงที่เปนเศษสวน เน่ืองจากเศษสวนเปนสัญลักษณของการจัดกลุมคลายคลึงกับการใชวงเล็บ 

การแจกแจงที่ไมสมบูรณสวนใหญเกี่ยวของกับเครื่องหมายลบ ตัวอยางเชน 3
12x

3
47x   ใชสมบัติ

การแจกแจงนําเครื่องหมายลบคูณทุกพจนจะได 3
1-2x-47x  แตนักเรียนใชสมบัติการแจกแจงนํา

เครื่องหมายลบคูณพจนแรกเทาน้ันจึงได 3
12x-47x   ซึ่งเปนการแจกแจงที่ไมสมบูรณ 

 2.2 การตัดออกไมถูกตอง (Invalid cancellation) พบวา นักเรียนมีรูปแบบการ
ตัดออกที่ไมถูกตองซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการแกปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแจกแจง เชน 

2
568

ประยุกตใชสมบัติการแจกแจงในการตัดออกไมถูกตองโดยนักเรียนนํา 2 ตัวหารไปตัดกับ 

8 ในเศษ โดยไมคํานึงถึง 56 จึงไดคําตอบที่ไมถูกตองคือ 564   
เบน-เฮอร (Ben-Hur, 2006) ไดสรุปลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร

ไวดังน้ี 
1. ขอผิดพลาดเชิงระบบ (Systematic Error) เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ

ใชเครื่องมือของนักเรียน อาจเปนการอานคาที่คลาดเคลื่อน ครูที่มีประสบการณที่มากพอจะสามารถ
คาดการณความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนได เชน ความผิดพลาดจากการใชเครื่องมือในการวัดของ
นักเรียนอาจเปนการอานคาผิดหรือการใชหนวยผิด 

2. ขอผิดพลาดที่เกิดจากมโนทัศนพื้นฐาน (Preconceptions) เปนลักษณะ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการยึดมโนทัศนพื้นฐานในการคิดมากจนเกินไป ซึ่งประกอบไปดวย 

 2.1 การใชความรูเกินเงื่อนไข (Overgeneralization) เปนขอผิดพลาดที่เกิด
จากการเขาใจในมโนทัศนอยางไมแทจรงิ เมื่อเจอตัวอยางความรู หรือสาระความรูที่ใกลเคียงกันทําให
เกิดการเขาใจผิดวาเปนความรู ความเขาใจเดียวกัน ยกตัวอยางเชน นักเรียนใชความรู เรื ่อง  
ทฤษฎีบท  พีทากอรัสไปใชหาความยาวดานที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ เปนตน 
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 2.2 การใชความรูแบบจํากัดเงื่อนไข (Undergeneralization) เปนขอผดิพลาดที่
เกิดจากการจํากัดความเขาใจในความรู เมื่อเจอตัวอยางความรู หรือสาระความรู ที่มีพื้นฐานเดียวกัน 
ทําใหเกิดการต้ังเงื่อนไขข้ึนมาทําใหจากัดความเขาใจในความรูใหมไปดวยยกตัวอยาง 

3. ขอผิดพลาดที่เกิดความเช่ือที่ผิดที่มีตอมโนทัศน (Counterintuitive Concepts) 
เปนขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขาใจความรูอยางผิวเผิน ทําใหเกิดความเช่ือที่ผิด จนนําไปสูการ
นําไปใชที่ผิด ยกตัวอยางเชนในการโยนเหรียญเที่ยงตรง 1 เหรียญจํานวน 10 ครั้งไดผลออกหัว 10 
ครั้งครั้งที่ 11 นักเรียนจึงเขาใจวาเหรียญจะออกหัวแนนอน โดยลืมคิดวา โอกาสจํานวนออกหัวและ
จํานวนออกกอย มีความเปนไปไดเทากัน 

ลี้ (Li, 2006) ไดระบุวาขอผิดพลาดเพื่อกําหนดเปนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนโดยมี
หลักเกณฑวาตองเกิดในบริบทที่ตางกัน (ปญหาที่แตกตางกัน) และในเวลาที่ตางกัน (ทั้งกอนและหลัง
การทดลอง) และพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของตัวแปร สมการ และฟงกช่ันดังน้ี 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของตัวแปร (misconceptions of variable) จากการ
วิเคราะหขอผิดพลาดเกี่ยวกับตัวแปร 5 รายการสามารถพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 2 รายการ คือ 

 1.1 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตัวแปรเปนคาเฉพาะ (variable as a specific 
value) พบวา เมื่อโจทยกําหนดใหเขียนสมการที่แสดงความสัมพันธระหวางอายุของ Tachi กับอายุ
ของ Bill พบวา นักเรียนเขาใจผิดวาตัวแปรไมมีความหมายถาไมไดระบุหรือเกี่ยวของกับจํานวนที่
ชัดเจน และไมเขาใจหรือยอมรับตัวอักษรที่ใชเปนตัวยึดตําแหนง (place holder) จึงมีการนําคา
เฉพาะมาแทนตัวแปร เชน คําตอบที่ถูก T = B + 1 แตตอบผิดเปน B=13, T=14 ดังน้ันจึงเขียน
สมการเพื่อแทนโจทยปญหาไมถูกตอง และเมื่อโจทยใหระบุสิ่งที่เปนตัวแปรภายใตเงื่อนไขที่โจทย
กําหนด พบวามีการระบุคาเฉพาะเปนตัวแปร นอกจากน้ียังพบวามีการจัดหมูไมถูกตอง (Wrong 
combination) ของนิพจนทางพีชคณิตจึงดําเนินไมถูกตอง เชน T+1 เปน T1 หรือ 3 + 4y เปน 7y   

 1.2 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตัวแปรเปนตัวยอคําอธิบาย (variable as a 
specific value) พบวา มีการระบุ “donuts” หรือ “Jack’s donuts”เปนตัวแปร และพบวาใน
โจทยปญหาที่ใหสรางสมการเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบัตรของ Mary กับ Julie เมื่อเขาใจตัว
แปรเปนตัวยอคําอธิบายจะไมใสเครื่องหมายในการดําเนินการคือ เครื่องหมายบวก จึงทําใหสมการที่
เปนตัวแทนโจทยปญหาผิด 

2. ความเขาใจคลาดเคลื่อนในสมการ (misunderstand equation) มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเครื่องหมาย และภาวะเทากันในบริบทพีชคณิต คือ การใชเครื่องหมายเทากับ
เปนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน “คือ”เชน การเขียนสมการ T-B = ผลตาง หมายถึง T-B คือ ผลตาง  
หรือ T = 1 ป มากกวา B หมายถึง T คือ 1 ป มากกวา B  และจากการแกสมการ 19 = 3 + 4y 
พบวา ความแตกตางของโครงสรางของ 3 + 4y ถูกเขาใจคลาดเคลื่อนวา (3 + 4)y หรือ 3 + 4 + y 
และการดําเนินการข้ันตอนที่เหลือการแกสมการถูกตองและสมบูรณ ซึ่งแสดงวามีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในโครงสราง 

3. ความเขาใจคลาดเคลื่อนฟงกชั่น (misunderstand function) ความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฟงกชันที่ไมคํานึงถึงชวงเวลา โดยคิดวาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคารถกับ
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อายุของรถในความเปนจริงเปนการเปรียบเทียบคาของความแตกตางของรถยนตโดยไมคํานึงถึงปจจัย
ดานเวลา น่ันคือพวกเขาไมไดกลาวถึงวาความเปนเสนตรงหมายถึงความแตกตางคาคงตัวตลอดเวลาที่
เทากัน (ชวงเวลาเทากัน) และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนของความหมาย "รวดเร็ว" และ "มากข้ึน" 

แอชล็อค (Ashlock, 2010) ไดสรุปองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนไวดังน้ี 
1. การดําเนินการที่ไมถูกตอง (wrong operation) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

คือ นักเรียนพยายามที่จะทําการตอบสนองการดําเนินการอื่น ๆ มากกวาที่จําเปนในการแกปญหา 
2. ขอบกพรองการคํานวณ (computational error) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

คือ นักเรียนใชการดําเนินการที่ถูกตอง แตคําตอบที่ไดน้ันจะข้ึนอยูกับขอผิดพลาดที่เปนความจริง
พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลข 

3. ดานข้ันตอนวิธีที่มีขอบกพรอง (Defective algorithm) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนพยายามที่จะใชการดําเนินการที่ถูกตองแตทําขอผิดพลาดอื่น ๆ กวา
ขอผิดพลาดเรื่องขอเท็จจริงของตัวเลขในการดําเนินการผานข้ันตอนที่จําเปน 

4. การตอบสนองแบบสุม (Random response) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
คือ นักเรียนมีการตอบสนองที่ไมแสดงถึงความสัมพันธที่สอดคลองกับปญหา 

เรค (Rakes, 2010) ไดระบุรูปแบบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสรุปไดดังน้ี 
1. ความหมายของจํานวนตรรกยะ (meaning of rational numbers) มีลักษณะ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การตีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจํานวนตรรกยะ โดยสับสนเกี่ยวกับ
ความหมายของปริมาณในจํานวนตรรกยะทําใหการประยุกตใชการดําเนินการผิดพลาด หรือการ
ดําเนินการที่ถูกตองในปริมาณที่ไมถูกตอง (แทนการคูณดวยจํานวนที่ไมถูกตอง) ผันกับบทบาทของตัว
เศษ ตัวหาร ละเวนเศษ ตัวหาร และผันกับบทบาทของสวนที่เหลือของจํานวนตรรกยะ และละเวน
จํานวนตรรกยะทั้งหมด 

2. โครงสรางการบวก การคูณ (additive/multiplicative structures) มีลักษณะ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ข้ันตอนการเขียนโคด วิธีการจัดโครงสรางในสมการเกี่ยวกับพีชคณิต 
ไดแก ไมเขาใจหลักการสมดุลของสมการเกี่ยวกับพีชคณิต เชน มีการเพิ่ม 2 ดานในอีกดานหน่ึง 
เพราะตองการใหเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงควรจะเพิ่มคาสัมประสิทธ์ิ เชน เพราะ 4 + 2 = 6 หรือ  
4x + 2 = 6x และบทบาทของสัมประสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง ตีความเกี่ยวกับโครงสรางผิด เชน 
ตีความวาคาใชจายครั้งเดียวเปนคาใชจายแตละรายการ หรือมีกลับปริมาณแตละรายการจึงทําให
สรางนิพจนที่ตองการผิด และไมเขาใจวิธีแปลคําลงในนิพจน 

3. ความหมายและการตีความตัวแปร (meaning and interpretation of variables)
มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ไมสามารถรับรูบทบาทของตัวแปรในการแบงจํานวนทั้งหมด 
ไดแก การแกสมการโจทยปญหาพีชคณิตที่ตองใชตัวแปรแตนักเรียนละเวนการใชตัวแปรทั้งหมด มโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธเชิงฟงกช่ัน ความเขาใจในความสัมพันธแบบ
ยอนกลับ คือ สลับระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม นําสิ่งที่ไมเกี่ยวของมาเปนตัวแปรสําคัญ ใช
ปริมาณตัวแปรบางสวนสรุปเปนเงื่อนไข 
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ไคฟาโรว (Ciofalo, 2010) ไดวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
คณิตศาสตรสรุปไดดังน้ี 

1. ดานการใชแผนภาพ มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ โมเดลและการ
นําเสนอในรูปแบบอื่น ซึ่งแผนภาพโมเดลและการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ น้ันถูกใชทางคณิตศาสตร 
และบางครั้งอาจเกิด ความไมแนนอน ไมสมบูรณหรือขอจํากัดที่ไมชัดเจน ในขณะที่ครูอาจเขาใจ
ขอจํากัด แตนักเรียนยังคงพิจารณาแค ตามตัวอักษร เชน นักเรียนช้ันเล็ก ๆ ไมคอยไดพบเห็นรูป
สามเหลี่ยมที่มีฐาน ที่ไมใชตามแนวพื้นราบและอาจอธิบายวาเปนสามเหลี่ยมที่ควํ่าลง 

2. ดานการอางอิงในรูปทั่วไปหรือทําใหเปนรูปอยางงาย มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ ลักษณะรายละเอียดของวิธีการทางคณิตศาสตรการแสดงออกหรือแนวคิด ที่อาจมี
ความเปนนามธรรมลักษณะทั่วไปหรืองายจนเกินไป อยางเชน นักเรียนตองเขาใจบางอยางเมื่อความ
จริงทางคณิตศาสตรไมสามารถประยุกตใชไดทั่ว ๆ ไป เชน การบวกจะมีผลตอการขยายจํานวนเสมอ 
(ซึ่งไมถูกตองหากเปนจํานวนลบ) 

3. ดานความสับสนในการใชภาษาและคําศัพท มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ 
คําศัพทและวลีที่ถูกใชในการสื่อสารในทั่ว ๆ ไปสามารถสรางความสับสนหรือมีความหมายที่แตกตาง
กับการสื่อสารทางคณิตศาสตร  

4. ดานการยอมรับขอความจริง มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ขอความจริงที่
มีพื้นฐานจากสัญชาติญาณเพียงอยางเดียวหรือจากการใหเหตุผลที่ผิดพลาดสามารถทําใหเกิดความ
เขาใจผิดได อยางเชนบางครั้งนักเรียนมีความคิดที่ผิดวาหลักแรกไปทางขวามือของทศนิยมเปน
ตําแหนงที่หน่ึง (พยายามที่จะสมมาตรรอบจุดทศนิยม) 

5. การยอมรับการเทียบเทาที่เปนเท็จ วิธีการทางคณิตศาสตรตาง ๆ หรือแนวคิดที่
บางครั้งดูเทียบเทาไมถูกตองมีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนอาจพยายามที่จะจัดการ
กับเศษสวน โดยใชการใหเหตุผลเรื่องของจํานวนจริง โดยคิดวาการคํานวณ เปนเชนเดียวกับการ
ทํางานรวมกับทศนิยม หรือการสมมติวาการลบและการหารมีสมบัติการสับเปลี่ยนเชนเดียวกับการ
บวกและการคูณ 

ติตัส (Titus, 2010) ไดวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนการคํานวณ
เบื้องตนและการใชลําดับของการดําเนินการสําหรับการจัดอยูในรูปสําเร็จของนิพจน และการประเมิน
นิพจนทางพีชคณิตไดดังน้ี 

1. เครื่องหมายลบ (Negative Sign) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ การขาด
ความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนลบเครื่องหมายลบในการดําเนินการข้ันพื้นฐาน ลําดับการดําเนินการหรือ
การหาคานิพจน  

2. สมบัติการแจกแจง และวงเล็บ (Distributive Property and Parentheses) มี
ลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนมีความเขาใจผิดในการดําเนินการทางเลขคณิต และการ
ดําเนินการทางพีชคณิตโดย การใชสมบติัการแจกแจงเครื่องหมายผิด เขาใจผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายกับ
จํานวน การตีความคลาดเคลื่อน ตัวอยางเชน นักเรียนแจกแจงผิด −(−7)(−10) เปน 7×10 นักเรียน
เขาใจผิดวา −(−a)(−b) มีความหมายเดียวกับ +a – b  
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3. เศษสวน (Fractions) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ ข้ันตอนวิธีไมถูกตอง 
เขาใจผิดเกี่ยวกับเศษ และเขาใจผิดเกี่ยวกับสวน 

4. ฐานและเลขยกกําลัง (Base and Exponent) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
คือ นักเรียนสับสนกฎที่ใช −52 กับ (−5)2 และนักเรียนเขาใจผิดวาคา−(−5)2 เปนบวก 

ริซาฮิน และโซยลู (Sahin & Soylu, 2011) ไดวิเคราะหขอผิดพลาด และมโนทัศน   
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวแปรซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานมองขามตัวแปร (Overlooking the Variables) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนมองขามตัวแปรในการดําเนินการ เชน 4x + 9x = ? นักเรียนตอบคําถามวา 
4x + 9x = 13 แทน 4x + 9x = 13x ซึ่งแนวทางน้ีตัวแปร x ถูกมองขาม 

2. ดานการนําคาคงที่มาดําเนินการกับตัวแปร (Processing the Different Units 
under the Same Unit) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ การแกปญหาของนักเรียน ตัวแปร x 
ถูกมองขาม หรือตัวแปร x มีการดําเนินการกับจํานวนซึ่งความเปนจริงไมสามารถดําเนินการได เชน 
5x + 4 = ? นักเรียนตอบคําถามวา 5x + 4 = 9  

3. ดานการมุงเนนตัวแปร x กับ y (Focusing on X, Y Variables) พบวา การ
แกปญหาของนักเรียน เมื่อคําถามกําหนดตัวแปร h แตนักเรียนรับรูวาอักษร x, y เปนตัวแปรเทาน้ัน 
จึงมีการดําเนินการดวยตัวอักษร x และ y เชน คําถามกําหนดตัวแปร h นักเรียนเปลี่ยนเปน y  

4. ดานการเช่ือมตอระหวางนิพจนดวยภาษากับตัวแปร (Being Able to Find the 
Connection between the Verbal Expressions and the Variables) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนไมสามารถเช่ือมโยงระหวางภาษากับตัวแปรได ดังน้ันจึงไมสามารถสามารถ
แปลประโยคภาษาเปนสมการไดจากการสังเกตการแกปญหานักเรียนประสบปญหาในกระบวนการ
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตโดยใชขอมูลที่กําหนด 

5. ดานการเปลี่ยนตัวแปรเปนคาคงที่ (Reducing the Variables to Constants) 
มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนไมเขาใจการดําเนินการเกี่ยวกับนิพจนทางพีชคณิต จึง
ใชหลักการการคํานวณทางคณิตศาสตรแทนที่การดําเนินการทางพีชคณิต โดยเปลี่ยนตัวแปรเปน
คาคงที่เพื่อใหสามารถแกปญหาได 

6. ดานการระบุจํานวนแทนตัวแปรในการคูณ (Attributing Digits to the Variable 
in Multiplication) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนรับรูตัวแปรในการคูณและจํานวน
คงที่เปนตัวเลขสองหลัก นั่นคือนักเรียนเปลี่ยนตัวแปรเปนตัวเลข เชน 4x + 9x = ? นักเรียน
เปลี่ยนเปน 47 + 94 = 141 

7. ดานสับสน x กับเครื่องหมายการคูณ (Confusing the X Unknown with the 
Multiplication Sign) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นิพจนพีชคณิต 5x + 4 นักเรียนรับรูวา 
x เปนเครื่องหมายการคูณจึงแกปญหา 5x + 4 = ? เปน 5 x 4 = 20 

8. ดานการไมใชวงเล็บ (Not Using Parenthesis) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
คือ นักเรียนไมใชสัญลักษณวงเล็บจึงทําใหลําดับของการดําเนินการ และผลที่ไดบางครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงในขณะที่ทําการคํานวณทางคณิตศาสตรการดําเนินการบางครั้งตองใชวงเล็บเพื่อแกไข
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ปญหา เมื่อมองไปที่การแกปญหาเปนที่สังเกตวาถานักเรียนไมไดใชวงเล็บในขณะที่การเปลี่ยน
ประโยคภาษาเปนนิพจนทางพีชคณิตจะทําใหการคํานวณทางคณิตศาสตรไมได และไมไดผลลัพธที่
ถูกตอง 

อิโกดาวัตต (Egodawatte, 2011) ไดกลาวถึงองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในพีชคณิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหาเกี่ยวกับตัวแปร (Variables) ใน
การศึกษาพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวแปรของนักเรียน สวนใหญเกิดมาจากการขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของพีชคณิต ตัวแปรในสถานการณที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 1.1 ระบุตัวยอคําอธิบาย (labels) คาที่กําหนดเอง (arbitrary values)หรือ
คํากริยา (verbs) เปนตัวแปรและคาคงที่ ไดแก การตีความตัวแปรผิด การกําหนดตัวยอคําอธิบาย 
คาคงที่ คํากริยา เชน ซื้อ เปนตัวแปรแทนที่จะเปนจํานวนของสิ่ง การใชตัวอักษรแทนตัวยอคําอธิบาย 
โดยตีความผิดความหมายของคําเกี่ยวกับพีชคณิต ตัวอยางเชน เมื่อกําหนดราคาเสื้อเช้ิตเปน s 
ดอลลาร นักเรียนเขาใจวา s คือ เสื้อเช้ิต และนักเรียนเขาใจวา B สําหรับรถสีนํ้าเงินและ R สําหรับรถ
สีแดง แทนการแสดงจํานวนรถยนตจากแตละสี และการใชตัวอักษรแทนตัวยอคําอธิบาย พบใน
เน้ือหาที่แตกตางกันในการแกสมการ 4x + 25 = 73 โดยการวางหมายเลข 8 เปนตัวยอคําอธิบาย 
ของ x แตไมใชโดยการแทนคา 

 1.2 การตีความผลคูณของสองตัวแปรผิด ไดแก เขาใจผิดวาผลคูณของสองตัว
แปรเปนตัวแปรเดียว และกําหนดคาเดียวสําหรับผลคูณ เชน เขาใจวา yz ไมมีเครื่องหมายคูณโดยคิด
วา yz คลายกับตัวเลขเชน 12 และเขาใจผิดวาผลคูณสองตัวแปรความสัมพันธเหมือนตัวเลข คือ ตัว
แปรหน่ึงจะเปลี่ยนคาของตัวแปรอื่น 

 1.3 การขาดความเขาใจในการใชตัวแปรแทนจํานวนที่กําหนดให ไดแก สมการ 
y=2t + 3 เขาใจวา y และ t เปนตัวแปรแตไมทราบวาตัวแปรเหลาน้ีสามารถมีคามากกวาหน่ึงคาใน
สมการ นอกจากน้ียังเนนเฉพาะจํานวนที่เปนบวกในการแทนคาสําหรับ y และ t เพื่อเปรียบเทียบคา
ของตัวแปรโดยไมใชศูนย และจํานวนลบ และขาดความเขาใจการใชตัวแปรแทนจํานวนที่กําหนดให
โดยไมรับรูวา y < t, y = t , y > t มีโอกาสเกิดข้ึน 

 1.4 การสรางสมการไมถูกตองเปนคําตอบ ไดแก สรางสมการเปนคําตอบที่ไมมี
ความหมายในบริบทของปญหา และความสัมพันธที่ไมถูกตองระหวางตัวแปรและคาคงที่ในปญหา 
การสรางประโยคที่ไมสัมพันธกับความหมายของคําถาม 

2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหาเกี่ยวกับนิพจนพีชคณิต (Algebraic 
Expressions) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบในการศึกษาครั้งน้ีอยูภายใตประเภทของนิพจนเกี่ยวกับ
พีชคณิตแนนอนในการวิเคราะหครั้งแรกมีขอผิดพลาดประเภทอื่น ๆ ในหมวดน้ีสวนใหญเช่ือมตอกับ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่คลาดเคลื่อนดังน้ี 

 2.1 การทําใหอยูในรูปสําเร็จไมสมบูรณ (Incomplete simplification) ไดแก
การทําใหอยูในรูปสําเร็จไมสมบูรณของนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตเริ่มตนปญหาและดําเนินข้ันตอนหน่ึง
หรือสองข้ันตอนเพื่อยุติกระบวนการโดยไมไดรับคําตอบสุดทายซึ่งสวนใหญอาจไมทราบวาจะ
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ดําเนินการตออยางไร หรือคิดวาไดคําตอบสุดทายแลวแตไมสมบูรณเมื่อเปรียบเทียบกับคําตอบ

พีชคณิตมาตรฐานดังน้ันจึงเปนคําตอบที่อยูในรูปสําเร็จไมสมบูรณ เชน 
A
A  ซึ่งสามารถดําเนินการจัด

อยูในรูปสําเร็จ คือ 1 แตพบวาไมมีการดําเนินการตอ 
2.2 การคูณไขวที่ไมถูกตอง โครงสรางของพีชคณิตเปนเรื่องละเอียดออนที่

นักเรียนมักสับสนกับข้ันตอนที่แตกตางกันเมื่อมีความคลายคลึงกันมากเมื่อเศษพีชคณิตตองคูณดวย
ตัวอักษรโดยใชการคูณไขวแมวาจะไมเหมาะสม เชน การคูณไขวบางอยางที่ไมถูกตองสําหรับนิพจน

เกี่ยวกับพีชคณิต เมื่อนักเรียนเหลาน้ีคูณเศษสวนเกี่ยวกับพีชคณิตกับตัวอักษร 














b
a

x  พวกเขา

มักจะคูณทั้งตัวหารและเศษของเศษตามตัวอักษรน้ัน 






bx
ax บางครั้งอาจสันนิษฐานไดวาไมมีตัวหาร

ใหกับตัวอักษร หรือบอยครั้งน้ีเมื่อไมมีสวนที่มองเห็นไดจะมีปญหาในการตระหนักวาตัวอักษรหน่ึง
สามารถแทนดวยสวนเกี่ยวกับพีชคณิตไดโดยทําใหสวนเปน 1 เน่ืองจากมีความเขาใจผิดวาทั้งตัวหาร
และเศษควรคูณดวยตัวอักษร 

 2.3 แปลงนิพจนพีชคณิตเปนคําตอบในสมการ พบวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน
การใชเครื่องหมายเทากับโดยเขาใจผิดวาการใชเครื่องหมายเทากับเพื่อบงช้ีวา "ข้ันตอนตอไปคือ" 
หรือพูดอีกนัยหน่ึงเมื่อใชเครื่องหมายเทากันเปนเครื่องหมายข้ันตอน การใชผิดประเภทน้ีทําใหเขาใจ
ผิดวานิพจนเปนสมการ เชน จากขอความ ลบ 2b จาก 7 เปลี่ยนอยูในรูปสัญลักษณถูกคือ 7 – 2b 
แตดําเนินการตอเพราะคิดวาเปนสมการ 7 – 2b = 0 และจัดอยูในรูปอยางงายทีเ่กินเงื่อนไข 5b และ
แกสมการได b = 5 และมีความเขาใจผิดวาสมการประกอบไปดวยตัวอักษรและจํานวน โดยไม
จําเปนตองมีเครื่องหมายเทากับ 

 2.4 การทําใหอยูในรูปสําเร็จเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข (oversimplification) 
การทําใหอยูในรูปสําเร็จเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข โดยดําเนินการรวมพจนที่ไมคํานึงถึงหลักการ
ดําเนินการในรูปการบวก การลบ การหาร และการคูณ สายอักขระ เชน 7 – 2b มีคาเทากับ 5 หรือ 
5b หรือ -5b และการทําใหอยูในรูปสําเร็จ โดยวิธีการตัดออกซึ่งเปนวิธีการแกที่ถูกตอง แตข้ันตอนวิธี

ไมถูกตอง คือ การประยุกตเลือกใชกฎอยางถูกตอง 
b
a

bx
ax  แตใชกระบวนการแยกพจนในนิพจน

เกี่ยวกับพีชคณิตไมถูกตองทําใหการตัดออก เปนไปอยางไมถูกตอง เชน 
xdx
xbxa


  ใชวิธีคิดแยก

ออกเปนสองเศษสวนเพื่อตัด x คือ 
xd

xb
x
xa   นอกจากน้ียังมีการขาดความเขาใจในคุณสมบัติพื้นฐาน

ของพีชคณิต เชน 3 - 2n = 3 ดําเนินการเปน 1n = 3 และไมเขาใจความแตกตางระหวางตัวแปร
นิพจนและสมการ 

 2.5 การแจกแจงไมถูกตอง (invalid distribution) ภายใต "การแจกแจงที่     
ไมถูกตอง" มีรูปแบบการใชงานคุณสมบัติการแจกแจงหลายรูปแบบไมถูกตอง ที่พบมากที่สุดการยก
กําลังของทวินาม และการทําใหคําตอบใหอยูในรูปสําเร็จหลังจากใชคุณสมบัติ ตัวอยางเชน 
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(A + B)2= A2 + B2 แลวดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคําตอบดวย A2 B2 และ (A B)2และอื่น ๆ อีก
ประเภทของการใชคุณสมบัติการแจกแจงที่ไมถูกตอง มีการแจกแจงไมครบทุกพจนเรียกวา การแจก
แจงที่ไมสมบูรณ เชน (e + 2)3 = 3e + 2 หรือ e + 2(3) = e + 6 

 2.6 ขอผิดพลาดในการกลับรายการ (reversal error) ในการเปลี่ยนประโยค
ภาษาเปนนิพจนพีชคณิตมีลําดับดําเนินการกลับรายการ ระหวางตัวต้ังที่เปนจํานวนกับตัวลบที่เปน
ตัวอักษร จาก 7 – 2b เปน 2b – 7 ซึ่งเปนการสรางตามอันดับยอนกลับแทนที่จะเปนการสรางตาม
ความสัมพันธ 

 2.7 ตัวสวนที่ไมถูกตอง (incorrect common denominator) เขาใจไมถูกตอง

วาตัวหารรวมของจํานวน 2 จํานวน คือ จํานวนที่นอยที่สุด เชน 
 

2
s6

4
r   ดําเนินการโดยใช 2 

เปนตัวหารรวม จะได 
2

s)(6r 
 และเมื่อเศษสวนเปนพีชคณิตเขาใจวาผลรวมของตัวหารเปน

ตัวหารรวมแทนผลคูณซึ่งเปนความคิดที่ไมถูกตอง เชน 
C

A
B
A   นักเรียนดําเนินการโดยใช B + C 

เปนตัวหารรวม จะได 
CB

2A
 เปนวิธีการหาตัวหารรวมที่ไมถูตอง และมีการจัดการสัญลักษณใน

ลักษณะไมทําตามข้ันตอนที่ถูกตองในตัวเศษ 
 2.8 การเปรียบเทียบเชิงปริมาณที่ไมถูกตอง  ( incorrect quantitative 

comparisons) การเปรียบเทียบเศษสวนเกี่ยวกับพีชคณิตสองสวนเขาใจไมถูกตองวาเปรียบเทียบ

เฉพาะตัวสวนแทนการเปรียบเทียบเศษสวนทั้งหมด จึงสรุป 
1n

1
 มากกวา 

n
1  และใชวิธีการแยก

เศษอยางไมถูกตองโดย 
1n

1
  เปน 
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1 +1 แลวสรุป 
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1
 มากกวา 
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1  

 2.9 รูปแบบอื่น ๆ ของคําตอบที่ไมถูกตอง (Miscellaneous forms of incorrect 
answers) ไดแก คําตอบแตกตางไปจากคําถาม คําตอบไมมีเหตุผลชัดเจนเพราะใชกฎผิด ๆ  และอาจ
สรุปไดวาคําตอบแตละคําตอบไมเหมือนใครเพราะใชวิธีการที่ดําเนินการคิดข้ึนเอง โดยไมมีเขาใจการ
ดําเนินการตามข้ันตอนทางคณิตศาสตร ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะโครงสรางของพีชคณิต
เพื่อเลือกวิธีการที่ถูกตอง การจัดการสัญลักษณไมสอดคลองกับกฎที่ยอมรับ 

3. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกสมการ (solving equations) มี 7 ประเภท
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่อยูภายใตการแกสมการดังน้ี 

 3.1 การใชจํานวนเปนตัวยอคําอธิบาย (Numbers as labels) ไดแก การแก
สมการ 4x + 25 = 21 เพื่อหาคา x พบวาใชตัวเลขเปนตัวยอคําอธิบายเพื่อแทนที่หรือแทนที่ตัวแปร 
คือ วางหมายเลข 8 ไวในตําแหนงของ x เพื่อใหไดสมมูล 48 + 25 = 21 แลวสรุป x = 8 ซึ่งการ
เขาใจตัวเลขเปนตัวยอคําอธิบายของตัวอักษร 

 3.2 ตีความคลาดเคลื่อนวิธีการกําจัดในการแกสมการ (Misinterpreting the 
elimination method in solving equations) ไดแก มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีกําจัด
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เมื่อแกระบบสมการเชิงเสนมีการพิจารณาผิดการดําเนินงานที่จะดําเนินการและเลือกการดําเนินการ
ยอนกลับ โดยมีการเขาใจคลาดเคลื่อน 3 ประเภทเกิดข้ึนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลเฉลย 1) พิจารณา
สมการเพียงหน่ึงสมการในระบบ 2) เลือกการดําเนินการที่ไมถูกตองหรือ 3) พิจารณาเฉพาะคาคงที่
ทางดานขวามือของสมการ วิธีการที่ไมถูกตองทั้งหมดน้ีแสดงถึงความเขาใจที่ไมสมบูรณเกี่ยวกับ
วิธีการกําจัด นอกจากน้ียังมีกรณีที่ใชวิธีกําจัดไมใหกําจัดตัวแปร แตรวมสมการทั้งสองเพื่อสราง
สมการเด่ียวที่มีสองตัวแปร เปนการขาดความเขาใจในการเริ่มตนดวยข้ันตอนวิธีการแกปญหา 

 3.3 การดําเนินการที่ไมถูกตองในวิธีการทดแทน (wrong operations in the 
substitution method) วิธีการทดแทนที่ไมถูกตอง คือใชวิธีการคือนําสมการที่ 1 มาเทากับสมการที่ 2 
จะได 2m+n-2 = 3m-2n-3 ซึ่งแสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการ
ทดแทนแลวยังไมมีการตรวจสอบกระบวนการแกปญหา 

 3.4 การใชกฎการเปลี่ยนดานการเปลี่ยนเครื่องหมายผิดพลาด ไดแก การแก
สมการในพีชคณิตไมเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อดําเนินการในแงอื่น ๆ ของสมการหรือใชการดําเนินการที่
ไมถูกตองกับขอกําหนด ไดแก ผิดพลาดการใชกฎดานการเปลี่ยนแปลงดานการเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมาย และการขาดความเขาใจคุณสมบัติพื้นฐานของโครงสรางของพีชคณิต เชน คุณสมบัติของ
พจนเกี่ยวกับพีชคณิต โดยเขาใจวา -7n = -7 + n 

 3.5 ความผิดพลาดจากวิธีการเรียนรูเดิม (previously learned methods) 
ไดแก การประยุกตใชกฎที่เคยเรียนมา หรือข้ันตอนสําหรับสถานการณใหมโดยไมเขาใจความเปนมา
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการใช เชน การใชวิธีการแกสมการกําลังสองเพื่อแกสมการเชิงเสน 

 3.6 ปญหาจากการอานผิด (Misreading the problem) ไดแก การอานและ
ตีความผิดพลาด การเกิดขอผิดพลาดน้ีเกิดกับดานโจทยปญหามากเน่ืองจากตองอาน ตีความ และการ
แปลจากภาษาธรรมชาติเปนพีชคณิตหรือในทางกลับกัน เชน ขอผิดพลาดในการกลับรายการ
เน่ืองจากการตีความผิดพลาดของสถานการณปญหา 

 3.7 การตีความผิดพลาดในเครื่องหมายเทากับ (Misinterpreting the equal sign)
ไดแก การใชเครื่องหมายเทากับเปนเครื่องหมายข้ันตอนเพื่อทําในข้ันตอนตอไปถึงแมจะเปนข้ันตอนที่
ไมจําเปนและขัดตอหลักการสมดุล และตีความเครื่องหมายเทากับเปนเครื่องหมายที่จะทําอะไร
บางอยาง ไดแก การดําเนินการทางดานขวามือของสมการเพื่อใหไดคําตอบทางดานซาย 

4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหาเกี่ยวกับโจทยปญหา (Solving Word 
Problems) พบวาโจทยปญหาเปนปญหาที่ยากลาํบากที่สุดสาํหรับนักเรียนพวกเขามีปญหาในการ
จัดการรายละเอียดของปญหาที่กําหนดในรูปแบบคําในการแกปญหาเกี่ยวกับคําศัพทนักเรยีนตองผาน
หลายข้ันตอน ข้ันตอนเหลาน้ีแปลงภาษาธรรมชาติเปนรปูแบบทางคณิตศาสตร การแกปญหาและการ
ตีความผลลัพธ หน่ึงในมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหลักคือ ความพยายามของนักเรียนในการจับคูอันดับ
ในภาษาธรรมชาติดวยตัวอักษร เห็นไดชัดวาน่ีเปนเหตุผลที่ทําใหเกิด "ขอผิดพลาดในการยอนกลับ" 
การทําความเขาใจปญหาและการแปลเปนสองปญหาหลักเมื่อไมสามารถเขาใจปญหาไดอยางถูกตอง
จึงเกิดขอผิดพลาด 
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บูธ บารเบียริ ไอเรอร และบารเกาะเว (Booth Barbieri, Eyer, & Blagoev 2014)  
ไดแบงองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหาพีชคณิต และนําเสนอตัวอยาง ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ดานตัวแปร (Variable) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การรวมพจนที่
แตกตางกัน การยาย ลบหรือเพิ่มตัวแปรการแกปญหาหน่ึงตัวแปรเทาน้ัน เชน  

ตัวอยางที่ 1 9z + 1 มีคาเทากับเทาไร นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนวาสามารถรวมกัน
ไดจึงตอบ 10z   

ตัวอยางที่ 2 6x2 + 4x คาเทากับเทาไร นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนวาสามารถ
รวมกันไดทั้งพจนและเลขช้ีกําลังจึงตอบ 10x3  

ตัวอยางที่ 3 นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนวา 3v + 3 เปนแบบเดียวกันกับ -3v + 3 
2. ดานเครื่องหมายลบ (Negative Sign) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การ

ยายการลบหรือการเพิ่มเครื่องหมายเทากับ ดําเนินการโดยไมคํานึงการเทากันทั้งสองดานของ
เครื่องหมายเทากับหรือไมเทากัน และการยายโดยไมมีเปลี่ยนเครื่องหมาย เชน ในข้ันการแกปญหา 
นักเรียนแทน -2x ดวย 2x นักเรียนยายขาง 9z โดยไมเปลี่ยนเครื่องหมาย 

3. ดานการเทากันและไมเทากัน (Equality/Inequality) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ การยาย การลบหรือเพิ่มเครื่องหมายเทากับ ดําเนินการโดยไมมีรักษาสมดุลทั้งสอง
ดานของเครื่องหมายเทากบัหรือ ไมเทากันหรือเครื่องหมายความไมเทากัน เชน เครื่องหมายเทากบัจะ
ถูกนําออกจากสมการ ในการแกสมการนักเรียนจะลบออกจากดานเดียวของสมการ  

4. ดานการดําเนินการ (Operation) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ การ
ดําเนินการบวก การลบ การคูณ หรือการหารที่ถูกระบุจะแทนในทางกลับกัน เชน การดําเนิน
คลาดเคลื่อนการบวก 5 + x = 5x การดําเนินการคลาดเคลื่อนเพราะคิดวาดําเนินการเหมือนกันไดจึง
ดําเนินการ -19 / -9 เหมือนกับการดําเนินการ -19 - 9 และ 6 - 4x เหมือนกับการดําเนินการ 4x6    

5. ดานเศษสวน (Fraction) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การยายจากตัว
เศษไปยังตัวหาร หรือในทางกลับกัน การคูณเมื่อมีการระบุการลบโดยเศษสวนใชการเพิ่มหรือลบเพื่อ
กําจัดเศษหรือตัวหาร เชน เปลี่ยน -1/15 เปน -15 

6. ดานสมบัติทางคณิตศาสตร (Mathematical Property) มีลักษณะมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนคือ การใชคุณสมบัติการสลับหรือเช่ือมโยงอยางไมเหมาะสม และการใชคุณสมบัติการ
แจกแจงอยางไมเหมาะสม 

แฟล็กก (Flagg, 2014) ไดวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาษาคณิตศาสตร 
ประกอบไปดวยลักษณะความเคลื่อนเกี่ยวกับคําและวลีที่สําคัญ การใชคําศัพท การใชเครื่องหมาย 
และการใชสัญลักษณที่ไมถูกตอง และพบวาจะเปนอุปสรรคตอความผิดพลาดพลาดในข้ันตอนวิธีการ 
การคํานวณ และการวิเคราะหโจทยปญหา 

นาเซอร (Naseer, 2015) ไดวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตไวดังน้ี 
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1. ดานตัวแปรหรือการใชตัวอักษร (letter usage or variables) มีลักษณะของ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ดําเนินการรวมพจน 7x + x = 7x2  

2. ดานภาวะการเทากัน (equality) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในการใชกฎ เชน 4k = 144 นักเรียนแกสมการเปน k = 144 – 4 ซึ่งที่ถูกตองเปน 
k = 144 ÷ 4 กฎเกณฑที่ไมถูกตอง การประยุกตโครงสราง 

3. ดานภาวะการไมเทากัน (inequalities) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ 
แนวคิดกฎเกณฑที่ไมถูกตอง การประยุกตโครงสราง 

โดเฮอรที (Dougherty, 2016) มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศโคลัมเบีย ไดกลาวถึง
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนสรุปไดดังน้ี 

1. เครื่องหมายเทากับ (Misunderstanding of equal sign) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ ความเขาใจผิดในสิ่งที่หมายถึงเทากับ และ ความเขาใจผิดของสิ่งที่แกปญหาสมการ 
เชนนักเรียนเห็นเครื่องหมายเทากับเปนสัญญาณอะไรบางอยางที่ตองทํากับจํานวนเพื่อใหไดคําตอบ 
เห็นเครื่องหมายเทากับเกี่ยวกับมากกวา นอยกวา และ ไมเทากับ 

2. พิจารณาตัวแปรตามคาที่เจาะจง (Consider variables as specific values) มี
ลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ไมสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงปริมาณไดโดยไมตองใชคาที่
ระบุ และ มุงเนนที่จํานวนทั้งหมดแทนที่จะเปนจํานวนจริง ตัวอยาง โจทยถาม 9h – h มีคาเทากับ 
8h หรือไม โดยนักเรียนตอบไมสามารถระบุไดวาถูกตองหรือไมเพราะไมรูคาของ h และ หรือตอบวา 
ถูกตองถา h เปนจํานวนบวก 

3. ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต (Algebra basic skill) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนแกปญหาเพื่อหาคา p ไมถูกตอง ดังน้ี 16 – p = 7 นักเรียนตอบ p = -9 ซึ่ง
คําตอบที่ถูกตองคือ 9 

4. นักเรียนมักจะเช่ือวาคณิตศาสตรเปนเพียงชุดของข้ันตอน มีทักษะถูกแบง
ออกเปนสวนยอย ๆ ที่มีกฎเฉพาะเจาะจง 

มูรันเกียร (Mulungye, 2016) ไดทําการวิเคราะหขอผิดพลาด และองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตไดดังน้ี 

1. ดานโจทยปญหา (Word problems) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ 
กําหนดโจทยปญหาใหนักเรยีนอานและแปลงเรื่องราวเปนนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตซึ่งเกี่ยวของกับ การ
กําหนดตัวแปร คาคงที่ และเปนตัวแทนความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปแบบสัญลักษณที่สังเกตวา
เปนเรื่องยากโดยเฉพาะ พบวา นักเรียนระบุตัวแปรที่โจทยกําหนดใหไมถูกตอง โดยเขาใจวาตัวอักษร 
s หรือ t เปนตัวยอคําอธิบายแทนปริมาณที่แตกตางกัน และเขาใจวาสัญลักษณ "=" ไมไดหมายถึงการ
แสดงความสัมพันธทางคณิตศาสตรแตเปนการแยกออกเปนสองกลุมจึงทําใหแปลงโจทยปญหาเปน
นิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตไมถูกตอง และจากการวิเคราะหคําตอบขอผิดพลาดในการกลับรายการ พบวา 
นักเรียนใชเครื่องหมายเทากับเพื่อแสดงการเทากันโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธตามสัดสวน ใช
ตัวอักษรเปนตัวยอคําอธิบาย แทนปริมาณที่แตกตางกัน และสรางสมการตามลําดับของคําจึงทําให
แปลงโจทยปญหาเปนนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตไมถูกตอง นอกจากน้ีมีการคาดเดาโดยไมมีเหตุผล พบวา 
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นักเรียนแปลงโจทยปญหาเปนนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตโดยไมไดใชวิธีการเกี่ยวกับพีชคณิตหรือกฎ 
ประเด็นหน่ึงที่เห็นไดชัดในคําตอบคือนักเรียนมีปญหาในการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางตัว
แปรโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตัวแปรหน่ึงมีความแตกตางกัน 

2. ดานนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิต (Algebraic expressions) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน คือ การกระจายนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิต พบวา นักเรียนมีการแจกแจงที่ไมถูกตองโดย
เครื่องหมายลบกอนวงเล็บถูกละเวน การใชสมบัติการแจกแจงเกินเงื่อนไขในการแกปญหา การทําให
อยูในรูปอยางงายของนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิต พบวา นักเรียนเกิดความสับสนวา 3x + 5 เปน
กระบวนการ และรับรูวาคําตอบไมควรมีสัญลักษณของการดําเนินการ จึง ดําเนินการทํา 3x + 5 
ใหอยูในรูปอยางงาย คือ 8x ขาดความเขาใจเกี่ยวกับนิพจนพีชคณิต ไมทราบวิธีการดําเนินการกับตัว
แปรเมื่ออยูในตัวหาร ไมทําตามข้ันตอนที่ถูกตอง และตัวประกอบของนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิต พบวา 
ขาดความเขาใจเรื่องการแยกตัวประกอบ 

3. ดานสมการเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Equations) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน คือ การดําเนินการกับจํานวนเต็มโดยนักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการบวกและลบ
จํานวนเต็มในกระบวนการแกสมการสมบัติสมมาตร สมบัติการถายทอด และการคิดคํานวณ การ
ดําเนินการกับจํานวนเต็มและการคํานวณ 

4. ดานตัวแปร (Variables) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนสับสน
กับการดูตัวแปรเปนคาคงที่หรือในทางกลับกัน เชน ผลรวมของจํานวนเต็มติดตอกันสองจํานวน 
การตอบของนักเรียนสวนใหญเปน a + b  หรือ x + y หรือ m + n แทน a + a +1 = 2a + 1 
หรือ 2x + 1 หรือ 2m + 1 

อิดริซู อบูการ และโบรกี ้(Iddrisu, Abukar & Boakye 2017) ไดวิเคราะหองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหาทางพีชคณิตพื้นฐานไวดังน้ี 

1. ดานตัวแปร (Variables) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดังน้ี 
 1.1 การตีความตัวแปรผิด พบวา เขาใจวาตัวแปรเปนคํากิริยาในโจทย เชน การ

ขาย แทนที่จะเปนจํานวนสิ่งตาง ๆ ไมสามารถแยกระหวางตัวแปร และไมใชตัวแปรในโจทยปญหาได 
เขาใจผิดวาผลคูณตัวแปรสองตัวแปรเปนตัวแปรเดียว 

 1.2 การทําใหอยูในรูปอยางงาย การทําใหอยูในรูปอยางงายไมถูกตอง พบวา 
การทําใหอยูในรูปอยางงายไมถูกตอง เชน ดําเนินการ 3 + 5y เปน 8y และ ดําเนินการ 7 – 3a เปน 
4 หรือ –4a การทําใหอยูในรูปอยางงายที่ไมสมบูรณ เชน เขาใจวา 5(a + 2) เปนคําตอบที่สิ้นสุด เมื่อ
เทียบกับข้ันตอนทางพีชคณิตถือวาเปนคําตอบที่ไมสมบูรณ หรืออาจไมทราบวิธีดําเนินการตอ 

 1.3 ความคลาดเคลื่อนในการกลับรายการ พบวา สรางนิพจนทางพีชคณิตโดยไม
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธที่ถูกตองระหวางตัวแปรที่กาํหนด แตสรางนิพจนตามลําดับของโจทย เชน 
จากโจทย ลบ 3a จาก 7 นักเรียนเขียน 3a – 7 แทนคําตอบ 7 – 3a 

 1.4 การเปรียบเทียบเชิงปริมาณที่ไมถูกตอง พบวา นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อน
วาตัวหารของสวนที่เพิ่มข้ึนคาของเศษจะเพิ่มข้ึน 
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2. นิพจนพีชคณิต (Algebraic Expressions) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดังน้ี 
 2.1 การทําใหอยูในรูปอยางงาย การทําใหอยูในรูปอยางงายไมถูกตอง พบวา 

การเช่ือมตอ หรือการรวมกันของพจนโดยไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการดําเนินการที่จะตอง
ดําเนินการ และมีปญหาในการดําเนินการทางคณิตศาสตร เชน – m + m เมื่อ m จํานวนจริงใด  ๆ   
การทําใหอยูในรูปอยางงายที่ไมสมบูรณ พบวา ไมดําเนินการตอเพื่อใหไดคําตอบที่ยอมรับในการจัด
นิพจนใหอยูในรูปอยางงาย เชน ดําเนินการกับข้ันตอนหน่ึงหรือสองข้ันตอนและยุติกระบวนการ
กอนที่จะถึงคําตอบสุดทาย ซึ่งมีความเปนไปไดคือความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการกับ
ปญหา หรือเขาใจผิดวาเปนคําตอบสุดทายแลว 

 3.2 การคูณไมถูกตอง พบวา ความคลาดเคลื่อนในการดําเนินการที่เกี่ยวของกบั
รากที่สองและกําลังสองของนิพจนทางพีชคณิต โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีตัวแปรเชิงลบ 

 3.3 การสรางสมการไมถูกตอง พบวา เมื่อไดคําตอบในรูปแบบของนิพจนทาง
พีชคณิต ดําเนินการตอเพื่อแกสมการทําใหอยูในรูปอยางงายทางพีชคณิต โดยเช่ือมโยงตัวแปรใน
ปญหาในรูปแบบที่ไมตรงความหมายของสมการ 

 3.4 การแจกจายไมถูกตอง พบวา ใชสมบัติการแจกจายไมถูกตอง โดยนําสมบัติ
การแจกแจงไปใชกับเลขยกกําลัง 

3.  สมการ (Equations) มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดังน้ี 
 3.1 จํานวนเปนตัวยอคําอธิบาย (labels) พบวา เขาใจวาตัวแปรเปนตัวยอ

คําอธิบาย จึงดําเนินการแกปญหา สําหรับ y ใน 6y + 13 = 75 นักเรียนเหลาน้ีเขียน y = 2 โดยวาง
หมายเลข 2 ลงในตําแหนงของ y จะได 62 + 13 = 75 แลวสรุป y = 2 เปนคําตอบซึ่งเปนคําตอบที่
ไมถูกตองเปนการแกปญหาที่ไมไดทําตามข้ันตอนการแกสมการ 

 3.2 ตีความวิธีการกําจัดการแกสมการหลายช้ัน พบวา นักเรียนเขาใจผิด
เกี่ยวกับการดําเนินการที่จะดําเนินการ โดยมีการดําเนินการยอนกลับ เชน บวกเมื่อเปนลบ หรือ
ในทางกลับกัน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนน้ีเกิดจากความเขาใจที่สับสนในการทําใหอยูในรูปอยางงาย
ของจํานวนเต็มและการจัดการกับเครื่องหมาย และความยากลําบากน้ีจะเพิ่มข้ึนข้ึนเมื่อตัวแปรในสอง
สมการมีเครื่องหมายตรงกันขาม (–b, +b) 

 3.3 ผลเฉลยไมถูกตองสําหรับสมการหลายช้ัน พบวา ใชวิธีการแทนคาผิดพลาด 
การใชกฎการเปลี่ยนแปลงดาน และการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่ผิดพลาดทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนน้ีเกิดข้ึนในข้ันตอนสุดทายของกระบวนการแกสมการ นักเรียนบาง
คนเปลี่ยนพจนไปยังอีกดานหน่ึงของสมการโดยไมเปลี่ยนเครื่องหมายอยางถูกตองหรือไมใชการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เชน a + a – 5 = 7 แลว 2a = 7 – 5 นอกจากน้ีตีความผิดวิธีการกําจัดเมื่อ
แกสมการพรอม ๆ กัน 

4. การแกโจทยปญหา (Solving Word Problems) มีลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน คือ ขาดความเขาใจแนวคิดรวมเมื่อมีการคูณกับตัวแปรที่มีคาคงที่ ไดแก แปลความหมาย
ของสัญลักษณที่ใชแทนโจทยไมถูกตองเมื่อมีการระบุตัวแปร การตีความตัวแปรผิด และขาดความ
เขาใจในปญหา  
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นอกจากน้ีอิดริซู อบูการ และโบรกี้ ไดสรุปมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการแกปญหา
ทางพีชคณิต ดังน้ี สัญลักษณในพีชคณิต มีการตีความแตกตางกันในสถานการณที่แตกตางกัน 
นักเรียนมีการรับรูอยางไมถูกตองและไมสมบูรณเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลขและเครื่องหมายภาพรวมที่
เกิดข้ึนจากผลการวิจัยคือ ความเขาใจผิดของแนวคิดเรื่องตัวแปร นิพจนเกี่ยวกับพีชคณิต มันถูก
คนพบจากการศึกษาวาปญหาหลัก นักเรียนที่พบคือขาดความเขาใจของคุณสมบัติโครงสรางในพื้นที่
แนวคิดน้ีซึ่งทําใหนักเรียนใชวิธีการที่ไมถูกตองมากมายนอกจากน้ีนักเรียนยังแกไขหรือใชกฎที่ไม
เหมาะสมอีกดวยซึ่งไมเหมาะสมในบางสถานการณ การแกสมการ การใชผิดประเภทของเครื่องหมาย
ที่เทาเทียมกันออกไปจากความหมายที่ยอมรับไดชัดเจน ในกรณีสวนใหญนักเรียนใช 'เครื่องหมาย
เทากับ' ในแงหน่ึงน่ันคือเพื่อดําเนินการไปทางซายและรับคําตอบทางดานขวาหรือในทางกลับกันใน
ที่สุด นักเรียนใชวิธีการกําจัดและแทนที่อยางไมเหมาะสม  

ชนิพเพอร แม็คคอย (Schnepper & Mccoy, 2017) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนออกเปน 5 ลักษณะดังน้ี 

1. คําตอบที่ไมสมบรูณ (Incomplete Answer) โดยเปนการตอบคําถามเพียงบางสวน
โดยไมครอบคลุมการแกปญหาหรือขอสรุปที่คําถามตองการทั้งหมด 

2. การใชขอมูลผิด (Misused Data) โดยเปนการใหขอสรุปจากขอมูลที่รวบรวมอยู
ในทางที่ไมเหมาะสมแตมีข้ันตอนการดําเนินการที่ถูกตอง 

3. ขอผิดพลาดทางเทคนิค (Technical Error) โดยเปนการผิดพลาดในดานการ
คํานวณ ผิดพลาดในการจัดการกับสัญลักษณทางพีชคณิตพื้นฐาน สะเพรา หรือผิดพลาดในการใช
กระบวนการและทักษะที่มักจะเขาใจในหลักสูตรเบื้องตน 

4. ขอผิดพลาดที่เกิดจากมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่ไดเรียนมากอนหนา ( Error 
Originating from Misconceptions of Previously Learned Material) โดยเปนการผิดพลาดใน
ข้ันตอนตามมาหรือผิดพลาดจากการใชทักษะที่มักจะตนแบบกอนหนาน้ีในเน้ือหาเดียวกัน 

5. การบิดเบือนบทนิยาม (Distorted Definition) โดยเปนการเปลี่ยนแปลง 
คํานิยามที่มีความเกี่ยวของกับการแกปญหาของขอคําถาม 

ซีไลนสกี (Zielinski, 2017) ไดสังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
พีชคณิตที่เกิดข้ึนบอย และมีความคงทนสามารถสรุปไดดังน้ี การใชสัญลักษณ, (use of notation) 
การใชเครื่องหมายลบ (use of the negative sign) กฎสําหรับการบวก และลบเลขช้ีกําลัง(rules of 
positive and negative exponents) การแจกแจงผิดพลาด (distribution errors) และ เศษสวน
ทางพีชคณิตอยูในรูปสําเร็จ (simplifying algebraic fractions) 

ทิคิน ซิระวะ (Tekin-Sirava, 2017) ไดวิเคราะหภาพลักษณมโนทัศนทางพีชคณิต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนระดับกลาง การวิเคราะหภาพลักษณมโนทัศนเกี่ยวกับบท
นิยาม (concept definition) พบวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนประกอบไปดวย  

1. ภาพลักษณมโนทัศนของพจน (Concept Images of the Term) มีลักษณะมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนไมเขาใจในบทนิยามของพจน โดยเขาใจวาคาคงที่ไมใชพจนจึงตอบวา 
4t2+6z+5 มี 2 พจน คือ 4t2 และ 6z  เขาใจวาคาสัมประสิทธ์ิไมไดเปนสวนหน่ึงของพจนจึงตอบวา 
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8xy + 10 มีพจนคือ xy และ 10 และไมทราบเงื่อนไขของนิพจนเกี่ยวกับพีชคณิตจึงตอบ 5rs2 มี 5, r 
และ s2 เปนพจนจึงสรุปไดวานักเรียนมีความเขาใจในบทนิยามของพจนไมถูกตอง 

2. ภาพลักษณมโนทัศนของคาสัมประสิทธ์ิ (Concept Images of the Coefficient)  
มีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน คือ นักเรียนเขาใจในบทนิยามของคาสัมประสิทธ์ิไมครบ โดยเขาใจ
วาคาคงที่เปนสัมประสิทธ์ิของนิพจน (สัมประสิทธ์ิของนิพจนที่ถูกตอง คือ คาคงที่ของพจนที่มีดีกรี
สูงสุด) ดังน้ันจึงตอบคําถาม นิพจน 2x+3 มีสัมประสิทธ์ิคือ 2 และ 3 นิพจน 8xy+10 มีสัมประสิทธ์ิ
คือ 8 และ 10 นิพจน 4t2 + 6z + 5 มีสัมประสิทธ์ิคือ 4t2 จึงสรุปไดวานักเรียนกําหนดคาสัมประสิทธ์ิ
ตามบทนิยามไมถูกตอง 

จากที่กลาวมาจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางคณิตศาสตรนําเสนอมาทั้งหมดสวนใหญเมื่อจัดหมวดหมู จะมีความคลายคลึงกัน ซึ่งสรุปไดวา 

1. ดานภาษา และสัญลักษณ 
2. ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
3. ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
ซึ่งจะนํามาวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน แลวนําไปเปนขอมูล

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป  
 

2.4 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน 
2.4.1 ความหมายของการวินิจฉัย และความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของความหมายของการวินิจฉัย และแบบทดสอบ
วินิจฉัย พบวา นักการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยไวตาง ๆ 
กันดังน้ี 

ทิพย ขําอยู (2556) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง การดําเนินการ
พัฒนาวิธีการวินิจฉัย หรือกระบวนการของการวินิจฉัย เพื่อคนหาขอบกพรอง หรือ จุดเดน จุดดอยใน
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน เกี่ยวกับการคิด ความรู ทักษะ และความเขาใจผิดในแนวคิดและ
เน้ือหาที่เรียน โดยใชวิธีการตรวจพิจารณาหรือวิธีการทดสอบโดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงแกไข 

กุลพร พูลสวัสด์ิ (2559) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศในดาน จุดเดน จุดดอย มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ปญหา
อุปสรรคสถานะความรูในปจจุบันของผูเรียน และใหขอมูลยอนกลับแกผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูเรียน 
ครูผูสอน โรงเรียน และผูปกครอง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และให
ผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูในข้ันตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) ไดกลาวไววาการประเมินเพื่อ
วินิจฉัยทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนเปนรายบุคลหรือรายกลุม 
เพื่อระบุวา ผูเรียนไดรูมโนทัศนใดมาแลวบาง มีความเขาใจที่ถูกตองหรือไม ยังเขาใจคลาดเคลื่อน   
ในมโนทัศนใดบาง และเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากสาเหตุใด 
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สุมาลี มีสกุล (2558) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง การวิเคราะหเพื่อ
ระบุปญหา อุปสรรค ขอบกพรอง จุดเดน หรือจุดดอยของนักเรยีน เพื่อนําผลไปใชในการปรบัปรงุการ
จัดการเรียนการสอน 

สุพักตร พิบูลย (2559) ไดใหความหมายของการสอบวินิจฉัย หมายถึง การสอบที่มุง
เพื่อคนหาหรือวิเคราะหจุดดอยหรือขอบกพรองในการเรียน เพื่อตรวจสอบความบกพรองทางการ
เรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ผลการสอบสามารถบอกไดวานักเรียนบกพรองในทักษะใด จุดใด 
พรอมสาเหตุของความบกพรอง แตในขณะเดียวกันอาจเจอจุดเดน หรือความสามารถพิเศษของ
ผูเรียนก็ไดผลการวินิจฉัย จะนํามาซึ่งการแกไข และสงเสริมการเรียนของนักเรียนไดถูกตองและตรง
จุด รวมทั้งสามารถนําผลการวินิจฉัยในเรื่องหน่ึง ๆ ไปใชเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการเรียน
เรื่องอื่น ๆ ที่มีความตอเน่ืองกัน ตลอดจนใชเพื่อปรับปรุงการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2560) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง คนหา
จุดเดน จุดดอยของผูเรียนวามีปญหาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง มากนอยแคไหนเพื่อนําไปสูการตัดสินใจการ
วางแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

สมนึก ภัททิยธนี (2562) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อ
คนหาจุดบกพรองของนักเรียนที่มีปญหาวายังไมเกิดการเรียนรูรูตรงจุดใด และอะไร เรื่องใดเปน
สาเหตุที่ทําใหนักเรียน มีความบกพรองจะไดหาทางแกไข ไดตรงจุดที่เปนปญหาหรือทําการสอนซอม
เสริมไดถูกตอง  

มูรันเกียร (Mulungye, 2016) ไดใหความหมายของการวินิจฉัย หมายถึง การระบุ
ขอผิดพลาดหรือความเขาใจผิดของนักเรียนขณะที่พวกเขามีสวนรวมในกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

ศิริเดช สุชีวะ (2550) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง แบบทดสอบ 
ที่สรางข้ึนเพื่อใชคนหาขอบกพรอง จุดออน หรือ จุดดอยของผูเรียนทั้งในทางวิชาการและทางดาน
จิตใจเพื่อแยกผูเรยีนวามีความสามารถดีหรือดอยในเรือ่งใด และหาสาเหตุวาผูเรียนมีผลการเรียนดอย
เน่ืองมาจากสาเหตุใด แบบทดสอบวินิจฉัยน้ีนอกจากจะเปนประโยชนทางวิชาการแลว ยังใชเปน
ประโยชนในการตรวจสอบความผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจดวย 

ปยะธิดา ปญญา (2558) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง 
แบบทดสอบที่ใชวัดหาจุดแข็งและจุดออนของนักเรียน โดยทั่วไปจะใชเพื่อหาขอบกพรองในดาน
ทักษะหรือความสามารถ อยางเชน แบบทดสอบที่ใชสําหรับระบุปญหาในการเรียน สวนใหญแลว
แบบทดสอบวินิจฉัยจะออกแบบมาเพื่อใหสามารถวัดคุณลักษณะน้ัน ๆ ไดอยางลึกซึ้งจนสามารถระบุ
ตนตอของปญหาได ถานําแบบทดสอบวินิจฉัยมาใชสํารวจความบกพรองของนักเรียนกอนที่จะจัดการ
เรียนการสอน เพื่อตรวจสอบความพรอมของผู เรียนกอนเรียนแบบทดสอบน้ีก็จะกลายเปน
แบบทดสอบวินิจฉัยกอนเรียน 

สุพักตร พิบูลย (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง  
แบบทดสอบที่มุงวิเคราะหจุดบกพรองทางการเรียนเปนรายบุคคล ใหความสําคัญความตรงตาม
เน้ือหา แบงขอสอบเปนฉบับหรือกลุมยอย ๆ ที่วัดขอบกพรองในเรื่องเดียวกัน เพื่อตรวจสอบความ
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บกพรองเปนรายประเด็น แตละฉบับจะประกอบดวยขอสอบที่คอนขางงาย ขอสอบแตละขอใน
แบบทดสอบวินิจฉัย สามารถสืบคนหาสาเหตุของการตอบขอสอบผิดไดหรือสาเหตุของขอบกพรอง
ของการตอบผิดได ใหเวลาในการสอบที่เพียงพอ การตรวจใหคะแนนเนนการตรวจสอบเปนรายฉบับ
ยอย ๆ  

เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง 
แบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อคนหาจุดบกพรอง สาเหตุของความบกพรองและปญหาตาง ๆ ในการเรียน
เรื่องน้ัน ๆ ของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขใหตรงจุด 

นัฐพงษ ทองเช้ือ (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง 
แบบทดสอบที่ครูผูสอนสรางข้ึนมาโดยการวิเคราะห เน้ือหาในเรื่องน้ัน ๆ อยางละเอียดและมีความ
ตรงเชิงเน้ือหาสูง เพื่อใชในการคนหา จุดบกพรองของนักเรียนแตละคนในการเรียนเรื่องน้ัน ๆ ทั้งน้ี
เพื่อจะไดจัดกิจกรรม ทางการเรียนการสอนและสอนซอมเสริมไดตรงจุดตามที่ นักเรียนมีความ
บกพรอง และเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนของครูอีกดวย 

ภัทราพร เกษสังข (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง 
เครื่องมือที่ใชสําหรับคนหาขอบกพรองทางการเรียน เพื่อวัดจุดออนหรือขอบกพรอง และสาเหตุของ
ขอบกพรองน่ัน ๆ ของผูเรียนแตละคน เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยประเมินเน้ือหาเปนเรื่อง
ยอย ๆ ซึ่งละเอียดกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โชติกา ภาษีผล ( 2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง แบบทดสอบ
ที่มุงวัด จุดดอยของการเรียนรูที่เปนปญหาของผูเรียน มุงตรวจสอบกลไก องคประกอบยอยของ
กระบวนการสําคัญที่เปนเปาหมายของการเรียนรู เพื่อเปนประโยคตอการปรับปรุงและซอมเสริม 

ธัญญริญญ จิรกุลธนศิริโชติ (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง 
แบบทดสอบที่สรางข้ึน เพื่อคนหาจุดบกพรองหรืออุปสรรคทางการเรียนของนักเรียนแตละคนในแต
ละเน้ือหา เพื่อใหครูไดใชเปนสารสนเทศในการปรับปรุงการเรียนการสอน นําไปสูการแกไข
ขอบกพรองเหลาน้ันไดอยางตรงตามสาเหตุหรือขอบกพรองที่คนพบและมีประสิทธิภาพดวยวิธีการ    
ที่เปนที่ยอมรับ 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง แบบทดสอบ
ที่มุงหาขอบกพรองในการเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู 

เมษา นวลศรี  (2561) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย  หมายถึง 
แบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อช้ีใหเห็นจุดบกพรองของนักเรียนที่เกิดข้ึนในการเรียนเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ  

บราวน (Brown, 1970) ใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ใชสําหรับคนหาจุดบกพรองทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยมุงที่จะทําการสอนซอม
เสริมและใหการแนะแนว ซึ่งสามารถช้ีใหเห็นถึงจุดออน หรือจุดบกพรองของนักเรียนเปนรายบุคคล 
ในแตละสวนยอย ๆ ของแบบทดสอบน้ัน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปนกระบวนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนเปนรายบุคลหรือรายกลุม เพื่อระบุวา ผูเรียนไดรูมโนทัศนใดมาแลวบาง 
มีความเขาใจที่ถูกตองหรือไม ยังเขาใจคลาดเคลื่อนในมโนทัศนใดบาง และเกิดความเขาใจที่
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คลาดเคลื่อนเน่ืองจากสาเหตุใดจึงทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จโดยศึกษาจากการทํา
แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย 

2.4.2 ความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย    
แบบทดสอบวินิจฉัย มีความสําคัญและมีคุณคาตอการเรียนการสอนเปนอยางย่ิง ซึ่ง

จะเปนประโยชนตอนักเรียน ครูผูสอน และผูบริหาร เพราะถือวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญเปนสื่อ
ที่จะใหครูผูสอนเขาใจและวิเคราะหถึงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของนักเรียน พรอมทั้งครูผูสอน
สามารถปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนไดอยางตรงจุดไดมีนักการศึกษากลาวถึงขอดีของ
แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนดังน้ี 

พรอมพรรณ อุดมสิน (2544) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัยวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญและมีคุณคามาก สําหรับการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ในปจจุบันมี
ประโยชนทั้งครูและนักเรียน ดังน้ี 

ประโยชนสําหรับครู ประกอบไปดวย 
1. ชวยปรับปรุงการสอนของครู เพื่อจะไดรูวาครูสอนเรื่องอะไร และหัวขอใดที่

นักเรียนยังมีขอบกพรองอยู เพราะเน้ือหาบางเรื่องตองใชความรูพื้นฐานเกา หากวาครูยังไมแกไข
ขอบกพรองเกา ๆ จะทําใหการเรียนเน้ือหาตอไปไมประสบความสําเร็จได 

2. ชวยใหครูเตรียมบทเรียนไดตรงตามความตองการของนักเรียนโดยใชเทคนิคได
อยางเหมาะสมกับนักเรียนในเน้ือหาแตละตอน เพราะเน้ือหาแตละตอนมีความยากไมเหมือนกัน หาก
วาครูไดทราบวาเน้ือหาตอนใดเปนปญหามากตอนักเรียน ครูก็ควรจะตองเพงเล็งเปนพิเศษในเน้ือหา
ตอนน้ัน ๆ และหาวิธีสอนที่จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 

3. ประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการวินิจฉัย ทําใหมีเวลาสอนซอมเสริมเปน
รายบุคคลมากข้ึน 

ประโยชนสําหรับนักเรียน ประกอบไปดวย 
1. ผลการสอบจากแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนจะทําใหนักเรียนไดประเมินตนเอง

ไดวาตนเองมีจุดประสงคใดที่ยังบกพรองอยู สมควรจะไดรับการแกไข ทําใหนักเรียนรูความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งเปนจุดมุงหมายสําคัญอยางหน่ึงของหลักสูตร 

2. จากการทําแบทดสอบวินิจฉัยการเรียน ผลที่ไดจะเปนเครื่องชวยตัดสินวา
นักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาหรือมีทักษะในเรื่องน้ันหรือไม ตลอดจนมีความพรอมที่จะเรียนตอไปได
หรือไม 

3. จะเปนแรงจูงใจในการเรียน ใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนอยูเสมอ เพราะ
ถาผูเรียนทราบวาจบบทเรียนแลวจะมีการทดสอบเพื่อวินิจฉัยการเรียน ผูเรียนจะกลัวความลมเหลว 
จะทําใหสนใจในการเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การประเมินวินิจฉัยไวดังน้ี 

1. ผูเรียนทราบจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง 
2. ทราบวาตนเองมีความรอบรูในเน้ือหาน้ัน ๆ ลึกซึ้งเพียงใด 
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3. ชวยใหผูเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ 
4. ผูสอนทราบวาควรปรับปรุงการเรียนการสอนอยางไร 
5. ผูสอนรูจักผูเรียนและทราบความรูพื้นฐานของผูเรียน 
6. การเรียนการสอนมีความหมายและคุมคาตามเทคนิคการวัดและประเมินผล 
7. สามารถแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนไดอยางถูกตอง 
วิรัช วรรณรัตน (2557) ไดสรุปความสําคัญของการวินิจฉัยวาเพื่อคนหาความเดน-

ความดอย ความเกง-ความออน ในเน้ือหา ในเรื่องราว เพื่อคนหาสาเหตุอันจะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุง พัฒนาและการซอมเสริม เสมือนกับแพทยที่พยายามตรวจสมมุติฐานโรคของคนไข เพื่อ
คนหาสาเหตุ โดยการบําบัดรักษา 

นัฐพงษ ทองเช้ือ (2559) ไดสรุปความสําคัญของการวินิจฉัยวาชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาการคนหาขอบกพรอง และสาเหตุของขอบกพรอง
ทางการเรียนเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่วาไวหรือไม ซึ่งจะเปนพื้นฐานหรือแนวทางในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2560) ไดสรุปความสําคัญของการวินิจฉัยวาไว 2 ประการ
ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เน่ืองจากผลการวัดผูเรียนดวยแบบทดสอบ
วินิจฉัยการเรียนจะไดทราบวาผูเรียนมีจุดบกพรองจุดใด มากนอยเพียงใด ซึ่งครูผูสอนสามารถแกไข
ปรับปรุงโดยการสอนซอมเสริมไดตรงจุดเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูที่
คาดหวังไว 

2. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผลการวัดดวยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 
นอกจากจะชวยใหเห็นวาผูเรียนมีจุดบกพรองเรื่องใดแลว ยังชวยใหจุดบกพรองของกระบวนการ
จัดการเรียนรูอีกดวย  

วรนุช แหยมแสง (2560) ไดกลาวถึงเปาหมายของการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยที่
คลาดเคลื่อนเพื่อการปรับปรุงการสอนของครูและเพื่อแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

เมษา นวลศรี (2561) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัยชวยใหทราบ
สาเหตุของความบกพรอง อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในแงของการเปนแนวทางนําไปสู
การสอนซอมเสริมไดตรงจุด 

ลินคิช (Lindquist, 1963) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน
ไวดังน้ี 

1. สามารถวิเคราะหขอบกพรองทางการเรียนของนักเรียนไดละเอียดกวาวิธีการอื่น ๆ  
2. ชวยใหครูไดทราบถึงองคประกอบที่สําคัญ ลําดับข้ันที่จําเปนตลอดจนอุปสรรค

ในการเรียนการสอน 
3. ประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการวินิจฉัย ทําใหมีเวลาจัดซอมเสริมเปน

รายบุคคลไดมากข้ึน 
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4. ชวยใหนักเรียนทราบวาตนเองตองเรียนอะไรเพิ่มเติมจากการปรับปรุง 
ขอบกพรองที่สําคัญของตนเอง 

5. ประหยัดเวลาของครูในการจัดหรือเตรียมการซอมเสริมและชวยในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

บลูม (Bloom, 1971) ไดกลาวถึงหนาที่และความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย
การเรียนสรุปไวดังน้ี 

1. ใชวัดพืน้ฐานความรูกอนเขาเรียน 
2. ใชวัดระดับความรอบรู 
3. ใชแยกนักเรียนเปนกลุมเปนพวกเพื่อหาทางใชวิธีการสอนที่เหมาะสม 
4. ใชคนหาสาเหตุของความผิดที่เกิดข้ึนซ้ําซาก 
กรอนลันด (Gronlund, 1976) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย

จุดบกพรองในการเรียนไวดังน้ี 
1. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนแตละฉบับสะทอนถึงมโนคติเกี่ยวกับเรื่องที่จะวัด

ของผูสรางและขอคิดของผูเรียนในการวินิจฉัย 
2. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนสรางข้ึนสําหรับนักเรยีนที่มผีลการเรียนตํ่าจงึเหมาะ

สําหรับพิจารณาขอบกพรองทางการเรียน แตจะไมเหมาะสําหรับการพิจารณาระดับความชํานาญ 
3. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน จะเปนตัวบอกประเภทของขอบกพรองของ

นักเรียนแตจะไมบอกสาเหตุของขอบกพรองน้ัน แมวาบางครั้งจะสามารถบอกสาเหตุจากประเภทของ
ขอบกพรองหรือจากการอธิบายคําตอบของนักเรียน แตขอบกพรองบางชนิดอาจเกิดข้ึนจากหลาย
สาเหตุหรือเกี่ยวของกันในลักษณะที่ซับซอน 

4. แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนที่ทําการวินิจฉัยอุปสรรคทางการเรียนของนักเรียน
เพียงสวนเดียว ตองพิจารณาความสัมพันธที่มีตอสวนประกอบน้ันดวย 

5. ผลที่ไดจากแบบทดสอบยอยหรือกลุมของขอสอบ ในการวินิจฉัยการเรียนอาจ
เช่ือถือไดนอยเพราะอาจมีบางหัวขอเทาน้ันที่วัดทักษะเฉพาะ ดังน้ันการหาขอเดนขอดอยทางการ
เรียนควรสังเกตจากหองเรียนประกอบดวย 

วิลเลียมส (Williams, 2011) ไดกลาวถึงความสําคัญของการวินิจฉัยทักษะทาง
คณิตศาสตรไววา การวินิจฉัยทักษะทางคณิตศาสตรของนักเรียนทําเพื่อพิจารณาวานักเรียนคนใด    
มีความพรอมในการเรียนพีชคณิต และที่สําคัญกวาการวิเคราะหเปนรายบุคคลจะชวยเหลือนักเรียนที่
ยังไมไดเขาใจทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตร 

จากการที่นักการศึกษา ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบทดสอบวินิจฉัยขางตนสรุป
ไดวาแบบทดสอบวินิจฉัยเปนแบบทดสอบที่ครใูชในการคนหาความคลาดเคลือ่นเมื่อทราบก็สามารถที่ 
จะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข จัดการสอนซอมเสริมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

2.4.3 ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย 
ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยน้ัน มีนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดอธิบาย

ไวหลายทาน ดังน้ี 
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ภัทราพร เกษสังข (2559) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดีมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
1. แบบทดสอบวินิจฉัย เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับคนหาขอบกพรอง และหา

สาเหตุของขอบกพรองเปนเรื่องยอย ๆ  
2. การสรางตองครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการทดสอบ 
3. คําถามแตละขอตองสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด 
4. ขอสอบคอนขางงาย โดยผานการวิเคราะหเน้ือหาอยางละเอียดตามลําดับข้ันของ

จุดประสงคการเรียนรู และตองเปนการทดสอบหาอุปสรรคหรือความเขาใจ หรือความไมเขาใจในการ
จัดการเรียนรูเปนหลัก 

5. เปนขอสอบที่ไมตองกําหนดเวลาใหทํา และไมจําเปนตองสรางเกณฑปกติ แต
ตองกําหนดเกณฑข้ันตํ่าที่เหมาะสมเพื่อจะไดนําคะแนนจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับเกณฑข้ัน
ตํ่า และตัดสินวาผูเรียนมีขอบกพรองดานใด 

6. เปนขอสอบที่มุงวิเคราะหคําตอบของผูเรียนเปนรายขอ หรือรายกลุมขอสอบใน
แตละเน้ือหาเรื่องยอย ๆ พรอมทั้งตองสามารถคนหาขอบกพรองของผูเรียนได 

7. การสรางตองสรางใหครอบคลุมลําดับข้ันของการเรียนรู 
เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไว ดังน้ี 
1. แบบทดสอบจะตองเนนความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
2. ขอสอบงายกวาแบบทดสอบทั่วไป 
3. ไมจํากัดเวลาในการสอน 
4. สรางจากขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของนักเรียน 
5. มีจํานวนขอมาก 
6. ไมมีการสรางเกณฑปกติ 
7. การประเมินแบบทดสอบอาจใชทั้งอิงกลุมและอิงเกณฑ 
สุพักตร พิบูลย (2559) ไดกลาวถึงสรุปลักษณะการใชแบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อการ

วินิจฉัยไว ดังน้ี 
1. วัดความรู หรือทักษะที่จาํเปนของผูเรียน หรือวัดความรอบรูในเรื่องใด ๆ การ

วินิจฉัยลักษณะน้ี อาจจําแนกเปน 2 ลักษณะยอยดังน้ี 
 1.1 การวินิจฉัยความรูพื้นฐานที่จําเปนเพื่อการเรียนเรื่องหน่ึงเรื่องใด เปนการ

วินิจฉัยความรูพืน้ฐานในเรื่องที่เกี่ยวของที่จะเปนฐานความรูสําคัญในการเรียนเรื่องน้ัน ๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ 

 1.2 การสอบเพื่อวินิจฉัยความรอบรูในเรื่องน้ัน ๆ  
2. วิเคราะหสาเหตุของความบกพรองในการเรียนที่เกิดข้ึนเพื่อไดกําหนดวิธีสอนที่

เหมาะสมหรอืแกปญหาไดตรงจุด การวินิจฉัยในกรณีน้ี เปนการวินิจฉัยหลังจากเกิดปญหาในการเรียน
แลว  

3. วิเคราะหโครงสรางหรือลําดับข้ันการเรียนรู สําหรับการออกการเรียนรูในเรื่อง
น้ัน ๆ  
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เมษา นวลศรี (2561) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไว ดังน้ี 
1. แบบทดสอบวินิจฉัยจะแยกออกเปนแบบทดสอบยอย ๆ (Subsets) เพื่อวัดทักษะ

เฉพาะอยางของเรียนวิชาตาง ๆ  
2. แบบทดสอบยอยแตละฉบับจะตองมีความยาวเพียงพอ (จํานวนขอ) ที่จะวัด

ความสามารถแตละบุคคลไดอยางมีความเช่ือมั่น (ความเที่ยง) 
3. ปกติแบบทดสอบวินิจฉัยจะใชกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ดังน้ัน ขอสอบมักมี

จํานวนขอมาก ๆ และเปนขอสอบที่คอนขางงาย 
4. เกณฑปกติ (Norm) ไมมีความสําคัญในแบบทดสอบวินิจฉัยเพราะวาจุดประสงค

ที่สําคัญที่สุดของแบบทดสอบวินิจฉัยคือ เพื่อที่คนหาวาสิ่งใดที่นักเรียนสามารถที่จะทําได และมี
สาเหตุใดมากกกวาที่จะใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

5. ใชประเมินผลไดกับพฤติกรรมทั้งสามดาน คือ ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และ
ดานทักษะพิสัย 

6. แบบทดสอบมีทั้งวินิจฉัยมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน 
7. มักเปนแบบทดสอบระดมพลัง (Power Test) ใหเวลาเต็มที่ในการทําขอสอบ 
8. เนนความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เปนสําคัญ 
9. คะแนนรวมของนักเรียนตะละคน จะมีความสําคัญนอยกวาการวิเคราะหคําตอบ

ของนักเรียนรายขอ 
อดัมส และทอรเจอรสัน (Adams & Torgerson, 1964) ไดกลาวถึงลักษณะ

ของแบบทดสอบวินิจฉัยไว ดังน้ี 
1. แบบทดสอบวินิจฉัยจะแยกออกเปนแบบทดสอบยอย ๆ (Subtests) เพื่อวัดทักษะ

เฉพาะอยางของการเรียนวิชาตาง ๆ และจะตองกําหนดเกณฑข้ันตํ่าในการวินิจฉัยที่เหมาะสมกับ
ความบกพรองแตละชนิด 

2. แบบทดสอบยอยแตละฉบับจะตองมีความยาวพอที่จะวัดความสามารถของแต
ละบุคคลไดอยางมีความเช่ือมั่น 

3. ปกติแบบทดสอบวินิจฉัยจะใชกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิตํ่า ดังน้ันขอสอบ
มักมีจํานวนขอมาก ๆ และเปนขอสอบที่คอนขางงาย 

4. เกณฑปกติ (Norm) ไมมีความสําคัญในแบบทดสอบวินิจฉัยเพราะวาจุดประสงค
ที่สําคัญที่สุดของแบบทดสอบวินิจฉัยคือ เพื่อที่จะคนหาวาสิ่งใดที่นักเรียนไมสามารถที่จะทําได และมี
สาเหตุใดมากกวาที่จะใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

บลูม (Bloom, 1971) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ดังน้ี 
1. เปนแบบทดสอบที่หาจุดบกพรองของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน และระดับ

การเรียนรูเพื่อคัดแยกนักเรียน การปรับปรุงวิธีสอน และคนหาผูที่ตองสอนซอมเสริม 
2. ใชทดสอบระหวางการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนไดรับการฝกจากวิธีสอนแบบ

ปกติพอสมควรแลว 
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3. ประเมินผลไดทั้งพฤติกรรมดานความรู ความคิด ดานความรูสึก และดานการ
ปฏิบัติ 

4. การประเมินผลของคะแนนการสอบ อาจใชไดทั้งแบบอิงกลุม หรืออิงเกณฑ 
5. มีจํานวนมากขอ และแตละขอมีคาความยากต้ังแต .65 ข้ึนไป 
6. วิธีรายงานคะแนนผลการสอนทําไดโดยการเขียนเสนภาพของแตละคนในแตละ 

ทักษะยอย 
กรอนลันด (Gronlund, 1976) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ดังน้ี 
1. ยึดความบกพรองในการเรียนเปนกรอบในการวัด 
2. ความบกพรองที่จะวัดเปนความบกพรองเฉพาะเรื่อง 
3. ขอสอบมีลักษณะงาย 
4. ใชทดสอบระหวางการเรียนการสอน 
5. สรางข้ึนเพื่อหาขอบกพรองในการเรียน 
6. นําผลไปใชในการพิจารณาจัดการสอนซอมเสริม 
ซิงห (Singha, 1974) ไดอธิบายถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี 
1. มีจํานวนคําถามมากขอและครอบคลุมจุดประสงคของการเรียน (Learning 

Point) 
2. ตองมีวิเคราะหและสุมเน้ือหาอยางระมัดระวัง 
3. คําถามมักเปนคําถามที่คอนขางงาย 
4. ไมจํากัดเวลาสอบ 
5. จัดแยกคําถามไวเปนพวก ๆ ในแบบทดสอบยอย ซึ่งประกอบไปดวยกลุมขอสอบ

ที่วัดในแตละจุดประสงคการเรียนรูโดยจะมีการวิเคราะหคะแนนในแตละสวนของแบบทดสอบยอย 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปลักษณะแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนเปน

การศึกษาจุดบกพรองหรือจุดที่มีความคลาดเคลื่อนเรื่องหน่ึง ๆ ของนักเรียนแตละคน โดยนําผลจาก
การสอบที่ไดจากแบบทดสอบวินิจฉัยเปนแนวทางในการชวยเหลือหรือแกไขจุดที่มีความคลาดเคลื่อน
ตาง ๆ แบบทดสอบวินิจฉัยจึงมีลักษณะเฉพาะ 

2.4.4 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย 
ในการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยใหมีคุณภาพน้ัน ไดมีนักการศึกษาหลายทานทั้ง

ตางประเทศและในประเทศ ไดกลาวไวดังน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) ไดสรุปข้ันตอนการสราง

แบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี 
1. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาหรอืทกัษะอยางละเอยีดแลวแบงออกเปนเน้ือหายอย ๆ   
2. ศึกษาและรวบรวมสาเหตุของขอบกพรองทางการเรียนในเน้ือหายอยเหลาน้ัน

เพื่อนํามาสรางเปนตัวลวงในแบบทดสอบ 
3. เขียนขอสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคและขอบกพรองที่ตองการวัดในแตละ

ดาน 
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4. เรียบเรียงขอสอบไวเปนดาน ๆ เพื่อสะดวกในการวินิจฉัย โดยในแตละดานควรมี
ขอสอบคอนขางงายไมนอยกวา 3 ขอ 

5. ตรวจสอบความถูกตองของแบบทดสอบ  
ภัทราพร เกษสังข (2559) ไดสรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี 
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย 
2. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาจุดมุงหมายของเน้ือหาที่เขียนเปนจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมในแตละเน้ือหายอย ตรวจดูความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเน้ือหายอย 
3. สรางเปนแบบทดสอบสํารวจข้ึนมากอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 

เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแบบทดสอบวินิจฉัยเฉพาะเน้ือหายอย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบอัตนัยโดย
เรียงลําดับตามเน้ือหาเดียวกันไวดวยกัน ไมคํานึงถึงความยากงาย 

4. นําแบบทดสอบสํารวจใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความแมนตรงเชิงเน้ือหาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ 

5. นําแบบทดสอบสํารวจไปทดสอบกับผูเรียน 
6. ตรวจผลการตอบแบบทดสอบสํารวจของผูสอบ เพื่อคนหาวินิจฉัยความบกพรอง

ในการเรียนเน้ือหายอย พรอมทั้งรวบรวมคําตอบที่นักเรียนตอบผิด และพิจารณาความบกพรองของ
คําตอบ  

7. สรางแบบทดสอบวินิจฉัยใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยยึดหลักที่
ไดจากการคนพบขอบกพรองเปนแนวทางในการสราง ซึ่งลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 
โดยตัวลวงไดจากการตอบผิดที่มีความถ่ีมากที่สุด และตรวจดูลักษณะของการตอบผิดวาเปนมาจาก
สาเหตุใดในแตละตัวลวง 

8. นําแบบทดสอบวินิจฉัยไปทําการทดสอบกับผูสอบ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 
9. นําแบบทดสอบที่มีคุณภาพจัดเปนฉบับสมบูรณ 
เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี 
1. กําหนดจุดมุงหมายและวางแผนการสราง 
2. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาอยางละเอียดแลวแบงออกเปนเน้ือหายอย ๆ  
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 
4. เขียนขอสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
5. วิเคราะหสาเหตุความบกพรองในการเรียนเรื่องน้ัน ๆ  
6. ตรวจสอบความถูกตองแลวนาไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพ 
7. จัดพิมพแบบทดสอบและเขียนคูมือการใช 
สุพักตร พิบูลย (2559) ไดสรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี  
1. กําหนดและวิเคราะหเ น้ือหาเปาหมายที่ตองการวินิจฉัย พรอมกําหนด

วัตถุประสงคของการสอบวินิจฉัย 
2. วิเคราะหและระบุทักษะที่ตองการวัดในเน้ือหาของแตละตอน ในแตละตอนควร

เนนการวัดทักษะหรือองคประกอบยอยเพียงอยางเดียว 
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3. จัดทําแผนผังการสรางแบบทดสอบ จําแนกตามโครงสรางและทักษะยอย 
4. ศึกษาและรวบรวมสาเหตุของขอบกพรองทางการเรียนในเน้ือหาและทักษะยอย 
5. เขียนขอสอบใหความสามารถวัดทักษะยอย 
6. ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของขอคําถาม ขอสอบ และแบบทดสอบ 
7. นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหดัชนีคุณภาพของขอสอบทั้งรายขอและ

รายฉบับ แลวปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
8. กําหนดแนวปฏิบัติในการใชแบบทดสอบ 
เมษา นวลศรี (2561) ไดสรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยไวดังน้ี  
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรองแบบสดสอบวินิจฉัย 
2. วิเคราะหจุดมุงหมายของเน้ือหาวิชา จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตร โดย

ทําเปนตารางวิเคราะหหลักสูตร 
3. กําหนดจุดประสงคยอย ลักษณะของแบบทดสอบและจํานวนขอ 
4. สรางตารางเพื่อสํารวจตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
5. ดําเนินการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย โดยใชคําตอบที่รวบรวมจากการตอบของ

นักเรียนที่ตอบผิดในการทดสอบเพื่อสํารวจมาสรางเปนตัวลวงแลวนําไปทดสอบกับนักเรียน 
6. วิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดาสอบและวิเคราะหหาจุดบกพรองทางการเรียน

ของนักเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงแบบทดสอบตอไป 
7. จัดทําคูมือการใชแบบทดสอบ 
นัฐพงษ ทองเช้ือ (2559) ไดกลาวถึงข้ันตอนหรือกระบวนการในการวินิจฉัยไววาเริ่ม

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูของนักเรยีน และประเมินสถานการณในระหวางการจัดการเรยีนรู
วานักเรียนมีขอสงสัย หรือปญหาทางการเรียนหรือไม ถามีตองศึกษาและสรุปประเด็นวามีขอสงสัย
หรือปญหาในเรื่องใดและอะไรเปนสาเหตุของขอสงสัยหรือปญหาน้ัน แลวจึงศึกษาหาวิธีเพื่อแกขอ
สงสัยหรือปญหาของนักเรียน ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับขอสงสัยดังกลาวของนักเรียนแตละคน 

วรนุช แหยมแสง (2560) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยดวยวีการแบบเลือกตอบ
ครูผูสอนจะไมมีทางรูเลยวาการที่ผุเรียนเลือกผิดเพราะเหตุใด ผูเรียนคิดอยางไรจึงเลือกตัวเลือกน้ี 
ดังน้ันถาใหผูเรียนทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบแลว ควรมีตอทายทุกขอดวยคําถามที่วาทําไมจึง
เลือกตัวเลือกน้ี การสรางแบบทดสอบวินิจฉัยเปนขอสอบประเภทเลือกตอบ ครูผูสอนตองมีตัวเลือก
เปนขอวินิจฉัย ซึ่งครูผูสอนก็จะตองมีความรู ความเช่ียวชาญในการสอนจนรูจักผูเรียนดีวามักจะผิดใน
เรื่องใดยกตัวอยาง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ครูผูสอนตองการวินิจฉัยวาผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิธีแกปญหาโจทยอยางไร ผุเรียนมักจะเขาใจผิดในการดําเนินการกับตัวเลข จึงใหนักเรียน
เขียนประโยคสัญลักษณ ซึ่งมีหลักการสรางแบบทกสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชา
คณิตศาสตรดังน้ี 

1. ครูตองสังเกตหรือสํารวจกอนวานักเรียนมักจะเขาใจผิดเรื่องอะไร และเรื่องที่ครู
จะตองสอนตอไปจะตองอาศัยมโนทศันเดิมที่มอียูอยางถูกตองกอนทีค่รูจะสอนตอไป ขอสอบแตละขอ
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มีคูขนานในการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเรื่องเดียวกัน และไมจําเปนตองทําตารางวิเคราะห
เน้ือหาเพื่อสรางขอสอบ เพราะขอสอบวินิจฉัยวัดระดับความเขาใจเทาน้ัน คือ เขาใจมโนทัศนที่ถูกตอง 

2. การสรางตัวเลือกไมควรเปนคําตอบที่เบ็ดเสรจ็ (เปนผลลัพธในข้ันสุดทาย) เพราะ
ถานักเรียนตอบถูกหรือผิดก็ไมรูนักเรียนคิดอยางไร 

3. แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นที่ดีน้ันตองเนน มโนทัศนมากกวาเนน
วิธีทํา 

บราวน (Brown, 1970) กลาวถึง หลักการสรางไวดังน้ี 
1. แบงทักษะที่ตองการวัดเปนองคประกอบยอย 
2. แบงแบบทดสอบออกเปนแบบทดสอบยอย โดยแตละฉบับจะจัดเปน

องคประกอบเดียว 
3. แบบทดสอบแตละฉบับจะตองสามารถ วัดทักษะยอยที่ตองการวัดไดจริง 
4. สามารถนําผลจากแบบทดสอบไปใชในการวางแผนการสอนซอมเสริมได 
ซิงห (Singha, 1974) ไดกลาวถึงการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยวามีลักษณะที่สําคัญ 

ดังน้ี 
1. ในกรณีที่สรางเปนปรนัยชนิดเลือกตอบหรือแบบตอบสั้น ๆ ควรมีจํานวนขอไม

นอยกวาจํานวนขอในแตละเน้ือหายอย 
2. ไมจําเปนตองสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร (Blue-print) ทั้งน้ีเพราะไมตองการ

หาความสัมพันธระหวางเน้ือหาวิชาและวิธีการ 
3. ไมตองสรางเกณฑปกติในการวินิจฉัย เพราะจุดมุงหมายของแบบทดสอบเพื่อ

คนหาจุดบกพรองและสาเหตุมากกวาจะเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
4. แบบทดสอบวินิจฉัยจะสรางขอสอบตามเน้ือหา คือ นําขอความที่อยูในเน้ือหา

เดียวกันเขาไวดวยกันโดยไมจําเปนตองคํานึงถึงความยาก 
5. แบบทดสอบวินิจฉัยอาจสรางเปนแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

หรือเปนแบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher-made Test) แตแบบที่ครูสรางข้ึนมักจะคุมคามากกวา
เพราะประหยัดเวลาและกําลังงานมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

กรอนลันด (Gronlund, 1976) ไดเสนอข้ันตอนการวินิจฉัยและแกไขขอบกพรอง ไว 
4 ข้ันตอนดังน้ี 

1. การระบุตัวนักเรียนที่มีความบกพรอง การระบุตัวนักเรียนที่มีขอบกพรองสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน ใชแบบทดสอบ ใชการสังเกต ฯลฯ ครูไมควรมองแตปญหาดานเน้ือหาวิชาเทาน้ัน 
ควรมองปญหาอื่นดวย 

2. การระบุขอบกพรอง ปญหาของนักเรียนมีหลายระดับในบางครั้งการวินิจฉัยเพียง
ระดับทั่วไป อาจใหขอมูลเพียงสําหรับการแกไข บางกรณีตองวินิจฉัยถึงระดับวิเคราะห และบางกรณี
ตองวินิจฉัยถึงระดับคลนิิกจึงจะสามารถหาขอแกไขได วิธีการที่ควรใชควบคูไปกับการใชแบบสอบ คือ
ใหนักเรียนคิดออกเสียง ซึ่งชวยใหครูทราบถึงกระบวนการคิดของนักเรียน 
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3. การระบุองคประกอบที่เปนสาเหตุของการมีขอบกพรอง องคประกอบที่ควรพัฒนา
พิจารณา เชน สติปญญา ทักษะการเรียน สุขภาพการปรับตัว และสิ่งแวดลอม เพราะสิ่งเหลาน้ีเปน
สาเหตุของปญหาในการเรียน 

4. การแกไขขอบกพรอง การแกไขขอบกพรองไมมีรูปแบบตายตัวข้ึนอยูกับธรรมชาติ
ของขอบกพรองแตละอยางบางกรณีอาจแกไขดวยการสอนใหมหรือทบทวน บางกรณีตองใชการสราง
แรงจูงใจแกไขทักษะการทํางาน 

 
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนสมรรถภาพทางสมองในดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับจาก

ประสบการณทั้งทางตรง และทางออมจากครู โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปน้ี 

ชวาล แพรัตกุล (2552) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความสําเร็จในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตาง ๆ ของสมอง 

เยาวดี วิบูลยศรี (2556) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและประสบการณการเรียนรู ที่เกิดข้ึนจากการฝกอบรมหรือจากการสอน จึงตองการ
ตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด 

เมษา นวลศรี (2560) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอนในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงที่ผานมา การวัดความรูความสามารถทางสมองหรือสติปญญาของบุคคลน้ัน 

วิลสัน (Wilson, 1971) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

สโตค-เลวีน (Stokes-Levine, 2017) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง คะแนนการประเมินของนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนสําหรับวิชาคณิตศาสตร 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ความรูความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ ของ
บุคคล และสามารถวัดไดโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.5.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2556) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัดความรู ความสามารถของผูเรียนวาเขาเหลาน้ันบรรลุตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 

มาเรียม นิลพันธุ (2558) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรูความเขาใจ 

จิตเจริญ ศรขวัญ (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง ชุดของขอคําถามหลายขอที่รวมกันเพื่อทําหนาที่วัดตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง คําถามแต
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ละขอเมื่อกลุมตัวอยางตอบแลวผูสรางแบบทดสอบยอมวินิจฉัยไดวาตอบผิดหรือถูกโดยมีคะแนนให
อยางเปนเหตุเปนผล มีกฎเกณฑที่แนนอน 

ชวนิดา สุวานิช (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนผานการเรียนรูมาแลวมีอยู
เทาใด 

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบสอบที่ใชวัดผลการเรียนรูของผูเรียนและแตละคนทั้งในดานความรูและทักษะ
หลังจากที่ไดเสร็จสิ้นกระบวนการสอนซึ่งเปนแบบสอบที่ใชกันมากในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทั่วไป แสดงใหทราบวาผลของการเรยีนการสอนน่ันสามารถทําใหผูเรียนมีทกัษะ และสมรรถภาพตาง ๆ  
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ผุสอนต้ังไวหรือไมเพียงใด  

พัชรินทร ชมภูวิเศษ (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรู
มาแลววาบรรลุผลสาํเรจ็ตามจุดประสงคทีก่ําหนดไวเพียงใด โดยมีหนาที่หลักสําหรับการปรับปรงุและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ภัทราพร เกษสังข (2559) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง ชุดของขอคําถามที่เปนตัวแทนของสิ่งเราที่ตองการวัดความรูความสามารถจากสิ่งที่ได
เรียนรูตามจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่เปนตัวแทนของสิ่งที่ตองการวัด 

บุษวรรษ แสนปลื้ม (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อวัดสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูหลังจากการจัดการเรียนการสอน
หรือเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรตามที่เปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววา
บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 

เมษา นวลศรี (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หมายถึง แบบทดสอบเปนชุดคําถามหรือกลุมงานใด ๆ ที่สรางข้ึนเพื่อจะชักนําใหผูถูกทดสอบแสดง
พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาใหผูสอบสังเกตได หรือวัดได 

พงษเทพ สันติกุล (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดสมรรถภาพทางสมอง หรือความสามารถดานตาง ๆ ซึ่งเปนทักษะ
และประสบการณที่ไดเรียนมา 

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2560) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และความสามารถดานตาง  ๆ ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูอาจเปนประเภทที่ครูผูสอนสรางข้ึนเอง หรือเปนแบบ
ขอสอบมาตรฐานที่มีผูสรางไวแลว 
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สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู 
ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณทั้งปวง 

2.5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปน้ี 
มาเรียม นิลพันธุ (2558) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน 2 

ประเภทดังน้ี 
1. แบบทดสอบที่ครูสราง เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หรือผลการเรียนรูของนักเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปนกรณีเฉพาะ 
2. แบบทดสอบมาตรฐาน เปนแบบทดสอบที่หนวยงานสถาบันตาง ๆ สรางข้ึนมา

โดยผานการวิเคราะห ทดลองใชมาหลายครั้ง จนมีคุณภาพในดานความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความ
ยากงาย อํานาจจําแนก ความเปนปรนัย และมีเกณฑปกติไวเปรียบเทียบซึ่งมีมาตรฐานมนดานการ
สอบและแปลผลคะแนนที่ได 

ชวนิดา สุวานิช (2559) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน 2 
ประเภทดังน้ี 

1. แบบทดสอบที่ครูเปนผูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียนเฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ใชกันทั่ว ๆ ไปในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทั่ว ๆ 
ไปซึ่งจะตองผานการวิเคราะหแลววามีคุณภาพดี มีมาตรฐาน คือ มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ 
และมาตรฐานวิธีการแปลความหมายคะแนน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2560) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน 2 
ประเภทดังน้ี 

1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน
เฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกันโดยทั่วไปในสถานศึกษามีลักษณะเปน
แบบทดสอบขอเขียน ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

 1.1 แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่กําหนดคําถามหรือปญหาใหแลวให
ผูตอบเขียนโดยแสวงความรู ความคิด เจตคติ ไดอยางเต็มที ่

 1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบทดสอบใหตอบสั้น ๆ เปนแบบทดสอบที่
กําหนดใหผูสอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคําตอบใหเลือกตอบแบบจํากัดคําตอบ ผูตอบไมมีโอกาสแสดง
ความรู ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดน้ีออกเปน 4 แบบ คือ 
แบบถูก–ผิด แบบเติมคํา แบบจับคู และแบบเลือกตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทั่ว ๆ ไป
ซึ่งสรางโดยผูเช่ียวชาญ มีการวิเคราะห และปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐานกลาวคือ      
มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ วิธีการใหคะแนน และแปลความหมายของคะแนน 
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เมษา นวลศรี (2560) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน 2 
ประเภทดังน้ี 

1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน (teacher made test) เปนทดสอบที่มุงผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนเฉพาะกลุมที่ครสูอน เปนแบบทดสอบทีใ่ชกันทั่วไปในโรงเรยีนซึ่งทาํใหครูสามารถวัดไดตรง
จุดมุงหมายเพราะครูผูสอนเปนผูออกสองเอง 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test) เปนแบบทดสอบที่มุงผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนทั่ว ๆ ไป ที่ไดมีการหาคุณภาพมาแลว มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบอละมาตรฐานใน
การแปลความหมายของคะแนนซึ่งมีขอดีคือคุณภาพของแบบทดสอบเปนที่เช่ือถือไดทําใหสามารถนํา
ผลไปเปรียบเทียบไดกวางขวางกวา 

สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน ประกอบไปดวย แบบทดสอบอัตนัย หรือแบบทดสอบ

ความเรียง และแบบทดสอบปรนัย   
2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
สําหรับข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดมีนักการศึกษา

กลาวไวดังน้ี 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2560) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไว 8 ข้ันดังน้ี 
1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
3. กําหนดชนิดขอสอบและศึกษาวิธีสราง 
4. เขียนขอสอบ 
5. ตรวจทานขอสอบ 
6. การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
7. การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 
8. การจัดแบบทดสอบฉบับจริง   
เมษา นวลศรี (2560) ไดสรุปข้ันตอนการสราง และพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจะแบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 
1. กําหนดจุดมุงหมายของการสอบ 
2. วิเคราะหหลักสูตร 
3. ออกแบบการสรางขอสอบ 
4. เขียนขอสอบ 
5. ทดลองใชขอสอบ และวิเคราะหขอสอบ 
6. นําแบบทดสอบไปใช 
7. วิเคราะหคุณภาพของแบบสอบ 
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จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาข้ันตอนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะ
แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 

1. การวางแผนสรางขอสอบ 
2. การเขียนขอสอบ 
3. การตรวจทานขอสอบ 
4. การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 
5. การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 
6. การจัดแบบทดสอบฉบับจริง   
สรุปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นิยมใชประกอบดวย แบบทดสอบ

ความเรียง แบบทดสอบถูก–ผิด แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบจับคู และแบบทดสอบเลือกตอบซึ่ง
ขอสอบแบบเลือกตอบเปนขอสอบที่ผูวิจยัจะนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะ
สามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหา ตรวจใหคะแนนงาย มีความเปนปรนัยสูง และสามารถนําผลการสอบ
มาวิเคราะห และปรับปรุงใหขอสอบมีคุณภาพดีข้ึนไดงายกวาแบบทดสอบชนิดอื่น 

จากการศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสรุปไดวาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง มวลประสบการณที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝกฝน หรือประสบการณตาง ๆ 
ของบุคคล และสามารถวัดไดโดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึง่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะประกอบไปดวย แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน สําหรับในการ
วิจัยครั้งน้ีจะใชแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และ
ทดลองใชจนเปนแบบทดสอบมาตรฐาน 

 
2.6 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนท่ีนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
  ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูของมนุษยและความสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับครู นักจิตวิทยาไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและ
พัฒนาการของมนุษยเพื่อคิดคนทฤษฎีและหลักการที่จะจะนํามาชวยแกปญหาทางการศึกษาและ
สงเสริมการเรียนการสอนใหมีปะสิทธิภาพ ทําใหมีทฤษฎีการเรียนรูแตกตางอยางหลากหลาย        
ครูจําเปนจะตองทําความเขาใจและเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะการเรียนการสอน
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนามโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 

จากการวิเคราะหเอกสารที่พัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555; อัมพร มาคะนอง, 2557; นพพร แหยมแสง, 2556) ไดแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยามาใช ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

2.6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget, 1972) 
เพียเจต ชาวสวิสเปนนักจิตวิทยา นักคณิตศาสตรและนักชีววิทยา ไดศึกษาการ

พัฒนามโนทัศนของเด็กเปนเวลาหลายสิบป มีความเห็นวาเด็กคือผูที่พยายามศึกษาสํารวจดวยตนเอง 
ทั้งที่เปนสิ่งของ และบุคคล จากการที่เด็กมีปะทะสมัพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและพัฒนาตอไป จนในที่สุดสามารถคิดในสิ่งที่เปนนามธรรมได จากการศึกษา
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บงช้ีวา เด็กผานพัฒนาการซึ่งนิยามวุฒิภาวะของมโนทัศนข้ันพื้นฐานทางคณิตศาสตรและหลักการ 
(นพพร แหยมแสง, 2556)   

เพียเจต ไดแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการสติปญญาไว 4 ดาน คือ 
(สุรางค โควตระกูล, 2559) 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) การเจริญเติบโตทางดานสรีรวิทยามีสวนสําคัญตอการ
พัฒนา สติปญญา จึงจําเปนตองจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับความพรอมหรือวัย
ของนักเรียน 

2. ประสบการณ (Experience) จะเกิดข้ึนเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยจะ
แบงออกเปนสองชนิด คือ ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และ 
ประสบการณเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งมีความสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ  

3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) หมายถึง การที่ผูใหญจะ
ถายทอด ความรูใหนักเรียน และนักเรียนก็พรอมจะรับการถายทอดดวยกระบวนการซึมซาบ
ประสบการณหรือ การปรับโครงสรางทางสติปญญา 

4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หมายถึง การปรับความสมดุลของ
พัฒนาการดานสติปญญาข้ันตอไปอีกข้ันหน่ึงซึ่งสูงกวา โดยใชกระบวนการซึมซาบประสบการณ และ
การปรับ โครงสรางทางสติปญญา 

นอกจากน้ี เพียเจต ไดแบงพัฒนาการสติปญญาออกปน 4 ข้ัน คือ ข้ันประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหว ข้ันเตรียมพรอมปฏิบัติการ ข้ันปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม และข้ันปฏิบัติการ
ที่เปนแบบแผน เพียเจต เช่ือวาพัฒนาการสติปญญาของมนุษยจะเปนไปตามลําดับข้ันจะเปลี่ยนแปลง
หรือขามข้ันไมได รายละเอียดของพัฒนาการสติปญญาในแตละข้ันมีดังตอไปน้ี 

1. ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) แรกเกิด-2 ป เปนข้ัน
ของการพัฒนาการทางสติปญญาความคิดกอนระยะเวลาที่เด็กออนจะพูดและใชภาษาได สติปญญา
ความคิด ของเด็กในวัยน้ีแสดงออกทางการกระทํา เด็กสามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถที่จะ
อธิบายได 

2. ข้ันเตรียมพรอมปฏิบัติการ (Preoperational) อายุ 2-7 ป เปนข้ันที่สติปญญาและ
ความคิดของเด็กข้ึนอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ไมสามารถที่จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้ง แตเปนข้ันที่เด็ก
เริ่มใชภาษา สามารถที่จะบอกช่ือสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเขา
สามารถที่จะเรียนรูถึงสัญลักษณ และการใชสัญลักษณได เด็กวัยน้ีมีความต้ังใจทีละอยาง และยังไม 
สามารถที่จะเขาใจวาสิ่งที่เทากันแมวาจะเปลี่ยนรูปรางหรือแปรสภาพหรือเปลี่ยนที่วางควรจะยังคง 
เทากัน และยังไมสามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งของมากและนอย ยาวและสั้น ไดอยางแทจริง มีการยึด 
ตนเองเปนศูนยกลาง ไมสามารถที่จะเขาใจความคิดเห็นของผูอื่น 

3. ข้ันปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม (Concrete Operations) อายุ 7-11 ป พัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กในชวงน้ีเปนไปอยางรวดเร็วมาก สามารถที่จะอางอิงดวยเหตุผล และไมข้ึนกับ 
การรับรูจากรปูรางเทาน้ัน เด็กวัยน้ีสามารถสรางภาพในใจ สามารถคิดเปรียบเทียบ สามารถแบงกลุม
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หรือจัดหมูโดยใชเกณฑหลาย ๆ อยาง สามารถเรียงลําดับและคิดยอนกลับได ความเขาใจ เกี่ยวกับ
กิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขก็เพิ่มข้ึน 

4. ข้ันปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (Formal Operation) อายุ 12 ป–วัยผูใหญ ในวัย
น้ีจะเริ่ม คิดเปนผูใหญ สามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดอยาง 
นักวิทยาศาสตร สามารถที่จะต้ังสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นวาความเปนจริงที่เห็นดวยการรับรู    
ไมสําคัญเทากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเปนไปได โดยสรุปแลวในวัยน้ีเปนผูที่คิดเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน 
สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมี 
ตัวตนหรือสิ่งที่เปนนามธรรม 

2.6.2 ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner, 1963) 
บรูเนอร มีความเห็นวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผู เรียนไดมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมซึ่งนําไปสูการคนพบและการแกปญหา เรียกวา การเรียนรูโดยการคนพบ ผู เรียนจะ
ประมวลขอมูลขาวสารจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และจะรับรูสิ่งที่ตนเองเลือก หรือสิ่งที่ใสใจ 
การเรียนรูแบบน้ีจะชวยใหเกิดการคนพบเน่ืองจากผูเรยีนมีความอยากรูอยากเห็น ลงมือกระทํา ซึ่งจะ
เปนแรงผลักดันที่ทําใหสํารวจสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเรียนรูโดยการคนพบและใหความสําคัญกับ     
มโนทัศนหลัก 4 อยางคือ โครงสราง ความพรอม สหัชญาณ และแรงจูงใจ 

บรูเนอร เช่ือวาการเรียนเปนกระบวนที่ตองลงมือกระทํา โดยใชขอมูลที่มีอยูเพื่อ
พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง ทฤษฎีทางสติปญญาของบรูเนอรแบงเปน 3 ระดับ ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับ
ชีวิตของคนโดยตลาดดังน้ี (นพพร แหยมแสง, 2556)   

1. ของจริง กิจกรรมรปูธรรมที่เปนจริง โดยไมตองคิดสรางภาพสมมุติวินิจฉัยหรือใช
คําพูดตาง ๆ ระดับของจริง 

2. รูปภาพ ใชรูปภาพเปนตัวแทนของจริง หรือสรางภาพสมมติข้ึนแทนมโนทัศน 
3. สัญลักษณ เปนข้ันนามธรรมในระบบของการคิด ทฤษฎีทางสติปญญาของบรู

เนอรที่ประยุกตกับการสอนคณิตศาสตร 
นอกจากน้ี บรูเนอรไดเสนอหลักการสําคัญเกี่ยวกับการสอนและการจัดการเรียนรู

ดังน้ี (สุรางค โควตระกูล, 2559) 
1. การสอนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดไดก็ตอเมื่อครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน

ครูจะตองเปน ตนแบบที่ดี และเช่ือวานักเรียนมีแรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) และมีความอยาก
รู อยากเห็น อยากคนพบสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวดวยตนเอง ดังน้ันครูมีหนาที่สําคัญในการจดัสิ่งแวดลอมใน
หองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดสํารวจ คนพบ และควรสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง 

2. โครงสรางของบทเรยีน (Structure) ตองมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ 
ธรรมชาติของบทเรียนแตละหนวย ครูควรแนะนําใหนักเรียนเห็นหรือคนควาสิ่งที่ตองการจะเรียนรู 
นอกจากน้ีควรสํารวจความรูพื้นฐานที่นักเรียนจาเปนตองมีเพื่อคนพบความรูใหม ถานักเรียนยังไมมี 
พื้นฐานควรที่จะมีการสรางเสริมกอนที่จะเริ่มเรียนรูบทเรียนใหม 
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3. การลําดับความยากงาย (Sequence) ของบทเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยครู
ควร คํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน ซึ่งมีลาดับข้ันข้ึนกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมของ 
นักเรียนแตละคนทั้งน้ีอาจจะทาใหชาหรือเร็วได รวมถึงวิธีการที่นักเรียนใชเปนเครื่องมือในการมี 
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมวาอยูในข้ันใด ไมวาจะเปนข้ันที่เปนตัวแทนในเชิงกระทํา ข้ันที่เปนตัวแทน 
เชิงรูปภาพ หรือข้ันที่เปนตัวแทนเชิงสัญลักษณ 

4. แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) มีความหมายกวาแรงเสริมภายนอก 
(Extrinsic Reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกนักเรียนวาทําถูกหรือผิด ไมควรเนนแตการทํา
ถูกเพราะการทําผิดก็เปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ครูควรสอนใหนักเรียนสามารถต้ังความคาดหวังที่
เปนจริงและเหมาะสมกับความสามารถของตน 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร แนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไมควรเนนแตเพียงความถูกตองของคําตอบ 
ควรเนนกระบวนการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติแกปญหาของผูเรียนใหผูเรียนไดพยายามใชความคิด 
เปดโอกาสใหเสนอแนวความคิดอภิปรายและหาเหตุสนับสนุนแนวคิดน้ัน นําไปสูการสรางความคิด
รวบยอดดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนคนพบดวยตนเองและการสราง
แรงจูงใจภายในใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

2.6.3 ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Gagné, 1974) 
กาเย ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู เขาพยายามศึกษาความสัมพันธระหวางจิตวิทยา

การเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพในเรื่องตอไปน้ี (นพพร แหยมแสง , 
2556)   

1. ทักษะดานสติปญญา 
2. กลยุทธการรับรู 
3. สาระสนเทศทางวาจา 
4. ทักษะการเคลื่อนไหว 
5. เจตคติ 
โดยกาเย มีความเช่ือวาการเรียนรูสามารถปรับปรุงไดดวยการแยกยอยงาน และ

จัดลําดับใหชัดเจน เน่ืองจากการระบบยอย ๆ เพื่อเปาประสงคหน่ึงจะชวยใหครูสามารถวางแผนการ
สอนโดยพิจารณาจากงานยอยทั้งหมด กาเยเห็นวา ความรูในระดับที่สูงกวาจะตองอาศัยความรูใน
ระดับตํ่ากวา ในการจัดการเรียนการสอนจึงตองใหเปนไปตามลําดับทั้งเน้ือหา และมโนทัศนตาง ๆ 
จากงายเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนสิ่งที่ยาก 

กาเย ไดเสนอลําดับข้ันของการเรียนรูทางดานสติปญญาออกเปน 8 ข้ัน ดังน้ี 
1. การเรียนรูสัญญาณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูที่นักเรียนไมสามารถ

ควบคุมได เปนการเรียนรูโดยกระบวนการที่เกิดเน่ืองจากความใกลชิดของสิ่งเราและการกระทําซ้ํา ๆ 
เปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก 
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2. การเรียนรูจากความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง (Stimulus Response 
Learning) เปนการเรียนรูเน่ืองจากการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง สามารถควบคุมได 
เปนการเรียนรูที่เกิดข้ึนเน่ืองจากไดรับแรงเสริมประกอบกับการมีโอกาสกระทําซ้ํา ๆ  

3. การเรียนรูแบบปฏิกิริยาตอบสนองตอเน่ืองแบบลูกโซ (Chaining) เปนการเรียนรู
สืบเน่ือง จากสิ่งเราและการตอบสนองเปนลูกโซ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา การ
เคลื่อนไหว 

4. การเรียนรูจากความสัมพันธดวยภาษา (Verbal Association) มีลักษณะการ
เรียนรูคลาย การเรียนรูแบบปฏิกิริยาตอบสนองตอเน่ืองแบบลูกโซ แตในข้ันน้ีจะเนนการใชภาษาที่
เปนสิ่งที่ สําคัญในชีวิตประจําวัน 

5. การเรียนรูขอเท็จจริงโดยการจําแนกแยกแยะ (Discrimination Learning) เปน
การเรียนรู จากการรวบรวมขอมูลและเตรียมความรูพื้นฐานของสิ่งที่จะเรียน ไดแก การระบุช่ือ วัน 
สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณตาง ๆ  

6. การเรียนรูความคิดรวบยอด (Conceptual Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่
ครูจัด สภาพการเรียนรูเพื่อใหเกิดการตอบสนอง เกิดแนวคิด สรุปจากขอมูลที่ปรากฏ ความสามารถ
บอก ความแตกตางองสิ่งของและเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ไดโดยการจําแนกประเภท หรือการจัดกลุม
สิ่งที่ มีคุณลักษณะคลายคลึงกันและกําหนดเรื่องใหม 

7. การเรียนรูกฎหรือหลกัการ (Principle Learning) เปนการเรียนรูที่มีการกําหนด
ลําดับ ตอเน่ืองกันอยางชัดเจน ทําใหนักเรียนสามารถนาความคิดรวบยอดตาง ๆ มาสรุปรวมสัมพันธ
กัน และสามารถแยกแยะ สรุปเปนหลักเกณฑหรือหลักการใหม ๆ จากสิ่งที่เรียนรูใหปรากฏออกมา 

8. การเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหา (Problem Solving) เปนการเรียนรูที่ตอง
อาศัยหลักการ เบื้องตนเปนพื้นฐานของความเขาใจ ที่จะเปนแนวทางนําไปสูกระบวนการคิดใหม ๆ 
โดยมุงที่จะแกปญหา การสรางสรรค อธิบายเหตุการณและอางอิงเหตุและผล หรือการทํานายผลที่ได 

กระบวนการเรียนรูและวิธีสอนของกาเยที่จะทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ข้ันการสรางแรงจูงใจ กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองมีการสรางแรงจูงใจ
ภายในเพื่อใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

2. ข้ันความเขาใจ ในการเรียนรู นักเรียนจะตองใหความสนใจที่จะรับรูสิ่งที่เรียน 
ความสนใจจะนําไปสูความเขาใจในสิ่งที่เรียนซึ่งสงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

3. ข้ันการนําขอมูลที่เรียนรูมาแปลงเปนรหสั เปนการนําขอมูลที่เรยีนรูมาแปลงรหัส
หรือความเขาใจ เฉพาะตน โดยอาจเกิดจากผสมผสานกับความรูเดิมกลายเปนความรูใหมที่มี
ความหมาย 

4. ข้ันการกักเก็บ เปนข้ันที่นําขอมูลที่ถูกดัดแปลงเขามาเก็บในรูปแบบความจํา
ช่ัวคราวหรือ ความจําถาวร 

5. ข้ันการระลึกได เปนข้ันที่นักเรียนดึงขอมูลหรือสิ่งเราออกมาใช ถานักเรียนลืม
อาจ ใชการช้ีแนะของคร ู
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6. ข้ันนัยทั่วไป เปนการนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยความเขาใจ หรือ
ถายโยงการเรียนรู 

7. ข้ันปฏิบัติ เปนการกระทําที่สังเกตไดจากพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมี การ
เปลี่ยนแปลงหลังจากผานกระบวนการเรียนรูมาแลว 

8. ข้ันขอมูลยอนกลับ เปนข้ันของ การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนทราบ 
และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 

วิธีสอนมี 7 ข้ันตอนคือ 
1. กระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงภายในดวย การบอกจุดประสงค ของบทเรียน 
2. ช้ีนําใหนักเรียนใสใจในประเด็นที่สําคัญในบทเรียน 
3. สอนขอมูลหรือเน้ือหาใหม โดยสัมพันธกับความรูเดิมที่ทําใหนักเรียนสามารถ

ระลึกถึงความรูเดิมได 
4. ใชรูปแบบการสอนที่ หลากหลายใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคของ

บทเรียน 
5. จัดสถานการณใหนักเรียนไดพบ วิธีการระลึกถึงสิ่งที่เรียนในหลาย ๆ ลักษณะ 

เชน การช้ีแนะการใชคําถามนําเปนตน 
6. สนับสนุน การถายโยงการเรียนรู คือการสงเสริมใหนักเรียนนํากฎเกณฑไป

ประยุกตใชกับสถานการณที่มีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม 
7. ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนดวยวิธีการที่ หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลที่

สอดคลองกับสภาพจริง 
กาเย จําแนกสาระการเรียนคณิตศาสตรเปน 4 ประเภท คือ 
1. ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร ไดแก ขอตกลงตาง ๆ ทางคณิตศาสตร เชน 2 เปน

สัญลักษณแทนจํานวนสอง + เปนสัญลักษณแทนการบวก sine เปนสัญลักษณแทนฟงกชันตรีโกณมิติ
อันหน่ึง การเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงจะใชวิธีเรียนรูแบบทองจําฝกซ้ํา ๆ ทดสอบ เลนเกมและจัด
แขงขัน 

2. ทักษะทางคณิตศาสตร เปนการกระทําตามข้ันตอนการทํางานที่ผูเรียนทําดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว ทักษะเฉพาะใด ๆ อาจถูกนิยามไดจากกฎหรือลําดับข้ันตอนการทํางานที่
เรียกวา ข้ันตอนหรือวิธีการ 

3. มโนทัศนทางคณิตศาสตร เปนความคิดนามธรรมที่ทําใหมนุษยสามารถแยกแยะ
วัตถุหรือเหตุการณวาเปนตัวอยางหรือไมเปนตัวอยางของความคิดที่เปนนามธรรมน้ัน ตัวอยางของ
มโนทัศนทางคณิตศาสตร เชน มโนทัศนของการเทากัน มโนทัศนของการเปนสับเซต มโนทัศน
เกี่ยวกับลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 

4. กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร เปนข้ันตอนในมโนทัศนหรือความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนตาง ๆ  
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นอกจากน้ีกาเย  ไดประยุกตทฤษฎีการเรียนรู เพื่อสรางลําดับข้ันการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับการเรียนรูการแกปญหาและการเรียนรูกฎเกณฑทางคณิตศาสตร การเรียนรู
ดังกลาวจะประกอบดวยลําดับความสามารถยอยและความสามารถที่มีมากอน ซึ่งนักเรียนจะตองรอบ
รูเน้ือหาหรือกิจกรรมเบื้องตนมากอนที่จะเรียนรูเน้ือหาหรือกิจกรรมที่สูงข้ึน กาเย อธิบายวาคนที่เกิด
การเรียนรูจะสามารถทํากิจกรรมที่เขาไมเคยทํามากอน เน่ืองจากกิจกรรมในคณิตศาสตรสวนใหญ
ตองอาศัยความรูพื้นฐานที่มีมากอน แตละเรื่องเปนจุดเริ่มตนที่ดีครูควรทํา  

ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย จะมีสวนชวยนําไปใชในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันจําเปนตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหนักเรียนมี
ความอยากรูอยากเห็น ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย จากน้ันจัด
สถานการณใหนักเรียนไดพบวิธีการคิดหาคาตอบไดหลากหลายลักษณะ โดยนักเรียนจะตองรอบรู
เน้ือหาหรือกิจกรรมเบื้องตนมากอนที่จะเรียนรูเน้ือหาหรือกิจกรรมที่สูงข้ึนและสงเสริมใหนักเรียนนํา
วิธีการคิดหาคาตอบไป ประยุกตใชกับประโยคจํานวนที่มีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม และตอง
ตรวจสอบ ความกาวหนาของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

2.6.4 ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส (Dienes, 1971) 
  หลักการการเรียนรูทางคณิตศาสตร ดีนส (นพพร แหยมแสง, 2556) แบงออกเปน 

4 หลัก ดังน้ี 
1. หลักการพลวัต เปนความเขาใจมโนทัศนใหม เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ

ผูเรียนตามลําดับ 3 ข้ัน คือ 
      ข้ันที่ 1 ข้ันเบื้องตนหรือข้ันเลน เปนประสบการณของผูเรยีนที่ไมเกี่ยวกับโครงสราง

ยกตัวอยางเด็กแสดงลักษณะในการเลนของเลนช้ินใหม ดีนสแนะนําวากิจกรรมอยางไมเปนทางการ
เปนธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูที่ครูควรจัดใหมมีในช้ันเรียน 

      ข้ันที่ 2  เด็กมีประสบการณที่เปนโครงสรางคลายมโนทัศนที่ไดเรียน 
      ข้ันที่ 3  เนนการบรรยายของมโนทัศนคณิตศาสตรดวยการสงเสริมใหทําการ

ประยุกตอีกครั้งกับชีวิตจริง ความสมบูรณของวัฏจักรน้ีเปนสิ่งจําเปนกอนที่จะเสนอมโนทัศนใหมกับ
ผูเรียน 

  2. หลักการรับรูความหลากหลายของสถานการณตาง ๆ เปนหลักการรับรูที่แนะนํา
วาการเรียนมโนทัศนจะเห็นผลสูงสุดเมื่อเด็กไดรับมโนทัศนจากการใชวัตถุกายภาพตาง ๆ 
ประสบการณตาง ๆ  จากสื่อกายภาพที่แตกตางหลากหลายสาํหรับโครงสรางมโนทศันพื้นฐานเดียวกัน (ไม
ควรใชประสบการณเหมือน ๆ กันหลาย ๆ ครั ้ง) การใชสื ่อที่หลากหลายเพื่อสงเสริมมโนทัศน 
นามธรรมของคณิตศาสตรยกตัวอยาง กระบวนการจัดกลุมใหม สิบกลุมของหนึ่ง ( ten ones)
เปลี่ยนเปนหน่ึงกลุมของสิบ (one tens) สิบของสิบ (ten tens) เปลี่ยนเปนกลุมของรอย และอื่น ๆ 
เพื่อใชในกระบวนการบวกจํานวนสองจํานวนน้ัน สามารถเลือกใชสื่อตาง ๆ ไดโดยอิสระ 

  3. หลักการแปรเปลี่ยนทางคณิตศาสตร ความเขาใจมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะ
เพิ่มมากข้ึนถาแปรเปลี่ยนตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนน้ันไปอยางมีระบบ ในขณะที่ตัวแปรที่
เกี่ยวของคงตัว ยกตัวอยาง ถาสนใจที่จะสงเสริมความเขาใจคําวา “รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน” หลักการ
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ขอน้ีแนะนําวา ควรแปรเปลี่ยนคุณลักษณะที่ไมเกี่ยวของ เชน ขนาดของมุม ความยาวของดาน 
ในขณะที่คงคุณลักษณะสําคัญ คือ “รูปสี่เหลี่ยมที่มีดานตรงขามขนานกัน” 

  4. หลักการสรางความคิดของดีนส แยกแยะข้ันการคิดเปน 2 ชนิด คือ ข้ันการคิด
จากโครงสราง และข้ันการคิดวิเคราะห ซึ่งการคิดจากโครงสราง ตรงกับข้ันตอนการคิดเปนรูปธรรม
ของเพียเจต และข้ันการคิดวิเคราะหตรงกับข้ันการคิดเปนแบบแผนของเพียเจต หลักการของการ
สรางความคิดกาํหนดงาย ๆ วา “โครงสรางจะมากอนการวิเคราะห” ดีนสช้ีวาเปนไปไมไดที่จะ
วิเคราะหอะไร ในขณะที่เด็กยังอยูในข้ันรูปธรรม 

2.6.5 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร เนอร (Skinner, 1974) 
  สกินเนอร ไดคิดคนทฤษฎีการเรยีนรูทีเ่รียกวา “Operant Conditioning”สกินเนอร

เช่ือวา การเรียนรูเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดกระทําเอง โดยไมตองรอสิ่งเราจากภายนอกมากระตุน แตเกิด
จากสิ่งภายในตัวผูเรียนเอง พฤติกรรมสวนใหญจะมีลักษณะเกิดข้ึนเอง และสกินเนอรเช่ือวาถา
ตองการใหพฤติกรรมคงที่อยูตลอดเวลาไปจําเปนตองเสริมแรงซึ่งมี 2 ประเภทดังน้ี (อุบลรัตน เพ็งสถิตย, 
2556) 

  1. การเสริมแรงทางบวก คือ ตัวเสริมที่ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ และจะมีสวนชวย
ใหการตอบสนองเพิ่มมากข้ึน 

  2. การเสริมแรงทางลบ คือ การที่ทําใหพฤติกรรมของบุคคลมีการกระทําที่เพิ่มมาก
ข้ึน ซึ่งตัวเสริมแรงทางลบน้ันเปนสิง่เราทีท่ําใหบุคคลไมพึงพอใจ ลักษณะของการเสริมแรงทางลบเกิด
มาจากความรูสึกพอใจของตนที่ไดประสบผลสําเร็จจากการหลีกหนีในสิ่งเราหรือสถานการณที่ตนไม
พอใจ 

  ในสภาพหองเรียนปกติ พฤติกรรมบางประการของครูหรือของเพื่อน หรือ
สภาพแวดลอมจะเปนตัวเสริมแรง พฤติกรรมที่ดีจะเปนตัวเสริมแรงทางบวก เชน ถานักเรียนตอบถูก 
ครูชมเชย เพื่อยอมรับ จะมีผลใหนักเรียนตอบอีก แตถาครูมีปฏิกิริยาไมดี ดุ หัวเราะเยาะ พูดถากถาง
เมื่อนักเรียนตอบผิด จะมีผลใหไมตอบคําถามจะเกิดพฤติกรรมน่ิงเงียบ สิ่งเราบางอยางถาเราขจัดมัน
ออกไปจะมีแนวโนมที่จะเสริมพฤติกรรมที่ตองการไดถือเปนตัวเสริมแรงทางลบ เชน ความต้ังใจเรียน
ของนักเรียนสามารถเพิ่มพูนไดโดยเพียงขจัดสิ่งเราที่ทําใหนักเรียนวอกแวกเสียสมาธิออกไปไดแก 
เสียงดัง หรือการชอบพูดทะลกุลางปลองของนักเรยีน ทาทางที่ไมดีบางอยางของ ครู เชน เกาหัว ขยับ
แวนตา เดินไปเดินมา ทําทาแปลก ๆ เปนตน  

  ในการเรียนการสอนครูมักจะพบวา นักเรียนลืมความรูไปมากจําเปนตองเรียนใหม 
การลืมเปนผลมาจาก ผลของการวางเงื่อนไขสูญหายไปตามกาลเวลา เชน ทักษะบางอยางทาง
พีชคณิตที่นักเรียนเคยเรียนมาในตอนตน นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมการเรียนรูที่นักเรียนรับรูมาอยาง
ผิด ๆ สกินเนอร อธิบายวา ที่นักเรียนลืมความรู เพราะไมไดรับการเสริมแรง สวนการขจัดพฤติกรรม
การเรียนรูที่ผิดจะตองถูกทําใหนอยลงโดยไมไมมีการเสริมแรง จากผลการวิจัย การขจัดพฤติกรรมการ
เรียนรูไมพึงประสงคจะตองใชความพยายามอยางมาก และมักจะเห็นผลชา และสิ่งที่กําจัดยากมาก 
และมักจะเห็นผลชา และสิ่งที่กําจัดยากมากก็คือ การเรียนรูมาอยางผิด ๆ หรือกระทําซ้ํา ๆ จนเปน
นิสัยและอัตโนมัติ 
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  ธรรมชาติของมนุษยจะเผชิญกับสิ่งเราที่ไมชอบ ดวยการหลีกหนี การลงโทษเปน
วิธีการที่ใชในการควบคุมพฤติกรรม สกินเนอร ไมสนับสนุนการลงโทษ และไดจําแนกผลที่เกิดจาก
การลงโทษ จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมเก็บกดช่ัวขณะ เด็กมีความเครียดทางกายและจิตใจ และอาจ
แสดงกิริยาที่นารังเกียจ เชน ทําลายขาวของ กอกวน  

2.6.6 ทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน (Browm & Vanlehn, 1980) 
  ทฤษฎีซอมแซมเปนทฤษฎีที่อธิบายวามนุษยเรียนรูทักษะกระบวนการหรือมโนทัศน

ที่จะใชในการแกปญหาไดอยางไร โดยมีความพยายามที่จะแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนน้ัน ทฤษฎี
น้ีอฺธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสรางมโนทัศนของนักเรียนแตละคนวา มโนทัศนของแตละคนเกิดจาก
กระบวนการคิดที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหมโนทัศนที่สรางข้ึนมาในเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันมีความ
แตกตางกัน ในความแตกตางกันของมโนทัศนที่สรางข้ึนจึงมีทั้งมโนทัศนที่ถูกตองและมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน แตความคลาดเคลื่อนของมโนทัศนที่สรางข้ึนมาน้ันมีลักษณะที่เปนระบบ เรียกมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนอยางเปนระบบน้ีวา Bugs โดยในการเรียนการสอนมโนทัศนทางคณิตศาสตรเพียง 
1 เรื่อง อาจเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอยางเปนระบบ หรือ Bugs ไดหลายรูปแบบ 

  การดําเนินการซอมแซมมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนต้ังอยูบนพื้นฐานการ
ดําเนินการที่วา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนบางประการของนักเรียนอาจนําไปใชแกปญหาในระดับงายได
แตเมื่อปญหาที่ถูกกําหนดข้ึนมีความยากข้ึน มโนทศันที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียนมีอยูน้ันจะไมสามารถ
นํามาใชแกปญหาได เมื่อนักเรียนไมประสบความสําเร็จในการดําเนินการเพื่อแกปญหาที่กําหนดให
แลว จะเกิดความพยายามปรับกระบวนการหาคําตอบหรือพยายามปรับมโนทัศนที่มีอยูเดิม เพื่อให
สามารถแกปญหาใหมน้ันได เรียกกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่นักเรียน
มีอยูเดิมไปสูมโนทัศนที่ถูกตองที่สามารถแกปญหาไดอยางถูกตองวา Bug Migration 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน 
  ข้ันที่ 1 ข้ันการนําเสนอมโนทัศนในข้ันตน ในข้ันน้ีผูสอนจะทํากิจกรรมการสอนใน

มโนทัศนในกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนปกติ สําหรับการเรียนการสอนน้ีนักเรียนจะสามารถสราง
มโนทัศนสําหรับการแกโจทยน้ัน ๆ  ได แตมโนทัศนที่สรางข้ึนน้ีอาจจะเปนมโนทศันที่ไมถูกตองทั้งหมด 
ซึ่งจะเปนปญหาสําหรับการแกปญหาในข้ันที่สูงข้ึน 

  ข้ันที่ 2 ข้ันการหาความคลาดเคลื่อนของมโนทัศนที่นักเรียนสรางข้ึน ในข้ันน้ีผูสอน
ตองใชปญหาในข้ันที่สูงข้ึนใหแกนักเรียนไดแกปญหา โดยโจทยน้ันจะตองครอบคลมุทุก ๆ ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดข้ึนมโนทัศนน้ันของนักเรียน และมีจํานวนมากพอที่จะทําใหครูสามารถพิจารณาไดวา
นักเรียนตอบปญหาน้ันไมถูกตอง เกิดจากความคลาดเคลื่อนในมโนทัศนใด สามารถนําความ
คลาดเคลื่อนของนักเรียนมาพิจารณาไดวาความคลาดเคลื่อนของนักเรียนอยูในสวนใดของมโนทัศนที่
ครูตองการใหนักเรียนไดเรียนรู 

  ข้ันที่ 3 ข้ันการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน เปนผลมาจากความคลาด
เคลื่อนที่ครูพบในข้ันที่ 2 ในข้ันของการแกไขน้ีจะตองมีการช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ัน เกิดจาก
สาเหตุใด (กระบวนการหาคําตอบที่นักเรียนใชเปนอยางไร จึงทําใหไดคําตอบเชนน้ัน) และที่ถูกตอง
จะคิดเชนไรจึงจะไดคําตอบ โดยปญหาที่ใชสําหรับการแกไขจะตองมจีํานวนมากพอที่จะทําใหนักเรยีน
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เกิดมโนทัศนที่ ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ โดยหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศน           
ที่คลาดเคลื่อนและการแกไขมโนทัศนน้ันจะตองทําโดยทันทีหรือทําโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

  ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน สําหรับนักเรียนที่ไดรับการ
สอนมโนทัศนแลวจะตองไดรับการทดสอบเกีย่วกับมโนทัศนน้ัน ๆ ซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพื่อตรวจสอบวาการ
แกไขมโนทัศนน้ันเสร็จสมบูรณแลว และจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 

  จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวสามารถนํามาใชประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชทฤษฎีพัฒนาสติปญญา และ
ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอรในการวางเงื่อนไขภายใตพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีการเรียนรูบรูเนอร
เปนประโยชนในดานวิธีการสอนโดยตรงสวนดีนสไดพัฒนาทฤษฎีการสอนซึ่งประกอบดวยลําดับ
ยุทธวิธีการสอนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร กาเยไดพัฒนายุทธวิธีการสอนในช้ันเรียนโดยเสนอ
วาในการสอนเน้ือหาควรเรียงลําดับข้ันของการเรยีนรูโดยเริ่มจากความคิดรวบยอดทีเ่ปนทักษะความรู
พื้นฐานงาย ๆ ไปสูความคิดรวบยอด และทักษะที่ซับซอน และทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวน
เลทนเนนแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนโดยผานกระบวนการคิดที่เปนระบบ 

  ซึ่งกลาวโดยสรุป การเรียนรูของบุคคลเกิดจากการทีบุ่คคลศึกษา ฝกจากทํากจิกรรม
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลน้ันจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมไปในทางที่ดี 
และเหมาะสม 

2.6.7 หลักการสอนคณิตศาสตร 
  หลักการสอนคณิตศาสตร หมายถึง แนวทางในการสอนคณิตศาสตร ยุพิน พิพิธกุล 

(2530) และอัมพร มาคนอง (2546) ไดใหหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังน้ี 
  1. ดานบรรยากาศการสอน สรางบรรยากาศใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน

คณิตศาสตรรูสึกวาไมยากและมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรม โดยคํานึงถึงธรรมชาติและ
ศักยภาพนักเรียน 

  2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน คํานึงถึงประสบการณเดิมและความรู
พื้นฐานของนักเรียน กิจกรรมใหมควรตอเน่ืองจากกิจกรรมเดิม ใชความคิดและคําถามของนักเรียนใน
การนําเขาสูบทเรียนหรือเปนประเด็นในการอภิปราย สอนจากเรื่องงายไปสูยาก ใหเห็นโครงสรางทาง
คณิตศาสตรความสัมพันธของเน้ือหาคณิตศาสตรในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน ฝกใหมี
ประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ใหเกิดความคิดรวบยอด โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง
การดู การฟง การเขียนการพูดและการปฏิบัติ 

  3. ดานการประเมินผลใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาจใชการสังเกต 
ประเมินการเรียนรูและความเขาใจของนักเรียนขณะเรียนในหอง โดยใชคําถามสั้น ๆ หรือการพูดคุย
ปกติ 

  นอกจากน้ีสมาคมครูคณิตศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Council of 
Teachers of Mathematics: NCTM) (2000) ไดกําหนดหลักการในการจัดโปรแกรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรในโรงเรียน ดังน้ี 
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  1. หลักการความเสมอภาค (Equity) สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสไดเรียนคณิตศาสตร 
  2. หลักการทางหลักสูตรคณิตศาสตร (Mathematics Curriculum) เนนใหนักเรียน

ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของคณิตศาสตรตลอดหลักสูตร 
  3. หลักการทางการสอน (Teaching) ความสามารถและการเอาใจใสดูแลของครูผูสอน

ในการที่จะสอนใหนักเรียนทุกคนไดรู เขาใจและสามารถนําคณิตศาสตรไปใชได 
  4. หลักการทางการเรียนรู (Student Learning) เสริมสรางการเรียนรูของนักเรียน

ทุกคนใหสามารถนําคณิตศาสตรไปใชได 
  5. หลักการทางการวัดและประเมินผล (Assessment) การวัดและประเมินผลที่

สามารถบอกถึงการเรียนรูของนักเรียนและสภาพการสอนของครูผูสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 

  6. หลักการทางเทคโนโลยี (Technology) นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยใหนักเรียน
ทุกคนสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในโลกที่เจริญไปดวยเทคโนโลยีที่กาวล้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากน้ี อัมพร มาคนอง (2546) ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจสรุปไดดังน้ี 

  1. สอนบนพื้นฐานความรูเดิม โดยพิจารณาความรูพื้นฐานที่นักเรียนมี ใหโอกาส
นักเรียนในการใชความรูเดิมแกปญหาและเตรียมการสอนเน้ือหาใหม 

  2. เนนการคิด ในการสอนเน้ือหาและการนําไปใชเนนกระบวนการคิดและฝกการ
คิดแกปญหาโดยใหนักเรียนคิดคนกลวิธีที่หลากหลาย 

  3. ใหเวลานักเรียนในการคิดไตรตรอง ทดลองและสรุปในสิ่งที่คิด รวมทั้งเวลาในการ
สื่อสารและอภิปรายรวมกับผูอื่น 

  4. ใหโอกาสนักเรียนอธิบาย แสดงเหตุผลเกี่ยวกับความคิดของตนเองและผูอื่น 
  5. พยายามใชคําถาม เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบความถูกตองของวิธีการ เหตุผล 

และคําตอบที่คิด การใชคําถามเพื่อกระตุนและฝกใหนักเรียนคิดและต้ังคําถามเพื่อน ๆ รวมทั้งการ
สรางคําถามที่แสดงใหเห็นวาครูผูสอนเห็นความสําคัญในการคิดหรือผลงานของนักเรียน 

  6. คาดหวังการโตแยงที่จะนํามาซึ่งการคิดวิเคราะหในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึน 
  7. นําเสนอแนวการเรียน โดยครูผูสอนนําเสนอวิธีการทําความเขาใจเน้ือหา 

ตลอดจนแนวการเรียนที่เปนประโยชน รวมทั้งการแนะนําใหนักเรียนไดนําความรูไปใชอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อจะทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึน ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนเน้ือหาระดับที่สูงข้ึน 

จากที่กลาวมาสรุปวา หลักการสอนคณิตศาสตรใหความสําคัญกับบทบาทนักเรียนที่ตอง
เปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม คิดสรุปดวยตนเอง และบทบาทครูผูสอน ที่ตองคํานึงถึงประสบการณเดิม
และความรูพื้นฐานของนักเรียน สอนใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเองเนนกระบวนการ
เรียนรูควบคูกับเน้ือหา เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใช แกปญหาสถานการณตาง ๆ 
ดวยความเขาใจ 
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2.6.8 แนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544) ไดใหแนวคิดในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ดังน้ี 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใหเรียนรูรวมกันเปนกลุมเปนแนว

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวหน่ึงที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันแกปญหา 
ปรึกษาหารืออภิปราย และแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันและกัน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทั้ง
ดานความรูทักษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณมากข้ึน ในการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกัน
แกปญหา อาจจัดเปนกลุมเล็ก ๆ  2 คน หรือกลุมยอย 4-5 คน หรืออาจจัดเปนกิจกรรมใหนักเรียน
รวมกันแกปญหาเปนกลุมใหญทั้งช้ันเรียนก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร สิ่งสําคัญที่ครูผูสอนควร
คํานึงถึงคือความรูพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนรูเน้ือหาใหม ในข้ันเตรียมความพรอมเพื่อนําเขาสู
กิจกรรมครูผูสอนสามารถใชคําถามเช่ือมโยงเน้ือหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูเน้ือหาใหม 
หรือใชยุทธวิธีตาง ๆ ในการทบทวนความรูเดิม ในข้ันปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนอาจใชปญหาซึ่งมีความ
เช่ือมโยงกับเรื่องราวในข้ันเตรียมความพรอม และใชยุทธวิธีตาง ๆ ใหนักเรียนสามารถสรุปหรือเขาใจ 
หลักการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน หรือบทนิยามดวยตนเอง ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม
ครูผูสอนควรใหอิสระทางความคิดกับนักเรียน ครูผูสอนควรหมุนเวียนไปตามกลุมตาง ๆ เพื่อคอย
สังเกต ตรวจสอบความเขาใจและใหคําแนะนําตามความจําเปน 

  3. การจัดใหนักเรียนนําเสนอแนวคิดรายบุคคลหรือแนวคิดของกลุม เปนสิ่งสําคัญที่
ครูผูสอนควรปฏิบัติบอย ๆ เพราะในการนําเสนอแตละครั้งนักเรียนมีโอกาสรวมแสดงแนวคิดเพิ่มเติม
รวมกันหรือซักถามหาขออภิปรายขัดแยงดวยเหตุและผล ครูผูสอนมีโอกาสเสริมความรู ขยายความ
หรือสรุปประเด็นสําคัญที่เปนความคิดรวบยอดของสาระที่นําเสนอน้ัน ทําใหการเรียนรูขยายในวง
กวางและลึกมากข้ึน นักเรียนสามารถนําความรูหรือแนวคิดที่ไดจากการนําเสนอน้ันไปประยุกตหรือ
เปนแบบอยางในการปฏิบัติได ผลดีอีกประการหน่ึงของการที่นักเรียนไดออกมานําเสนอผลงานคือ 
นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจในผลงาน เกิดความรูสึกอยากคิด อยากทํา กลาแสดงออก และ
จดจําสาระที่ตนเองไดออกมานําเสนอไดนาน 

  นอกจากน้ี คารเพนเทอร และคนอื่นๆ (Carpenter et al, 1989) ไดนําเสนอ แนว
การจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการจดัการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิดเพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนโดยมีข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอนในกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะใหรูคิด ดังน้ี  

  1. ครูผูสอนนําเสนอปญหา โดยนําเสนอปญหาตามวัตถุประสงคและความมุงหมาย
ที่ต้ังไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครูผูสอนควรมีการใหปญหาที่คลายกันอีกครั้งหน่ึง 
ในการเลือกปญหาควรเลือกปญหาที่นาสนใจและใหนักเรียนเกิดประสบการณในการแกปญหาที่
หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับชีวิตจริงของนักเรียน 

  2. ครูผูสอนชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียน
แกปญหา ในข้ันน้ีครูผูสอนควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ใหและชวยแนะนําจน
ครูผูสอนมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแกปญหาน้ัน ๆ ไดแลว ครูผูสอนเปด
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โอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการแกปญหา ในระหวางที่นักเรียนแกปญหาครูผูสอนตองอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกบัสื่อ อุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ ที่นักเรียนตองการ 

  3  นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา หลังจากที่ครูผูสอนนําเสนอปญหา
และใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูผูสอนจะเลือกถามนักเรียนเปนรายบุคคลถึงวิธีการที่ใชในการ
แกปญหาพรอมเหตุผล เพื่อนําเสนอตอนักเรียนในช้ันเรียนและในระหวางที่นักเรียนรายงานคําตอบ
น้ันครูผูสอนอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา เชน ทําไมถึงเริ่มตนดวย
แกปญหาน้ันอยางไรบอกไดไหมวาไดคําตอบมาอยางไร หรือบอกไดไหมวากําลังคิดอะไรอยู เปนตน 

  4. ครูผูสอนและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใชในการแกปญหา
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการและเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งช้ันชวยกันอภิปราย
ถึงคําตอบและวิธีการที่แตกตางกัน โดยครูผูสอนจะเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม 

  จากแนวทางแนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร สามารถสรุปเพื่อนํามาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูไดดังน้ี 

  1. จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรยีนเกิดมโนทัศนหรือไดความรูทางคณิตศาสตรจาก
การคิดและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอื่น 

  2. สอนใหนักเรียนคิดและคนพบดวยตนเอง ครูผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะและอํานวย
ความสะดวก 

  3. จัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงเน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียนรู 
  4. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 

2.7 รูปแบบการจัดการเรียนรู 
  2.7.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

จากวิเคราะหของ ทิศนา แขมมณี (2562) พบวา ระบบและรูปแบบการจัดการเรียน     
การสอนตาง ๆ พบวา นักการศึกษานิยมใชคําวา “ระบบ” ในความหมายที่เปนระบบใหญ ๆ เชน 
ระบบการศึกษา หรือถาเปนระบบการเรียนการสอน ก็จะครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ๆ ของการ
เรียนการสอนในภาพรวม และนิยมใชคําวา “รูปแบบ” กับระบบที่ยอยกวา โดยเฉพาะกับ“วิธีสอน” 
ซึ่งเปนองคประกอบยอยที่สําคัญของระบบการเรียนการสอน ดังน้ันการนําวิธีสอนใด ๆ มาจัดทําอยาง
เปนระบบตามหลักและวิธีการจัดระบบแลว วิธีสอนน้ันก็จะกลายเปน “ระบบวิธีสอน” หรือที่นิยม
เรียกวา รูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนรู และมีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูดังตอไปน้ี 

ปราโมทย จันทรเรือง (2551) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
หมายถึง โครงสรางที่แสดงความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบตาง ๆ ในการ
เรียนการสอน 

พิทักษ นิลนพคุณ (2556) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง 
สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปน
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหร ือความเชื ่อตาง  ๆ โดยประกอบดวย
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กระบวนการหรือข้ันตอนสําคัญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู และเทคนิคการการ
จัดการเรียนรู ตาง ๆ  ที่สามารถชวยใหสภาพการจัดการเรียนรูน้ันเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดที่ยึดถือ ซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชแบบแผนในการ
จัดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะรูปแบบน้ัน ๆ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2557) ไดใหความหมาย
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่อใชจัดการเรียนรูในลักษณะ
ที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรู
เสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรู ซึ่งรวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศน 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ตลอดจนการจัดการเรียนรูระยะยาวแตละรูปแบบการจัดการเรียนรู
จะใหแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตาง ๆ      
ที่กําหนดไว 

เรวณี ชัยเชาวรัตน (2559) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง 
ระบบของวิธีการสอน ซึ่งประกอบดวยวิธีการสอนหลากหลายวิธี มีทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่รองรับ 
มีการจัดเรียงลาํดับการสอนเปนข้ันตอน สมเหตุสมผลและสามารถอธิบายได และเมื่อจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ หรือตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวก็จะชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรูบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่รูปแบบกําหนดไว 

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง 
แบบแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อใชในการจดัการเรียนการสอนที่จดัทําข้ึนอยางเปนระบบและมีจุดมุงหมาย
ที่เฉพาะโดยผานข้ันตอนการดําเนินการออกแบบและพัฒนาเอยางเปนระบบโดยใชหลักปรัชญา 
หลักการ แนวคิดทางทฤษฎีหรือความเช่ือพื้นฐาน ซึ่งแสดงถึงความสมัพนัธระหวางองคประกอบตาง ๆ 
ที่เช่ือมโยงความสัมพันธ (Syntax) และแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 

วัชรา เลาเรียนดี ปรณัฐ กิจรุงเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ (2560) ไดใหความหมาย
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แบบแผนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
องคประกอบที่เกี่ยวของที่จัดไวอยางเปนระบบ มีความสัมพันธสอดคลองกัน มีทฤษฎีแนวคิดหลักการ
ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบ และไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชจัดการเรียนรู
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่รูปแบบแตละรูปแบบระบุไว ทั้งน้ีการนํารูปแบบไปใชผูใชจําเปนตอง
ใชตามกระบวนการที่รูปแบบกําหนดใหโดยไมตองกําหนดข้ันตอนการสอนข้ึนใหมเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิหรือผลการเรียนรูเชนเดียวกันและตรวจสอบจากขอมูลยอนกลับไดวาควรมีการปรับปรุงแกไข
ข้ันตอนใดบางและอยางไร เน่ืองจากวาข้ันตอนตนจะมีผลการเรียนรูในข้ันตอนตอไปเสมอ 

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2560) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรูที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู 
เทคนิคการจัดการเรียนรู เขามาชวยใหการจัดการเรียนรู น้ันเปนไปทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่
ยึดถือซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูตองกําหนดรายละเอียดในการเตรียมการสอน การดําเนินการสอน
และประเมินผลเพื่อใหทราบถึงวิธีการที่ผูเรียนจะบรรลุหมายกําหนดไว 
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ชนาธิป พรกุล (2561) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง 
แบบแผนการดําเนินการสอนที่จัดเปนระบบสอดคลองกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรูที่รูปแบบน้ัน
ยึดถือ โดยมีการพิสูจนหรือทดสอบวามีประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายเฉพาะ 

ทิศนา แขมมณี (2562) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดข้ึน
อยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือตาง ๆ โดยประกอบดวย
กระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง  ๆ        
ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนน้ันเปนไปตามทฤษฎี 

เซเลอร และคนอื่น ๆ (Saylor et al, 1981) ไดใหความหมายของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมข้ึนจํานวนหน่ึงที่มี
ความแตกตางกัน เพื่อจุดหมายหรือจุดเนนที่เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหน่ึง 

ดิค และแครี่ (Dick & Carey, 2005) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
หมายถึง การจัดประสบการณในการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยคํานึงถึงธรรมชาติ ความตองการ 
พฤติกรรมและปญหาของผูเรียน โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู วิธีการสอนตาง ๆ รวมทั้ง
การประเมินในทุกดาน ต้ังความรูเดิมของผูเรียน การประเมินในขณะเรียน และการประเมินหลังการ
เรียนการสอนรวมทั้งการประเมินความรูแบบการเรียนรู 

จอยซ และเวล (Joyce & Well, 2011) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู หมายถึง แผน (Plan) หรือแบบ (Pattern) ที่เราสามารถใชเพื่อการสอนโดยตรงในหองเรียน
หรือการสอนเปนกลุมยอย หรือเพื่อจัดสื่อการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร เทป
บันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนและหลักสูตรรายวิชา ซึ่งแตละรูปแบบจะใหแนวทางใน
การออกแบบการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ กัน รูปแบบการสอน คือ 
การบรรยายสิ่งแวดลอมทางการเรียน รูปแบบการสอนกคื็อ รูปแบบของการเรยีนที่ชวยผูเรียนใหไดรบั
สารสนเทศ ความคิด ทักษะ คุณคา แนวทางของการคิด และแนวทางในการแสดงออกของผูเรียน 

นอกจากน้ี ปราโมทย จันทรเรือง (2551) ไดสรุปลักษณะรวมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูไวไดดังน้ี 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเปนแผนของการทํางาน  
2. แผนน้ันมีการจัดทําหรือเรียบเรียงสิ่งเกี่ยวของอยางรอบคอบ ความเปนเลิศตาม

ความคิดหวัง มีลักษณะเปนอุดมคติ 
3. แผนน้ันมีจุดหมายที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวของกับการสอน  
4. แผนน้ันประกอบดวยพฤติกรรมหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับงานการสอน 
จากที่กลาวมาสรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แบบแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการจัดเปนระบบโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ หรือหลักการเรียนรูที่
ยึดถือ และไดรับการพิสูจนทดสอบวามีประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายเฉพาะ 
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2.7.2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
รูปแบบการจัดการเรียนรูจําเปนตองมีองคประกอบเพื่อที่จะไดสามารถรางรูปแบบ

การจัดการเรียนรูไดครบถวน ซึ่งนักการศึกษาไดรวบรวมองคประกอบสําคัญไวดังน้ี 
ปราโมทย จันทรเรือง (2551) ไดกลาววารูปแบบการการจัดการเรียนรูจําเปนตองมี

องคประกอบสําคัญดังน้ี 
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักของ

รูปแบบการสอนน้ัน ๆ  
2. มีการบรรยาย และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสมัพันธขององคประกอบของ

ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ัน ๆ  
4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวย

กระบวนการเรียนการสอนรั้น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
พิทักษ นิลนพคุณ (2556) ไดกลาวถึงองคประกอบของรปูแบบการจัดการเรยีนรูวามี

องคประกอบสําคัญดังน้ี 
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักของ

รูปแบบการจัดการเรียนรูน้ัน ๆ  
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับหลักที่ยึดถือ 
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสมัพันธขององคประกอบของ

ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ัน ๆ  
4. มีอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู

ตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 
มกราพันธุ จูฑะรสก (2556) ไดสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบไปดวย 
1. โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู 
2. ระบบปฏิสัมพันธทางสังคม คือ เปนบทบาทของครูผูสอน และบทบาทของ

ผูเรียนที่พึงปรารถนาตามรูปแบบการเรียนการสอน 
3. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช 
เรวณี ชัยเชาวรัตน (2559) ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู

จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ ดังน้ี 
1. ข้ันตอนการสอน เปนสวนสําคัญที่จะแสดงใหทราบโครงสรางที่ระบุข้ันการสอน

เอาไวอยางมีระเบียบและเปนระบบ ทุกข้ันตอนจะประสานสัมพันธกันอยางตอเน่ืองและเปนไปโดย
ครบวงจรต้ังแตเริ่มตนการสอนจนกระทั่งการประเมินผล 
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2. บทบาทของครูและนักเรียน เปนวิธีการที่แสดงถึงพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียนที่ช้ีนําเอาไวอยางชัดเจนวา ข้ันตอนไหนใครควรแสดงบทบาทอยางไร โดยเนน
กิจกรรมการเรียนรูดวยการกระทําของผูเรียนเปนสําคัญ 

3. หลักปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เปนการติดตอสื่อสารอยางใกลชิดแบบ
กระบวนการคู (two – way process) ระหวางครูและนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวมของนักเรียน
ทุก ๆ คน ภายใตบรรยากาศและความสัมพันธอันดีตามวิธีทางแบบประชาธิปไตย 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ซึ่งนํามาใชเปนเครื่องมือที่จะชวยเอื้อใหการสอนและการเรียนทุกข้ันตอนดําเนินไป
อยางถูกตองเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงและการเรียนมีประสิทธิผลเต็มตาม
ศักยภาพที่ควรจะเปน 

สาวิตรี จุยทอง (2559) ไดสรุปองคประกอบรวมที่สําคัญซึ่งผูที่จะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูควรคํานึงถึงดังตอไปน้ี 

1. หลักการของรูปแบบ คือ แนวคิดและพื้นฐานความเช่ือในการจัดการเรียนรูของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

2. วัตถุประสงคของรูปแบบ คือ เปาหมายเฉพาะเจาะจงวาตองการพัฒนาให
นักเรียนมีลักษณะอยางไร 

3. กระบวนการจัดการเรียนรูของรปูแบบอธิบายถึงการดําเนินการจดัการเรียนรูของ
รูปแบบที่เปนข้ันตอนและรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดการเรียนรู 

4. การวัดและประเมินผลรูปแบบเปนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ บอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู 

ทิศนา แขมมณี (2562) ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ ดังน้ี 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักการ
ของรูปแบบน้ัน ๆ  

2. มีบรรยากาศและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึด 

3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสมัพันธขององคประกอบของ
ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ัน ๆ  

4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวย
ใหกระบวนการเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ลาสเลย มัทซินสกี และลองเลย (Lasley, Matczynski & Rowley, 2003) ไดสรุป
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสรางมโนทัศนประกอบไปดวย ดังน้ี 

1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ  
3. กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
4. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ 
จอยซ และเวล (Joyce Weil, 2011) ไดกลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรูเปนการ

บรรยายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการเรียนรู รวมถึงพฤติกรรมของผูสอนขณะที่ใชรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ัน ๆ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแตละ
รูปแบบก็จะมีเปาหมายตาง ๆ ไป เชน เปาหมายเกี่ยวกับการวางหลักสูตร ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีองคประกอบที่สําคัญสี่สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 กลาวถึงที่มาของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Orientation to the 
Model) ประกอบดวย เปาหมายของรูปแบบ ขอตกลงเบื้องตน หลักการ มโนทัศนที่สําคัญที่เปน
พื้นฐานของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

สวนที่ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู (The Model of Learning) มี 4 ข้ันตอน 
ประกอบดวย 

1. ข้ันตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการจัดเรียงตามลําดับกิจกรรม
ที่จะสอนเปนข้ัน ๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีจํานวนข้ันตอนการสอนแตกตางกัน 

2. รูปแบบของสังคม (Social System) เปนการอธิบายบทบาทผูสอน ผูเรียน และ
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในแตละรูปแบบ บทบาทของผูสอนจะแตกตางกันไปในแตละรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

3. หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) เปนการบอกวิธีการที่ผูสอนจะ
ตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา อาจเปนการใหรางวัล พัฒนาความคิดสรางสรรค การสรางบรรยากาศ
อิสระและไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด 

4. ระบบการสนับสนุน (Support System) เปนการบอกเงื่อนไขหรือสิ่งจําเปนใน
การที่จะใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดผล เชน การสอนฝกทักษะ ผูเรียนจะตองไดฝก
การทํางานในสถานที่ดวยอุปกรณที่ใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง ๆ  

สวนที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช (Application) เปนการแนะนํา และ
ใหขอสังเกตการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ัน เชน จะใชกับเน้ือหาประเภทใดใชกับผูเรียน
ระดับใดจึงจะเหมาะสม 

สวนที่ 4 ผลที่เกิดข้ึนกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ( Instructional and 
Nurturant Effects) เปนการบอกใหรูวาแตละรูปแบบจะเกิดอะไรบางกับผูเรียน โดยผลทางตรงมา
จากการสอนของผูสอนที่จัดข้ึนตามข้ันตอน หรือผลทางออมมาจากสภาพแวดลอม ซึ่งถือเปน
ผลกระทบที่เกิดข้ึนแฝงไปกับผลการสอน ซึ่งสามารถใชเปนขอพิจารณาในการเลือกรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไปใชในหองเรียน 
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จากการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูผู วิจัยไดสังเคราะห
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนดังตารางที่ 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
   ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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หลักการของรูปแบบ √ √   √ √ √ √ √ 
วัตถุประสงคของรูปแบบ √ √   √ √ √ √ √ 
กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ √  √ √ √  √ √ √ 

 
จากตารางที่ 2.1 ตารางการสังเคราะหองคประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัย

ไดนําแนวคิดของนักการศึกษามาสังเคราะหเปนแนวทางในข้ันตอนของการกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนประกอบไปดวย 

1. หลักการของรูปแบบเปนแนวคิดและพื้นฐานความเช่ือในการจัดการเรียนรูของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูน้ัน ๆ  

2. วัตถุประสงคของรูปแบบ เปนเปาหมายเฉพาะของรูปแบบการจัดการเรียนรูน้ัน
วามุงพัฒนาใหนักเรียนมีลักษณะเปนอยางไร 

3. กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ เปนอธิบายถึงวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของแบบที่เปนข้ันตอนอยางชัดเจน ตลอดละเอียดของกิจกรรมหรือกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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4. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ เปนแนวทางการวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรูที่บงบอกถึงประสทิธิผลของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคของรปูแบบ
การจัดการเรียนรูน้ัน ๆ  

2.7.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความสําคัญในการชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนรูของครูจึงมีนักการศึกษาจํานวนมากสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยตองอาศัย
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดังที่ ทิศนา แขมมณี (2562) ไดใชแนวคิดของการ
จัดระบบซึ่งพอสรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใหชัดเจน 
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบและเห็นแนวทางใน

การจัดความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
3. ศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการคนหาองคประกอบที่

สําคัญที่จะชวยใหรูปแบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เปนสิ่งที่ตอง
นํามาพิจารณาในการจัดองคประกอบตาง ๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนํา
ขอมูลจากความเปนจริงมาใชในการสรางรปูแบบจะชวยขจัด หรือปองกันปญหาซึ่งจะทําใหรูปแบบน้ัน 
ขาดประสิทธิภาพ 

4. กําหนดองคประกอบของรูปแบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถ
ชวยใหเปาหมายหรือจุดมุงหมายบรรลผุลสาํเรจ็ ในข้ันตอนน้ีตองอาศัยประสบการณ ความคิดสรางสรรค
และความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถกําหนดองคประกอบที่จะเอื้อใหรูปแบบนั้นประสบ
ความสําเร็จได 

5. รูปแบบการจัดการเรยีนรูทีพ่ัฒนาข้ึนน้ันจะตองนําองคประกอบตาง ๆ มาจัดเปน
หมวดหมูเพื่อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในข้ันตอไป โดยทุกกระบวนการมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน 

6. จัดความสัมพันธขององคประกอบ โดยพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและ
เปนผลข้ึนตอกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมากอนมาหลัง สิ่งใดสามารถดําเนินการคูขนานไปไดข้ันน้ีเปน
ข้ันที่อาจใชเวลาในการพิจารณามาก  

7. สรางความสัมพันธขององคประกอบโดยแสดงใหเห็นถึงผังจําลององคประกอบ 
8. ทดลองใชรูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากการทดลองใชรูปแบบวาไดผลตาม

เปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 
10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยนําผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบใหดีย่ิงข้ึนจะเห็นได

วาการพัฒนารูปแบบโดยใชแนวคิดของการจัดระบบน้ีเปนแนวคิดที่ชัดเจนเขาใจงาย ทําใหสะดวกตอ
การที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง 
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จอยซ และเวล (Joyce & Well, 2011) ซึ่งเปนผูเขียนหนังสือ Models of Teaching 
ที่ไดรับการยอมรับอยางมากในวงการศึกษา ไดสรุปสาระสําคัญหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูประกอบดวย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู 
2. เมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลายจะตองมี

การวิจัย เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาไปใชในสถานการณจริง และนําขอ
คนพบมา ปรับปรุงแกไขอยูเรื่อย ๆ การเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแตละรูปแบบของ จอยซ
และเวลไดมีการนําไปทดลองใชในหองเรียน รวมทั้งมีงานวิจัยรองรับมากมายจนเปนหลักประกันไดวา
สามารถใชไดสะดวก และไดผลดี 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูอาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวางหรือ
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงก็ได 

4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนหลักในการ
พิจารณา เลือกรูปแบบไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบการจัดการเรยีนรูไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลกั
ก็จะทําใหเกิดผลสูงสุด แตก็สามารถนํารูปแบบน้ันไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ถาพิจารณาเห็น
วาเหมาะสมแตก็ อาจทาใหไดผลสําเร็จลดนอยลงไป 

นอกจาก จอยซ และเวล จะเสนอทัศนะดานการสอนแลว ยังใหขอสังเกตและ
แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนโดยเสนอรูปแบบการเรียนรูที่เปนการชวยใหผูเรียนไดรับสารสนเทศ 
ความคิด ทักษะ คานิยม และวิถีทางในการคิด นอกจากน้ันรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เลือกมานา
เสนอสวนใหญยังไดสอนวิธีเรียน (How to Learn) ใหแกผูเรียนอีกดวย ซึ่งจะกอใหเกิดผลสําเร็จใน
ระยะยาวและที่สําคัญที่สุด คือ เปนการเพิ่มพูนความสามารถที่จะเรียนรูของผูเรียนทําใหเกิดการ
เรียนรูงายและไดผลดีใน อนาคต กลาวคือ การสอนควรจะสงผลกระทบตอผูเรียนใหเขาไดสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดอาจกลาวไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูของ จอยซ และเวล เนนความสําคัญของ
การพัฒนาผูเรียนและพัฒนากลวิธีการเรียนรู (Learning Strategies) ของผูเรียน ซึ่งถือเปนเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาตามแนวใหม 

จากที่กลาวสรุปแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู คือ กําหนด
จุดมุงหมาย ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ กําหนดองคประกอบของรูปแบบที่มีความสัมพันธกัน พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู ทดลองใช ประเมิน และปรับปรุง 

2.7.4 ประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนสากล ไดมีนักการศึกษาไดรวบรวมรูปแบบการ

จัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพไว ดังน้ี 
ทิศนา แขมมณี (2562) ไดสรุปแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนสากล

สามารถจัดกลุม ได 5 หมวด ดังน้ี 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  

เปนรูปแบบการจัดการเรยีนรูทีมุ่งชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระตาง ๆ ซึ่งเน้ือหา
สาระน้ันอาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด 
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain) 
เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึง 
ประสงค 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psycho-Motor- 
Domain) เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือ 
การแสดงออกตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองใชหลักการ วิธีการ ที่แตกตางไปจากการพัฒนาทางดานจิตพิสัย 
หรือพุทธิพิสัย 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) 
เปนทักษะที่เกี่ยวของกับวิธีดาเนินการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนกระบวนการทางสติปญญา เชน กระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูหรือกระบวนการคิดตาง ๆ การคิดวิเคราะห การอุปนัย การนิรนัย การใชเหตุผล
การสืบสอบการคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน หรืออาจเปนกระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการทํางานรวมกัน เปนตน 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการ ( Integration) เปนรูปแบบที่
พยายาม พัฒนา การเรียนรูดานตาง ๆ ของผูเรียนไปพรอม ๆ กัน โดยใชการบูรณาการทั้งทางดาน
เน้ือหาสาระ และวิธีการรูปแบบในลักษณะมุงเนนการพัฒนาเปนองครวม 

เซยเลอร และคนอื่น ๆ (Saylor, et al, 1981) ไดจัดกลุมของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ตามประเภทของหลักสูตร 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี่ยวของสอดคลองของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูกับหลักสูตรแตละประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดน้ีจัดแบงเปน 5 ประเภท คือ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนเน้ือหาวิชา (Subject 
Matter/Discipline) เชน การบรรยาย การอภิปราย การถามคําถาม เปนตน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนสมรรถภาพ (Specific 
Competencies/Technology) เชน การทําแบบฝกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรม เปนตน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะ (Human 
Traits/Processes) เชน การคนควาเปนกลุม การเรียนแบบสืบสอบ เปนตน 

4. รูปแบบการจัดการเรยีนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม 
(Social Functions / Activities) เชน การรวมกิจกรรมกับชุมชน 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนความตองการและความ
สนใจของผูเรียน (Interests and Needs / Activities) เชน การเรียนแบบเอกเทศ หรือ การเรียน
ดวยตนเอง เปนตน 

จอยซ และเวล (Joyce & Well, 2011) ไดจัดกลุมรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ตาม
จุดเนนหรือผลที่ตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ีจัดแบงเปน 4 กลุม 
ไดแก 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาตน (The Personal Family) เนนการ
พัฒนาที่ตัวบุคคล กระบวนการพัฒนาผูเรียนแตละบุคคล กระบวนการสรางและพัฒนาเอกัตภาพ 
อารมณ ของตนเอง มุงสอนใหรูจักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางความสัมพันธกับ
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สิ่งแวดลอม มี ความคิดริเริ่มสรางสรรคและรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน รูปแบบการ
จัดการเรียนรูในกลุมน้ี ไดแก การสอนแบบไมสั่งการ (Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่ม
มโนทัศนในตนเอง (Enhancing Self-Concept) เปนตน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) เนน
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นโดยใชการประนีประนอมในการแกปญหา การมีสวนรวมกับผูอื่นตาม
หลักการ ประชาธิปไตย การทํางานรวมกัน โดยมุงเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบการสอนในกลุมน้ีไดแก การสอนแบบคนควาทํางานเปนกลุม (Group Investigation) การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การศึกษาสังคมดวยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential 
Inquiry) เปนตน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดกระบวนการสารสนเทศหรือกระบวนการ
คิด (The Information-Processing Family) มุงสงเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัด
ระเบียบ ขอมูลการเขาใจปญหาตาง ๆ  และการคิดหาวิธีแกปญหา ตลอดจนการสรางความคิดรวบ
ยอดและใช ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารเพื่อถายทอดวิธีการแกปญหาน้ัน โดยมุงเนนความสําคัญ
ไปที่ สมรรถภาพการคิดของผูเรียนและวิธีการตาง ๆ  ในการพัฒนากระบวนการเกบ็รวบรวม วิเคราะห
ขอมูล รูปแบบการสอนในกลุมน้ีไดแก การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอน
การสราง มโนทัศน (Concept Attainment) การฝกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การ
สอนการจํา (Memorization) การสอนการใหโครงสรางทางความคิด (Advance Organizers) 
การพัฒนา ความคิดสรางสรรค (Synoptic) การพัฒนาทางปญญา (The Developing Intellect) 
และการฝก กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) เปนตน 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนดานพฤติกรรม (The Behavioral System 
Family) รูปแบบการจัดการเรียนรูในกลุมน้ีไดรับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูเชิงพฤติกรรมเนน
การปรับพฤติกรรมการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรูใน
กลุมน้ี ไดแก การสอนเพื่อใหควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรียนแบบรอบรู (Mastery 
Learning) การฝกฝน ตนเอง (Training and Self-Control) การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข (The 
Condition of Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) สถานการณจําลอง (Simulation) การ
เรียนรูสังคม (Social Learning) เปนตน 

การแบงประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรูจะแบงโดยใชเกณฑที่แตกตางกัน     
มีจุดเนนที่แตกตางกัน การสอนแตละครั้งประกอบไปดวยองคประกอบทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัยองคประกอบทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกัน การแบงประเภทของรูปแบบการจัดการเรียนรู
เปนเพียงแสดงใหเห็นวารูปแบบน้ันมีวัตถุประสงคหลักมุงเนนไปทางใดเทาน้ันแตสวนประกอบดาน   
อื่น ๆ ก็ยังคงมีอยูเพียงแตจะมีนอยกวาจุดเนนเทาน้ัน 
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2.7.5 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
นักการศึกษาไดเสนอวิธีการในการจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมการสรางมโนทัศนไวหลาย

ทานซึ่งรูปแบบที่นําเสนอเปนรูปแบบที่จัดการเรียนรูที่สามารถนําไปประยุกตใชที่ตองการใหนักเรียน
ไดเกิดมโนทัศน และปรับเปลี่ยนมโนทัศน กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระที่ตองใชการ
สรางมโนทัศนในการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยรูปแบบที่จะสงเสริมใหนักเรียนสรางมโนทัศน
และปรับเปลี่ยนแปลงมโนทัศนดังน้ี 

2.7.5.1 รูปแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อสรางมโนทศันของลาสเลย มัทซนิสกี และลอง
เลย (Lasley, Matczynski & Rowley, 2003) 

    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    รูปแบบการพัฒนามโนทัศนของลาสเลย มัทซินสกี และลองเลยมีแนวคิดวา 

การสรางมโนทัศนเปนสิ่งสําคัญเพราะทําใหผูเรียนไดใชทักษะการประมวลผลขอมูลในการสังเกตและ
การตีความขอมูลที่ผูสอนยกตัวอยาง แลวผูเรียนจะตองคิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเอง
จากขอมูลที่ไดมามากกวาขอมูลที่ผูสอนจัดระบบข้ึนมาทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งจน
สามารถสรางความรูหรือมโนทัศนดวยตนเอง  

2)  วัตถุประสงคของรูปแบบ   
    เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการจําแนกความแตกตางของขอมูลหรือกลุม 

ของความคิดที่นําเสนอโดยครู นักเรียนจะเรียนรูจากตัวอยางนําไปสูขอสรุปในภาพรวม 
3)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 

    ข้ันที่ 1 การผลิตขอมูล (Data generation) เปนข้ันผลิตและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับมโนทัศนที่จะสราง ขอมูลอาจมาจากนักเรียน ครู หรือจากทั้งครูและนักเรียนโดยครู
ตองทําหนาที่กลั่นกรองวาขอมูลที่ไดน้ีเปนสิ่งที่ตองการในการนําไปสูมโนทัศนหรือไมและเพียงพอ
หรือยังมีสิ่งใดที่ตองการเพิ่ม สิ่งใดที่ควรตัดออก 

    ข้ันที่ 2 การจัดกลุมขอมูล (Data grouping) ในข้ันน้ีนักเรียนจะเปนผูจัด
ขอมูลที่มีลักษณะคลายคลึงกันมโนทัศนเขาดวยกันตามการรับรูของตนเอง ครูตองเตือนนักเรียนให
นิยามหรืออธิบายใหไดวาใชเกณฑหรือหลักการใดในการจัดกลุมขอมูลในแตละกลุมซึ่งเกณฑหรือ
หลักการน้ีควรถูกกําหนดกอนการดําเนินการจัดกลุมเพื่อที่แยกขอมูลเปนกลุมที่มีลักษณะตามมโน
ทัศนและกลุมที่ไมมีลักษณะตามมโนทัศน 

    ข้ันที่ 3 การกําหนดช่ือ (labeling) เปนข้ันที่นักเรียนตองตัดสินใจกําหนด
กลุมที่แนนอนของขอมูลและกําหนดช่ือของกลุม 

    ข้ันที่ 4 การขยายความประเภทขอมูล (Expanding the category) จาก
กลุมของขอมูลที่นักเรียนไดจัดกลุมและกําหนดช่ือไวในข้ันตอนที่ 3 ครูจะทําการตรวจสอบแตละกลุม
และดูวานักเรียนคิดอยางไรในกระบวนการจําแนก โดยอาจใหนักเรียนอธิบายใหผูอื่นฟงหนาช้ันเรียน
หรือเขียนบนกระดานดํา ครูและนักเรียนคนอื่น ๆ มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองการอธิบายวิธีคิดใน
การจัดประเภทเปนการขยายความจากลักษณะที่เห็นไปสูความหมายที่แทจริงและความสัมพันธของ
คุณลักษณะตาง ๆ ของขอมูล ครูควรชวยเพิ่มเติมและขยายความเขาใจของนักเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 
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    ข้ันที่ 5 การสรุปปด (Closure) ในข้ันน้ีครูอาจใหนักเรียนอธิบายวาสิ่งตาง 
ๆ ที่อยูในประเภทเดียวกัน หรือใหสรุปความหมายของประเภทที่จัดและสรางโครงขายโยง
ความสัมพันธตาง ๆ การดําเนินการเหลาน้ีเปนการใชการคิดระดับสูงที่จะชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งจนสามารถสรางความรูหรือมโนทัศนดวยตนเอง 

    4)  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ 
    นักเรียนมีความสามารถในการจาํแนกความแตกตางของขอมูลหรือกลุมของ

ความคิดที่นําเสนอโดยครู นักเรียนจะเรียนรูจากตัวอยางนําไปสูขอสรุปในภาพรวม 
2.7.5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน (Concept Attainment Model)  
    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน พัฒนาข้ึนโดย จอยซ และเวล (Joyce & 

Well, 2011) โดยมีแนวคิดวา การที่จะเขาใจหรือรูจักมโนทศันของสิ่งใดสิ่งหน่ึง สามารถกระทําไดโดย
คนหา และจัดทํารายการคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งน้ัน เพื่อใชเปนเกณฑในการจําแนกความแตกตาง
ของสิ่งที่เปนตัวอยางใช (examplars) และสิ่งที่เปนตัวอยางไมใช (nonexamplars) ออกจากตน 

    2)  วัตถุประสงคของรูปแบบ   
    เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนของเน้ือหาสาระตาง ๆ โดยการ

สังเกต เปรียบเทียบ จัดหมู สรุปและใหคํานิยามของมโนทัศนน้ันดวยตนเอง 
    3)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    ข้ันที่ 1 ผูสอนเตรียมขอมูลสําหรับใหผูเรียนฝกหัดจําแนก 
    1)  ผูสอนเตรียมช่ือมโนทัศนที่จะจัดการเรียนรู 
    2)  ผูสอนเตรียมตัวอยางที่ใชมโนทัศน และตัวอยางที่ไมใชมโนทัศนที่จะ

จัดการเรียนรูใหมีจํานวนมากพอที่ครอบคลุมคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของมโนทัศนน้ัน  
    3)  ผูสอนเตรียมตัวอยางคุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศนเพื่อชวยใหผูเรียน

เขาใจมโนทัศนไดงายข้ึนในกรณีที่มโนทัศนน้ันมีความซับซอน 
    4)  ผูสอนเตรียมสื่ออุปกรณในการนําเสนอตัวอยาง 
    ข้ันที่ 2 ผูสอนอธิบายวิธีการเรียนเกีย่วกับมโนทัศนเพื่อใหเขาใจตรงกัน ข้ัน

น้ีอาจมีการสาธิต และทดลองปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง 
    ข้ันที่ 3 ผูสอนนําเสนอตัวอยางที ่ใชมโนทัศนที ่จะจัดการเรียนรู  และ

ตัวอยางที่ไมใชมโนทัศนที่จะจัดการเรียนรู การนําเสนอขอมูลตัวอยางอาจนําเสนอไดหลายวิธี ดังน้ี 
    1)  นําเสนอตัวอยางมโนทัศนขางละชุด โดยเสนอชุดที่ใชมโนทัศนที่จะ

จัดการเรียนรูกอน และตามดวยชุดไมใชมโนทัศนที่จะจัดการเรียนรูใหนักเรียนคิดหาคุณลักษณะที่
รวมกันและที่แตกตางกัน 

    2)  นําเสนอตัวอยางมโนทัศนที่ใชและไมใชสลับกันไปจนครบชุด 
    3) นําเสนอตัวอยางมโนทัศนที่ใช และไมใชมโนทัศนอยางละ 1 ขอมูล 

แลวนําเสนอตัวอยางที่เหลือทั้งหมดทีละขอมูลใหนักเรียนชวยกันตอบ ผูสอนเฉลยคําตอบ 
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    4) นําเสนอตัวอยางมโนทัศนที่ใช และไมใชอยางละ 1 ขอมูล แลวให
นักเรียนชวยคิดตัวอยางมโนทัศนของสิ่งที่จะจัดการเรียนรูเอง โดยผูสอนจะตอบวาใชหรือไมใช 

    ข้ันที่ 4 ผูเรียนบอกคุณสมบติัของมโนทศันที่จะจัดการเรยีนรู เมื่อผูเรียนได
เห็นตัวอยางมโนทัศนมากพอสมควรแลว ผูเรียนตองพยายามหาคุณสมบัติเฉพาะจากตัวอยางเหลาน้ัน
ใหไดครบถวน 

    ข้ันที่ 5 ผูเรียนใหคํานิยามของมโนทัศนที่ตองการจัดการเรียนรู จากการ
รวบรวมคุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศนที่จะจัดการเรียนรูอยางพอเพียงแลว ผูเรียนก็ตองชวยกันเรียบ
เรียงใหเปนคํานิยามของมโนทัศนน้ัน 

    ข้ันที่ 6 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันถึงวิธีการที่ผูเรียนใชในการหา
คําตอบใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเองสรางมโนทัศนซึ่งสามารถนําไปใชในการ
ทําความเขาใจมโนทัศนอื่น ๆ ตอไปได รวมทั้งชวยพัฒนาทักษะการใชเหตุผลโดยการอุปนัย
(inductive reasoning) อีกดวย 

    5)  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ 
    ผู เรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนจากการคิด วิเคราะหและตัวอยางที่

หลากหลาย ดังน้ันผลที่ผูเรียนจะไดรับโดยตรงคือ จะเกิดความเขาใจในมโนทัศนน้ัน และไดเรียนรู
ทักษะการใชเหตุผล 

2.7.5.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional 
Model) (พิทักษ นิลนพคุณ, 2556; ทิศนา แขมมณี, 2562) 

    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    กานเย ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู (Condition of Learning) 

ซึ่งมี 2 สวนใหญ ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรูของ
กานเย อธิบายวาปรากฏการณการเรียนรูมีองคประกอบ ดังนี้ (พิทักษ นิลนพคุณ, 2556; ทิศนา 
แขมมณี, 2562) 

    สวนที่ 1  ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษย ซึ่งมีอยู 5 
ประเภทคือทักษะทางปญญา (intellectual skill ) ซึ่งประกอบดวยการจําแนกแยกแยะ การสราง
ความคิดรวบยอด การสรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎช้ันสูง ความสามารถดานตอไปคือ กลวิธี
ในการเรียนรู(cognitive Strategy) ภาษาหรือคําพูด (verbal information) ทักษะการเคลื่อนไหว
(motor skill) และเจตคติ(attitude) 

    สวนที่ 2  กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย มนุษยมีกระบวนการจัด
กระทําขอมูลในสมอง ซึ่งมนุษยจะอาศัยขอมูลที่สะสมไวมาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง และ
ขณะที่กระบวนการจัดกระทําขอมูลภายในสมองกําลังเกิดข้ึนเหตุการณภายนอกรางกายมนุษยมี
อิทธิพลตอการสงเสริมหรือการยับย้ังการเรียนรูที่เกิดข้ึนภายในได ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน 
กานเยจึงไดเสนอแนะวา ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแตละ
ประเภท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง โดยจัด
สภาพการณภายนอกใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน 
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    2)  วัตถุประสงคของรูปแบบ   
    เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว 

และสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน 
    3)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    กระบวนการจั ดการ เรี ยนรู ของ รูปแบบตามรูปแบบของกานเย 

ประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนรวม 9 ข้ัน ดังน้ี 
    ข้ันที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผู เร ียน เปนการชวยให

ผูเรียนสามารถรับสิ่งเรา หรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี 
    ข้ันที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการเรียนใหผูเรียนทราบ เปนการชวยให

ผูเรียนไดรับรูความคาดหวัง 
    ข้ันที่ 3 การกระตุนใหระลึกถึงความรู เดิม เปนการชวยใหผู เร ียนดึง

ขอมูลเดิมที่อยูในหนวยความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพื่อใชงาน(working memory) 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 

    ข้ันที่ 4 การนําเสนอสิ่งเราหรือเน้ือหาสาระใหม ผูสอนควรจะจัดสิ่งเราให
ผูเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งเราน้ันอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรูของผูเรียน 

    ข้ันที่ 5 การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย 
เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงายและเร็วข้ึน 

    ข้ันที่ 6 การกระตุนใหผูเรียนแสดงความสามารถ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาส
ตอบสนองตอสิ่งเราหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการเรียนรูที่เกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

    ข้ันที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน และ
ขอมูลที่เปนประโยชนกับผูเรียน 

    ข้ันที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียน
ทราบวาตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 

    ข้ันที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู โดยการให
โอกาสผูเรียนไดมีการฝกฝนอยางพอเพียงและในสถานการณที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจที่ลึกซึ้งข้ึน และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอื่น ๆ ได 

    4)  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ 
    เน่ืองจากการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี จัดข้ึนใหสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูและจดจําของมนุษย ดังน้ัน ผูเรียนจะสามารถเรียนรูสาระที่นําเสนอไดอยางดี รวดเร็วและ
จดจําสิ่งที่เรียนรูไดนาน นอกจากน้ันผูเรียนยังไดเพิม่พูนทกัษะในการจดัระบบขอมูล สรางความหมาย
ของขอมูล รวมทั้งการแสดงความสามารถของตนดวย 
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2.7.5.4 รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของซาเดลา (Sadera, 2001)   
    1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    รูปแบบการปรับมโนทัศนของซาเดลา มีหลักการว า เนนกระตุน

ประสบการณเดิม และใหผูเรียนคนควาเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนตาง ๆ  ผานหนาที่รับผิดดวย
ตนเอง 

    2)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    ข้ันที่ 1 กระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนและวินิจฉัยมโนทัศนของ

นักเรียนโดยการเสนอใหมทีท่าทายใหนักเรียนไดหาคําตอบ จะทําใหนักเรียนเล็งเห็นความขัดแยงหรือ
เกิดปญหากับมโนทัศนที่มีอยูเดิมของนักเรียน 

    ข้ันที่ 2 นํานักเรียนเขาสูขอมูลสารสนเทศใหม โดยใหนักเรียนระลึกถึง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดภายในหองเรียน 

    ข้ันที่ 3 นักเรียนลงมือปฏิบัติ คนควาเพื่อที่ขจัดความคลาดเคลื่อนตาง ๆ 
ผานหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

    ข้ันที่ 4 เปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองจากข้ันตอนที่ 3 โดยปดโอกาสใหนักเรียน
สรางความเขาใจที่ถูกตอง จากการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติและคนควาหาขอมูลดวยตนเอง 

    ข้ันที่ 5 การแลกเปลี่ยนความคิดของนักเรียน เปนการรวมประชุมเพื่อ
อภิปรายรวมกัน โดยเปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อตัดสินวามโนทัศนใหมของนักเรียนน้ันจะเปนมโน
ทัศนที่ถูกตองหรือไม 

2.7.5.5 รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนแคนเจลโรซ (Cangelosi, 2003) 
    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    ในชีวิตประจําวันเราพบสิ่งที่เปนรูปธรรมซึ่งสามารถสัมผัสได สิ่งเหลาน้ีมี

ลักษณะเฉพาะที่ทําใหเกิดการสรางระบบของการรับรู  และจัดประเภทของสิ่งเหลาน้ันตาม
ลักษณะรวมกัน วิธีการน้ีเรียกวาการสรางมโนทัศน การสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรเปนการ
ดําเนินการในจิตใจที่มีการเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมของแตละบุคคล นอกจากน้ีในการสรางมโน
ทัศน นักเรียนตองใชพื้นฐาน การคิดอุปนัยในการแยกลักษณะที่แตกตางกันของสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อ
แยกตัวอยางที่แสดงมโนทัศนและตัวอยางที่ไมใชมโนทัศนออกจากกัน และการคิดแบบอุปนัยน้ีเปน
กระบวนการที่นักเรียนคนพบความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางเพื่อนําไปสูความสัมพันธที่เปน
นามธรรม หลักการ กฎหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร 

    2)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    ข้ันที่ 1 การกําหนดประเภทและการจัดกลุม เปนข้ันที่ครูกําหนดงานให

นักเรียนเพื่อใหนักเรียนจัดกลุ มสิ่งที่เปนรูปธรรมโดยครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนทํางานนี้ให
สมบูรณดวยตนเอง 

    ข้ันที่ 2 การสะทอนความคิดและการอธิบาย เปนข้ันที่นักเรียนอธิบาย
เหตุผลในการจัดกลุมสิ่งของ โดยครูอาจใชคําถามหรือสถานการณที่กระตุนใหนักเรียนแสดงความคิด
ออกมา 
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    ข้ันที่ 3 การกําหนดกฎเกณฑและการสื่อความคิด เปนข้ันที่ นักเรียน
อธิบายมโนทัศนจากลักษณะสําคัญจากกลุมของตัวอยางที่เปนตัวแทนของมโนทัศนน้ัน ๆ และ
พยายามกําหนดนิยามของมโนทัศน 

    ข้ันที่ 4 การยืนและการทําใหชัดเจน เปนข้ันที่นักเรียนตรวจสอบนิยามที่
กําหนดข้ึนโดยการแยกตัวอยางที่แสดงมโนทัศนออกจากตัวอยางที่ไมใชมโนทัศน 

2.7.5.6 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนความเขมขนมโนทัศนของเมียร เบน–เฮอร 
(Meir Ben-Hur, 2006) 

    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ เนนความเขมขนของมโนทัศน มาจากช่ือ

ภาษาอังกฤษ คือ Concept-Rich Mathematics Instruction Model ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของนัก
การศึกษาคณิตศาสตรที่ช่ือวา เมียร เบน –เฮอร โดยมีแนวคิดวา การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนมีการ
พัฒนาหรือสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรใหมีความเขมขน โดยเริ่มจากการทําใหผูเรียนมีความชัดเจน
ในความรูเดิมทางคณิตศาสตรโดยการใหผูเรียนนําความรูเดิมทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชในการ
แกปญหาผานกิจกรรมที่ผูสอนนําเสนอ จากน้ันใหผูเรียนสรางมโนทัศนใหมโดยการใชความรูเดิมทาง
คณิตศาสตร กระบวนการสะทอนคิด (Reflection) และการแลกเปลี่ยนความรูความคิด ในการ
วิเคราะหลักษณะสําคัญของความรูใหมและแยกลักษณะสําคัญน้ัน ๆ ออกมาผานบริบทการเรียนรูที่มี
ความสัมพันธกับมโนทัศนใหม จากน้ันใหผูเรียนนําลักษณะสําคัญทั้งหมดที่สามารถแยกออกมาได
นํามาสรุปเปนความหมายของมโนทัศนหรือที่มาของความรู และเปดโอกาสใหผูเรียนนํามโนทัศนใหม
ไปใชงานกับบริบทการเรียนรูทางคณิตศาสตร รวมไปถึงบริบทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริบททาง
คณิตศาสตรซึ่งรวมบริบทของชีวิตจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง โดยผูสอนทําหนาที่ในการตรวจสอบ 
ปรับแกขอผิดพลาดของนักเรียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง  

    2)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    เมียร เบน-เฮอร ไดเสนอข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ที่เนนความเขมขนของมโนทัศน ไววาประกอบดวย 5 ข้ันตอนที่สําคัญ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
    ข้ันที่ 1 ข้ันฝกความรูเดิมทางคณิตศาสตร (Practice) เปนขั้นที่ทําให

ผูเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจนในความรูเดิมทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานในการเรียนมโนทัศนใหม 
โดยการใหผูเรียนฝกนําความรูเดิมทางคณิตศาสตรดังกลาวไปใชในการแกปญหา สถานการณปญหา 
หรือการทํากิจกรรม ที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับความรูเดิมทางคณิตศาสตร โดยผูสอนคอย
ชวยเหลือและใหคําแนะนํา รวมถึงตรวจสอบและปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

    ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหลักษณะสําคัญของมโนทัศนใหม (Decontextualization) 
เปนข้ันที่ใหผูเรียนวิเคราะหลักษณะสําคัญของมโนทัศนใหมหรือที่มาของความรูใหม โดยผูสอนเสนอ
บริบทที่สัมพันธกับมโนทัศนใหมหรือความรูใหม ซึ่งอาจเปนตัวอยางปญหา สถานการณปญหา หรือ
กิจกรรม จากน้ันใหผูเรียนใชความรูเดิมทางคณิตศาสตรจากข้ันที ่1 ข้ันฝกความรูเดิม ในการวิเคราะห
ลักษณะสําคัญของมโนทัศนใหมหรือที่มาของความรูใหมจากบริบทดังกลาวและใชการสะทอนคิด โดย 
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ผูสอนทําหนาที่ถามกระตุนความคิดผูเรียนใหเวลาผูเรียนในการคิด กระตุนใหนักเรียนตอบสนองใน
การทํากิจกรรมและเปรียบเทียบคําตอบตนเองกับเพื่อน ตลอดจนตรวจสอบลักษณะสําคัญวามีความ
ถูกตองและครบถวนหรือไม อาจมีการแกไขกรณีที่มีขอผิดพลาด หรืออาจแนะลักษณะสําคัญเพิ่มเติม
ในกรณีไมครบถวน 

    ข้ันที่ 3 ข้ันสรุปความหมายของมโนทัศน (Meaning) เปนข้ันที่ใหผูเรียน
สรุปความหมายของมโนทัศนใหมหรือที่มาของความรูใหม โดยนําลักษณะสําคัญของมโนทศันใหมจาก
ข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหลักษณะสําคัญของมโนทัศนใหม มาสรุปความหมายของมโนทัศนใหมในรูปภาษา
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรหรือสรปุที่มาของความรูใหม โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนสรุปเปนภาษา
และสัญลักษณตามความเขาใจของนักเรียนโดยใชภาษาของนักเรียน จากน้ันครูชวยเหลือและให
คําแนะนํา รวมถึงตรวจสอบความถูกตองของความหมายของมโนทัศนและที่มาของความรูและ
ปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

    ข้ันที่ 4 ข้ันนํามโนทัศนไปใชกับบริบทที่คุนเคย (Recontextualization) 
เปนข้ันที่ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในมโนทัศนใหมหรือความรูใหมที่ชัดเจน โดยผูเรียนฝกนําความรู
ใหมไปใชงานกับบริบทที่คลายคลึงกับบริบทในข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหลักษณะสําคัญของมโนทัศนใหม
หรือที่มาของความรูซึ่งอาจอยูในรูปของการแกปญหาสถานการณปญหา หรือการทํากิจกรรมโดย
ผูสอนคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา รวมถึงตรวจสอบและปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

    ข้ันที่ 5 ข้ันฝกนําความเขาใจในมโนทัศนไปใชงานจริง (Realization) เปน
ข้ันที่ใหผูเรียนนํามโนทัศนหรือความรูไปใชงานไดจริง โดยผูเรียนฝกขยายความรูใหมไปใชงานกับ
บริบทอื่นนอกเหนือบริบททางคณิตศาสตรที่มีความซับซอนมากกวาในข้ันที่ 2 ข้ันวิเคราะหลักษณะ
สําคัญของมโนทัศนใหม ซึ่งอาจอยูในรูปของการแกปญหา สถานการณปญหา หรือการทํากิจกรรม 
โดยผูสอนคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา รวมถึงตรวจสอบและปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

2.7.5.7 รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของสตีแพนส และชมิทท (Stepans and 
Schmidt, 2009) 

    1)  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  
    สตีแพนส และชมิทท ศาสตราจารยดานการศึกษาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรที่มหาวิทยาลัย ไวโอมิง ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเปลี่ยนมโนทัศน โดย
รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของสเตแพนสน้ัน เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียน
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนของนักเรียนซึ่งเปนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกลาวคือเปนมโนทัศนที่ไมสอดคลอง
กับมโนทัศนที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยรูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของสตีแพนส และชมิทท ได
พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivist) ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองในบริบทที่นักเรียน
สรางความรูในขณะที่รับประสบการณในสถานการณตาง ๆ และเงื่อนไขการเปลี่ยนมโนทัศนของโพส
เนอรและคณะ (Postner and others) ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญ 4 ประการดังน้ี 

    1.  ความไมพอใจในมโนทัศน (Dissatisfation) โดยกลาววานักเรียนจะเกิด
ความไมพอใจในมโนทัศนของตนเมื่อมโนทัศนน้ันไมสามารถอธิบายในสถานการณที่เกิดความขัดแยง 
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แตถานักเรียนสามารถปรับมโนทัศนของตนเองใหสามารถอธิบายสถานการณน้ันได นักเรียนจะไมเกิด
การปรับเปลี่ยนโนทัศน 

    2.  มโนทัศนใหมที่มาแทนที่มโนทัศนเดิมสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน 
Intelligible) โดยนักเรียนจะตองสามารถทาํความเขาใจและสรางความหมายของมโนทัศนใหม ซึ่ง
หมายความวานักเรียนตองสามารถสรางตัวแทนที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนน้ันได เชน แบบจําลอง
ทางความคิดซึ่งอาจเปนภาพหรือขอความ ผังกราฟฟค เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถเปลี่ยนมโนทัศน
ไดหากนักเรียนไมสามารถสรางตัวแทนความคิดเกี่ยวกับมโนทัศนน้ันได 

    3.  มโนทัศนใหมตองมีความเปนไปได (Plausible) กลาวคือ มโนทัศนใหม
ตองมีความสอดคลองกับขอความรูอื่น ๆ เชน ขอความรูทางวิทยาศาสตรหรือหลักความรูโดยทั่วไป 
ขอความรูจากประสบการณเดิมของนักเรียน โดยอยางนอยที่สุดมโนทัศนใหมตองสามารถแกปญหาที่
มีความคลายคลึงกันได 

    4.  มโนทัศนใหมตองมีประโยชน (Fruitful) กลาวคือ มโนทัศนใหมตอง
สามารถอธิบายหรือแกปญหาในสถานการณน้ันและสามารถประยุกตใชไดในบริบทอื่น 

    2)  วัตถุประสงคของรูปแบบ   
    เพื่อแกมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนโดยใหนักเรียนระบุถึงมโนทัศน

ที่มีมากอน ตระหนักวามีหลากหลายความเช่ือเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ ตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของตนเอง ทบทวนและสรางมโนทัศนใหมที่ถูกตอง จากน้ันนําความรูไปประยุกตใน
สถานการณใหม 

    3)  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
    ข้ันที่ 1 ข้ันมอบหมายงาน ข้ันตอนน้ีครูกําหนดคําถาม หรือสถานการณที่

เกี่ยวกับมโนทัศนหรือเรื่องที่จะเรียน ซึ่งเปนคําถามหรือสถานการณที่กระตุนใหนักเรียนคิด ให
นักเรียนแสดงความคิดและความเช่ือออกมาดวยการเขียนขอคาดการณและอธิบายเหตุผล 

    ข้ันที่ 2 ข้ันแสดงความเช่ือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง โดยอธิบายขอคาดการณและเหตุผลในการสรางขอคาดการณแกเพื่อนรวมช้ัน 
โดยเริ่มจากการอภิปรายกลุมเล็กไปยังกลุมใหญ 

    ข้ันที่ 3 ข้ันเผชิญหนากับความเช่ือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยให
นักเรียนทดสอบขอคาดการณ 

    ข้ันที่ 4 ข้ันจัดมโนทัศน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนแกไขหรือ
ปรับขอคาดการณของตนเองเพื่อสรางเปนความหมายของมโนทัศน แลวแบงปนผลลัพธที่ไดกับเพื่อน
รวมช้ันพรอมทั้งอธิบายเหตุผล ครูอาจจะใชคําถามเพื่อใหนักเรยีนแสดงความเขาใจในมโนทัศนใหมาก
ย่ิงข้ัน 

    ข้ันที่ 5 ข้ันขยายมโนทัศน ครูจัดกิจกรรมเพื่อใหคิด และความเขาใจ
เกี่ยวกับมโนทัศนที่ได โดยการกําหนดคําถามหรือสถานการณใหม เช่ือมโยงมโนทัศนที่ไปไปสู
เน้ือหาวิชาอื่น ๆ  

    ข้ันที ่6 ครูจัดกิจกรรมการใหนักเรียนขยายมโนทัศนที่ไดไปสูมโนทัศนใหม ๆ  
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จากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู กระบวนการจัดการ
เรียนรูของของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนดังตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3 

 
ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่  
   คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

หลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน

มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิต 
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เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวม
ในการเรียนรู 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

การเรียนรูตองใหนักเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมคิดคนหาวิธีการ
จัดระบบความคิดของตนเอง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

สงเสริมใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจจนสามารถสรางมโนทัศน
ดวยตนเอง 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

เนนความสําคัญกระบวนการคิด 
ก า ร ต ร วจ ส อบ ม โ นทั ศน ที่
คลาดเคลื่อน และดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 

√ √  √  √ √  √ √ √ √ √ 

 
   จากตารางที่  2.2 ตารางสังเคราะหหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อ
ปรับเปลี่ยน มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยได
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สังเคราะหและประยุกตหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูไว 2 หลักการคือ 1) การจัดการเรียนรู
เนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม คิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของ
ตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถสรางมโนทัศนดวยตนเอง และ 
2) การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการ
นําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตองดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 
 
ตารางท่ี 2.3 การสังเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโน

ทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
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ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน √  √ √  √ √ √ 
ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต √ √ √ √ √ √ √ √ 
ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ข้ันที่ 4 ข้ั น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ม โ น ทั ศ น ที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน 

√ √ √ √  √ √ √ 

ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

√ √  √  √ √ √ 

  
   จากตารางที่ 2.3 ตารางสังเคราะหกระบวนของรูปแบบการจัดการเรียนรูจากทฤษฎี 
หลักการแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อปรับเปลีย่นมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนผูวิจัยสรุปได 5 ข้ันตอนดังน้ี 

   ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) หมายถึง การทบทวนความเขาใจ
ในมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนําเสนอ
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สถานการณแลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตร
ดวยตนเอง และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

   ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) หมายถึง การจัดการเรียนรู
โดยครูนําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดาน
ภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) การสรุปข้ันตอน
การดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิตไดดวยตนเอง 
   ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน 
(Check: C) หมายถึง การใหนักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อ
เปนการตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรยีนสรางข้ึนในข้ันที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียน
รวมกลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครู
ทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
   ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
ครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะไดคําตอบที่
ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง      
มโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
   ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ ซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการปรับเปลี่ยน   
มโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 

 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
ไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทานไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไวดังน้ี 
ทองระยา นัยชิต (2556) ไดทําการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา

กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
และวิเคราะหองคประกอบของกระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และ 3) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา            
1) กระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก กระบวนการ
แกปญหาและกระบวนการใหเหตุผล และองคประกอบของกระบวนการแกปญหาที่สําคัญแบงเปน    
4 ดาน คือ (1) การทําความเขาใจปญหา (2) การวางแผนการแกปญหา (3) การดําเนินการตามแผน    
(4) การตรวจสอบ องคประกอบของกระบวนการใหเหตุผลที่สําคัญแบงไดเปน 4 ดาน 1) การจําแนก 
2) การเปรียบเทียบ 3) การเช่ือมโยงความสัมพันธและการนําไปใช และ 4) การวิเคราะห 2) รูปแบบ
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การจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ประกอบดวย (1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ (2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการ
เรียนรู 9 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันนําเสนอสถานการณ ข้ันที่ 2 ข้ันสรางความเช่ือมโยงสูสถานการณ 
ข้ันที่ 3 ข้ันทําความเขาใจสถานการณ ข้ันที่ 4 ข้ันอภิปราย และการวางแผนแกปญหา ข้ันที่ 5 ข้ัน
ตัดสินใจแกปญหาและใหเหตุผล ข้ันที่ 6 ข้ันตรวจสอบ ข้ันที่ 7 ข้ันฝกทักษะ ข้ันที่ 8 ข้ันสรุป และ ข้ัน
ที่ 9 ข้ันประเมินผลและนําไปใช และ (4) ความคาดหวังที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบน้ี 
3) ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการสําคัญทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่พัฒนาข้ึนสามารถพัฒนากระบวนการแกปญหาและกระบวนการใหเหตุผลสูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นวพล นนทภา (2557) ไดทําการวิจัยการพัฒนากลวิธีในการแกไขมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไดทําการศึกษาลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา ลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ 1) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานพิสูจน 
การใชสัญลักษณ และการใหเหตุผลทางพีชคณิต 2) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานทักษะทางพีชคณิต 
3) มโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการแกปญหาทางพีชคณิต และนําผลการวิเคราะหมาพัฒนากลวิธีใน
การแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 
1 กระตุนประสบการณเดิมของผูเรียน ข้ันตอนที่ 2 แกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และ
ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และผลการใชกลใชกลวิธีการในการแกไข
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตพบวา นักศึกษามีคะแนนเพิ่มข้ึนกอนการใชอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

นัฐพงษ ทองเช้ือ (2559) ไดทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในเรื่อง ทศนิยมและเศษสวนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ  2) วินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ดานการใชทฤษฎีบท สูตร 
กฎ นิยาม และสมบัติ และดานการคิดคํานวณของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
เปนจํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมกลุมโรงเรียน 4 โรงเรียน จาก 25 โรงเรียน และไดสุมอยางงาย 
(simple random sampling) โรงเรียนละ 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบทดสอบ
วินิจฉัย เพื่อคนหาขอบกพรองและสาเหตุของความบกพรองในการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยม
และเศษสวน จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบ 4 ตัวเลือกโดยผานกระบวนการสรางที่มีความเช่ือมั่น
จากการทดสอบซ้ํา (test-retest) มีคา 0.956 และหาความสอดคลองของการตอบ 2 ครั้ง ซึ่งพบวา 
ทุกขอ ตอบไดสอดคลองกันทั้ง 2 ครั้งผลการวิจัยพบวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนเรื่อง 
ทศนิยมและเศษสวนของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัด
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สมุทรปราการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีลําดับประเภทของมโนทัศนที่บกพรองทางการ
เรียนโดยเรียงตามจุดประสงค ดังน้ี คือ จุดประสงคการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบเศษสวน 
นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 56.9 จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคูณและการ
หารเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 58.3 จุดประสงคการเรียนรูที่ 3 เรื่อง 
การบวกและการลบทศนิยม นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 50.1 จุดประสงคการ
เรียนรูที่ 4 เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 79.2 
จุดประสงคการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 58.8 ซึ่งพบวา จุดประสงคที่ 4 นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด 
ในเรื่องการคูณและการหารทศนิยม 

สุนทรีย ปาลวัฒนชัย (2559) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริม
สมรรถภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) ประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาข้ึนการวิจัยแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูเพื่อสงเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร ระยะที่ 2 การ
เตรียมการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนและระยะที่ 3 การประเมินผลของการใช
รูปแบบการจัดการเรยีนรูทีพ่ัฒนาข้ึนกลุมตัวอยางในการประเมินรปูแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจงไดนักเรยีน จํานวน 38 คน วัดผลกอนเรียนและหลงัเรียนดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนโดยทดลองสอนเปนเวลา 5 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมี 4 องคประกอบ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค (3) ข้ันการจัดการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันความขัดแยงทางความคิด ข้ันเรียนรูจากการปฏิบัติ ข้ันสรุป
ความรูดวยตนเอง และข้ันตรวจสอบความรู (4) การวัดและประเมินผล 2) ผลการประเมินผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนพบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการใชมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
และคะแนนเฉลี่ยการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

จินตนา หลองทอง (2559)  ไดทําการศึกษาลักษณะเฉพาะของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในการเรียนรูความนาจะเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยทําวิเคราะหกรอบ
ลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความนาจะเปนจากนักคณิตศาสตร เอกสาร รายงานการวิจัย 
วารสาร หนังสือ ตํารา แลวสรุปจัดกลุมลักษณะเฉพาะของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียนรูความ
นาจะเปนไดดังน้ี มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการแกปญหา ดานในการนําเสนอความนาจะเปน ดาน
นิยาม และดานความนาจะเปนที่เทากัน และสรางแบบทดสอบวัดลักษณะเฉพาะของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในการเรียนรูตามกรอบลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนผลการวิจัยพบวามโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือ มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการแกปญหามีความถ่ีเทากับ 247 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 62.22 รองลงมามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการนําเสนอความนาจะเปนมีความถ่ีเทากับ 68 
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ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.15 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานนิยาม มีความถ่ีเทากับ 59 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
14.86 และมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของความนาจะเปนที่เทากัน มีความถี่เทากับ 23 ครั้ง คิดเปน   
รอยละ 5.79 ตามลําดับ 

สาวิตรี จุยทอง (2559) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการคํานวณของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ในการเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติที่มีวิธีการเรียนรูตางกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคํานวณของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ในการเรียนรวมกับนักเรียนปกติที่มีวิธีการเรียนรูตางกันโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ข้ันตอนที่ 3 การ
ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงและแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรู 
โดยศึกษากับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการคํานวณที่เรียนรวมในโรงเรียนอนุบาล
วัดอางทองจังหวัดอางทอง ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 6 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีนักเรียนรวม 48 คน เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก 1) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการ
คํานวณ โดยแบบวัดความสามารถดานการคํานวณ ประกอบดวย มโนทัศนทางคณิตศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร และทักษะการคิดคํานวณ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร และ 3) แบบบันทึกความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 5 
สัปดาห ๆ  ละ 4 ช่ัวโมง วิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพดวยสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการคํานวณ โดยใชสถิติทดสอบของ
วิลค็อกซัน และความสุขในการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชสถิติทดสอบคา t (t-test for dependent 
samples) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคํานวณ
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 กระตุนความสนใจดวยบรรยากาศการเรียนรู อยางมี
ความสุข (Stimulation) ข้ันที่ 2 เรียนรูตามวิธีการเรียนรู (Learning style) ขั้นที่ 3 สรางความรู 
(Constructing) และ ข้ันที่ 4 การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก (Positive feedback) มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคํานวณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีพฤติกรรมที่สะทอนถึงพัฒนาการ
ความสามารถดานการคํานวณ และมีความสุขในการเรียนรูคณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสุขใน
การเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

บริสุทธ์ิธรรม พิมพศิริ (2560) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
Constructivism เพื่อสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 2) การ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Constructivism เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 3) เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู
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ตามแนวคิด Constructivism เพื่อสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาโดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีเชิงปริมาณผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ครูผูสอน 
และผูเช่ียวชาญในวิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษา และนักเรียนกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามเสน ปการศึกษา 2559 จํานวน 160 คน โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หอง 2 จํานวน 40 คน กลุมขยายผลเปนนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หอง 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน ไดมาโดยการใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) รูปแบบการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิด Constructivism เพื่อสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (JOICE Model) 4) คูมือการใชรูปแบบ 5) แผนการจัดการเรียนรู 6) แบบทดสอบ 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาและเชิงปริมาณ และวิเคราะหขอมูลโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Constructivism เพื่อสงเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีช่ือวา JOICE Model มีองคประกอบ 5 องคประกอบ 
ไดแก (1) หลักการ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยผานประสบการณตาง ๆ ที่ผูเรียน
ไดรับไปเช่ือมโยงกับโครงสรางความรูที่ผูเรียนมีอยู และปรับกระบวนการคิดคนหาวิธีการตาง ๆ มาใช
ในการสรางความเขาใจจนเกิดเปนความรูที่มีความหมายดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ (2) วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา ไดแก ความสามารถดานการมีมโนทัศนทางคณิตศาสตร ความสามารถดาน
การคิดคํานวณ ความสามารถดานการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถดานการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตรไปใชจริงตามศักยภาพ (3) แนวคิดและทฤษฎี แนวคิด constructivism แนวคิด 
และทฤษฎีการเรียนรูทางคณิตศาสตร ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตในการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร, ทฤษฎีการเรียนรูของกาเยกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ทฤษฎีการ
เรียนรูของบรูเนอรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ทฤษฎีการเรียนรูของดีนสกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร และการจัดการเรียนรู
ทางคณิตศาสตรรูปแบบตาง ๆ และการประเมินผลการจัดการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรที่มี
ความสัมพันธกัน (4) กระบวนการจัดการเรียนรู (JOICE Model) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
(4.1) การเตรียมความพรอมอยางสนุกสนาน (Joyful Preparation: J) (4.2) การทําความรูใหชัดเจน 
(Obvious Knowledge: O) (4.3) การเรียนรูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย (Infinite Activities: I)  
(4.4) การตรวจสอบประสบการณการเรียนรู (Check Learning Experience: C) (4.5) การ
ประเมินผลการเรียนรู (Evaluate Learning: E) (5) การวัดและประเมินผล มี 2 ระยะ ดังน้ี  
(5.1) กอน/หลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร 
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (5.2) ระหวางใชรูปแบบการจัดการเรยีนรู (5.2.1) แบบทดสอบแบบอัตนัย
มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใชหลังจากการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูเสร็จสิ้น (5.2.2) แบบ
บันทึกการเรียนรูสูชีวิตจริงใชประเมินทุกกิจกรรมการเรียนรูในแตละเรื่อง โดยใชเกณฑการประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตรมี 5 ระดับ 2. ประสิทธิผลการใชรูปแบบ พบวานักเรียนมีความสามารถ
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ทางคณิตศาสตร ไดแก 1) ความสามารถดานมโนทัศนทางคณิตศาสตร 2) ความสามารถดานการคิด
คํานวณ 3) ความสามารถดานการแกปญหาทางคณิตศาสตร 4) ความสามารถดานการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังใชร ูปแบบ JOICE Model สูงกวากอนใชร ูป
แบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ผลการขยายผลการใชรูปแบบพบวานักเรียนมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร  ได แก  1 )  ความสามารถด านมโนท ัศน ทางคณิตศาสตร  
2)  ความสามารถดานการคิดคํานวณ 3) ความสามารถดานการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
4) ความสามารถดานการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาหลังใชรูปแบบ 
JOICE Model สูงกวากอนใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศักดา กิ่งโก (2560) ไดทําการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยแบบสี่ชั้น และตัวแบบ
กิจกรรมการปรับลดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน
รายวิชาแคลคูลัส 1 2) ศึกษาสาเหตุที ่ทําให นักศึกษาเกิดมโนทัศนที ่คลาดเคลื ่อนในรายวิชา
แคลคูลัส 1 3) พัฒนาตัวแบบกิจกรรมการปรับลดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในรายวิชาแคลคูลัส 1 และ 
4) เปรียบเทียบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาที่เขาสู
กระบวนการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนตามตัวแบบที่พัฒนาข้ึนกับนักศึกษาที่เขาสูกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนดวยวิธีปกติแบบทดสอบวินิจฉัยที่ที่ศึกษาในครั้งน้ีเปนแบบสี่ช้ันคือคําถามช้ันที่ 
1 ถามเน้ือมโนทัศน คําถามช้ันที่ 2 ถามระดับความมั่นใจในการตอบในคําถามช้ันที่ 1คําถามช้ันที่ 3 
ถามเหตุผลในการตอบตัวเลือกในขอน้ันในคําถามช้ันที่ 1 และคําถามช้ันที่ 4 ถามระดับความมั่นใจใน
การตอบในคําถามช้ันที่ 3 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเครื่องมือ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรมไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย มีหนวยการสุมคือหองเรียนจํานวน 3,239 คน ปการศึกษา 
2558 2) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองตัวแบบเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ประเภทวิชาชีพชางอุตสาหกรรม สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปการศึกษา 2558 โดยเลือกมาหน่ึง
หองดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง สวนกลุมควบคุมหน่ึงหองเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประเภทวิชาชีพชางอุตสาหกรรม สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีปการศึกษา 2558 ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงและมีคุณลักษณะเชนเดียวกับกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการพัฒนา
แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัส 1 ไดชุดแบบทดสอบวินิจฉัยแบบสี่ช้ัน
จํานวน 19 ฉบับ จํานวน 491 ขอ มีขอบเขตคาความยากของขอสอบของตัวถูกของคําถามช้ันที่ 1 อยู
ระหวาง 0.06-0.80 ขอบเขตคาอํานาจจําแนกของขอสอบของตัวถูกของคําถามช้ันที่ 1 อยูระหวาง 
0.16-0.80 สวนขอบเขตคาความยากของขอสอบของตัวถูกของคําถามช้ันที่ 3 อยูระหวาง 0.10-0.76
และขอบเขตคาอํานาจจําแนกของขอสอบของตัวถูกของคําถามช้ันที่ 3 อยูระหวาง 0.11-0.80 สวนคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง 19 ฉบับพบวาขอบเขตคาความเช่ือมั่นของคําถามช้ันที่ 1 อยูระหวาง 
0.72-0.89 และขอบเขตคาความเช่ือมั่นของคําถามช้ันที่ 3 อยูระหวาง 0.71-0.89 คาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบมีคาสูง 2. สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัส 1 พบวา 
นักศึกษามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานบทนิยามและทฤษฎีบท ดานสัญลักษณ ดานการดําเนินการ
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แกโจทยปญหาและดานกฎสตูร อยูระหวางรอยละ 73.31-78.77 มีระดับความมั่นใจในการตอบคําถาม
ช้ันที่ 1 ตํ่ากวามั่นใจลงมาอยูระหวางรอยละ 88.05-91.49 โดยใหเหตุผลที่ผิดในการตอบอยูระหวาง
รอยละ 74.80-89.15 และมีระดับความมั่นใจในการตอบคําถามช้ันที่ 3 ตํ่ากวามั่นใจลงมาอยูระหวาง
รอยละ 86.96-91.49 3. ตัวแบบกิจกรรมการปรับลดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาแคลคูลัส 1 ที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 1) สํารวจภูมิหลังของนักเรียน 2) ออกแบบกิจกรรม         
3) สรางความรู 4) ประเมินเพื่อการเรยีนรู และ 5) นําไปใช ซึ่งในแตละข้ันตอนจะมีกิจกรรมที่ครู และ
ผูเรียนปฏิบัติตัวแบบที่พัฒนาข้ึนผานการทดลองใชและผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นพองตรงกันทุกคนวา
องคประกอบกิจกรรมในตัวแบบมีความสอดคลองกันสงเสริมและมีสวนเกี่ยวของซึ่งกันและกัน และ   

4. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาที่เขา
สูกระบวนการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนตามตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับนักศึกษาที่เขาสูกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนดวยวิธีปกติพบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของนักศึกษากลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม โดยสวนใหญมีคาขนาดอิทธิพลใหญระหวาง 1.22-4.3 แสดงวา นักศึกษากลุม
ทดลองมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนลดลงมากกวานักศึกษากลุมควบคุม 

ปาฮามี อาแว (2560) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอน 
มโนทัศนที่มีตอมโนทัศนและผลสัมฤทธ์ิคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการสอนมโนทัศนที่มีตอมโนทัศนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
โรงเรียนบานตาหมน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 20 คน 
ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และใชเวลาในการจัดการ
เรียนรู 16 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
สอนมโนทัศน 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางการเรียนคณิตศาสตร และ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตองเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนรอยละ 34.75 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยลดลงรอยละ 14.00 และมโนทัศนที่ผิดเฉลี่ยลดลง
รอยละ 20.75 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักเรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 60 
5) มโนทัศนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

กฤษฎา แกวสิงห (2560) ไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานคํานวณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหและ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดความสามารถดานคํานวณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 กับขอมูลเชิงประจักษ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อสงเสรมิความสามารถ
ดานคํานวณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 2 และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานคํานวณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 แบงการวิจัย
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เปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการวิเคราะหและตรวจสอบโมเดลการวัดความสามารถดานคํานวณ 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 660 คน ไดมาจากการสุมแบบสองข้ันตอน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบวัดความสามารถดานคํานวณ จํานวน 30 ขอ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
การวิจัยระยะที่ 2 เปนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานคํานวณกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 36 คนแบงเปนกลุมทดลอง 20 คน และกลุม
ควบคุม 16 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานคํานวณ และแบบทดสอบวัดความสามารถดานคํานวณ 
จานวน 30 ขอ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน MANOVA และคาดัชนีประสิทธิผลผลการวิจัยพบวา 
โมเดลการวัดความสามารถดานคํานวณของนักเรียนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

(2 =288.15, df=263, p = 0.137, 2 /df=1.095, GFI=0.97, AGFI=0.95, RMSEA=0.012, 
SRMR=0.027) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานคํานวณที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ข้ัน ไดแก ข้ันเช่ือมโยงความรู (Connection) ขั้นสราง
ความรู (Construction) ข้ันฝกคิดคํานวณ (Calculation) และข้ันทําซ้ํายํ้าทวน (Cycle application) 
3) ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน พบวา 3.1) ผูเรียนกลุม
ทดลองที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยดานความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ทักษะการ
คิดคํานวณ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3.2) ผูเรียนกลุมทดลองมีความคงทนในการเรียนรูโดยมีคะแนนเฉลี่ยดานความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หลังเรียน
และระยะติดตามผลหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 3 สัปดาห แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3.3) คาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.51 

ไอริน ชุมเมืองเย็น พรรณี เหมะสถ และวีรวัฒน ไทยขํา (2561) ไดทําการศึกษา
การศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหามโนทัศนพื้นฐานทางพีชคณิตที่นักศึกษา
สวนใหญมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลกการทดสอบมโนทัศนทาง
พีชคณิตของนักศึกษา ประชากรที่ทําการศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรช้ันปที่ 1–3 จํานวน 
145 คน เขารวมทดสอบจํานวน 139 คนโดยสรางแบบทดสอบสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต แบบถูกผดิและหากนักศึกษาเลือกตอบผิดใหแกไขขอความที่ถูกตอง จํานวนทั้งสิ้น 25 ขอ 
เพื่อคัดเลือกใชจํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (ไมถูกตองมากกวารอยละ 
50) ไดแก บทนิยามและสัญลักษณของการเปนสมาชิกและเซตยอย ทฤษฎีบทความชันของเสนตรงที่
ขนานกัน ทฤษฎีบทระยะตัดแกน y ของเสนตรงความชันของเสนตรงที่ขนาน แกน y บทนิยามวงกลม 
บทนิยามวงรี บทนิยามไฮเพอรโบลา นิยามพาราโบลา การเขียนสัญลักษณผลคูณคารทีเซียน        
บทนิยามของไซน ทฤษฎีบทโคไซน ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟงกชันอดิศัย ทฤษฎีบทผลคูณของเมตริกซ 
ทฤษฎีบทของดีเทอรมิแนนท และคําตอบของอสมการ 
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ณัฐฐินุช จุยคําวงศ (2562) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาและเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา และเจตคติตอคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปญหาระหวางกลุมที่เรยีนดวยรูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตรกับการสอนแบบ
ปกติ และ 4) ศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล
เมืองจันทบุรี 1 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ผลการวิจัย 1) ไดรูปแบบที่มีองคประกอบ ดังน้ี หลักการ 
วัตถุประสงค สาระการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลที่มี
คาความเหมาะสมของรูปแบบที่ประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญจํานวน 5 คน อยูในระดับมากที่สุด  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตร และสูงกวาการเรียนดวยการสอนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก 

ภาณิชา ศรีรัตน (2562) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานการปฏิบัติและความตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการให
เหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร และ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู  แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน การปฏิบัติและความตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง 
ไดแก ครูคณิตศาสตรที่สอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดสกลนครจํานวน 86 คน ซึ่งไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับครู
คณิตศาสตรที่มีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ จํานวน 3 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ระยะที่ 2 การ
พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู โดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทานระยะที่ 3 การศึกษาผล
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไดมาโดยใชการ
สุมแบบกลุม ไดแก โรงเรียนบานหนองแวงนอย จํานวน 2 หอง จําแนกเปนหองทดลอง 22 คน 
หองควบคุม 20 คน และโรงเรียนกุดเรือคาพิทยาคาร จํานวน 2 หอง จําแนกเปนหองทดลอง 35 คน 
หองควบคุม 35 คน ผลการวิจัย 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานการปฏิบัติและความตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการ
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เช่ือมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา การปฏิบัติในการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอการปฏิบัติในการจัดการ
เรียนรูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใชสื่อที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน รองลงมา คือ สอนใหนักเรียน
เห็นความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร และสื่อเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ 
สวนความตองการในการพัฒนาการจดัการเรยีนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความตองการในการ
พัฒนา มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวัดและประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาวิชา รองลงมา คือ จัดบรรยากาศ
ภายในหองเรียน เอื้อตอการเรียนรูการสอนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร การ
ใชสื่อที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเขาถึงแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่มี
การเช่ือมตอเครือขายตามลําดับ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการใหเหตุผล และความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามี 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค
ของรูปแบบ 3) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบ
สนับสนุน โดยใชแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่สนับสนุน ไดแก ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) 
แนวคิดการคิดแบบฮิวริสติกส (Heuristics) แนวคิดการสะทอนคิด (Reflection) และแนวคิดปญหา
แบบเปดทางคณิตศาสตร ซึ่งในข้ันตอนการจัดการเรียนรูมี 4 ข้ัน ดังน้ี ข้ันที่ 1 เผชิญและวิเคราะห
ปญหา ข้ันที่ 2 ประมวลความคิดคนหาคําตอบ ข้ันที่ 3 เรียนรูจากการปฏิบัติ ข้ันที่ 4 อภิปราย 
สรุปผล โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด 3) ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 3.1) นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3.2) นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผลและความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร สูงกวาที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของในประเทศ พบวา การศึกษามโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรเปนการศึกษารูปแบบความคลาดเคลื่อนของมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
ซึ่งพบรูปแบบความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล แตยังไมมีงานวิจัยใดทีท่ําการ
วิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรอืไม และพบวารูปแบบการจัดการเรยีนรูที่พัฒนาข้ึนตาม
หลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนาตัวแปรตามคือ สมรรถภาพทางคณิตศาสตร 
ความสามารถดานการคํานวณ มโนทัศนทางคณิตศาสตรไดสูงข้ึน ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึง
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนํามาใช
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ในการปรับปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ใหมีมโนทัศนทางพีชคณิตใหถูกตอง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่สูงข้ึน 

2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
ไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทานไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร ไวดังตอไปน้ี 
ริซาฮิน และโซยลู (Sahin & Soylu, 2011) ไดวิเคราะหขอผิดพลาด และมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวแปรพบวา ดานมองขามตัวแปร ดานการนําคาคงที่มาดําเนินการกับตัวแปร  
ดานการมุงเนนตัวแปร x กับ y ดานการเช่ือมตอระหวางนิพจนดวยภาษากับตัวแปร ดานการ
เปลี่ยนตัวแปรเปนคาคงที่ ดานการระบุจํานวนแทนตัวแปรในการคูณ ดานสับสน x กับเครื่องหมาย
การคูณ และดานการไมใชวงเล็บ 

อิโกรดารวัท Egodawatte (2011) ไดทําการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนในพีชคณิต
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบจํานวนของประเภทขอผิดพลาดในแตละดาน ซึ่งขอผิดพลาด
บางอยางน้ันมาจากความคลาดเคลื่อนทางมโนมติ ในดานตัวแปรน้ันความคลาดเคลื่อนทางมโนมติ
หลักน้ันอยูที่การขาดความเขาใจในมโนมติพื้นฐานของตัวแปรในบริบทที่ตางกัน โครงสรางนามธรรม
ของนิพจนพีชคณิตทาใหเกิดปญหาที่หลากหลายของนักเรียนเชนความเขาใจ หรือการปรับให
เหมาะสมของเขาน้ันข้ึนอยูกับ กฎ วิธีการ หรือข้ันตอนการแกปญหา ความเขาใจที่ไม เพียงพอ       
ในการใชเครื่องหมายเทากับและคุณสมบัติของมันเมื่อถูกนํามาใชในสมการคือปญหาสําคัญที่ขัดขวาง 
การแกสมการอยางถูกตอง ความยากหลัก ๆ ในโจทยปญหาที่ตองทําการแปลจากภาษาธรรมชาติสู
ภาษาทางพีชคณิต นักเรียนสวนมากไดใชวิธีการคาดเดาหรือการลองผิดลองถูกในการแกไขปญหา 

แฟล็กก (Flagg, 2014) ไดวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาษา
คณิตศาสตร ประกอบไปดวยลักษณะความเคลื่อนเกี่ยวกับคําและวลีที่สําคัญ การใชคําศัพท การใช
เครื่องหมาย และการใชสัญลักษณที่ไมถูกตอง และพบวาจะเปนอุปสรรคตอความผิดพลาดพลาดใน
ข้ันตอนวิธีการ การคํานวณ และการวิเคราะหโจทยปญหา 

ชนิพเพอร และแม็คคอย (Schnepper & Mccoy, 2017) ไดทําการ
วิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนออกเปน 5 ลักษณะดังน้ี  1) คําตอบที่ไม
สมบูรณ (Incomplete Answer) โดยเปนการตอบคําถามเพียงบางสวน โดยไมครอบคลุมการ
แกปญหาหรือขอสรุปที่คําถามตองการทั้งหมด 2) การใชขอมูลผิด (Misused Data) โดยเปนการให
ขอสรุปจากขอมูลที ่รวบรวมอยู ในทางที ่ไม เหมาะสมแตม ีขั ้นตอนการดําเนินการที ่ถ ูกตอง  
3) ขอผิดพลาดทางเทคนิค (Technical Error) โดยเปนการผิดพลาดในดานการคํานวณ 
ผิดพลาดในการจัดการกับสัญลักษณทางพีชคณิตพื้นฐาน สะเพรา หรือผิดพลาดในการใช
กระบวนการและทักษะที่มักจะเขาใจในหลักสูตรเบื้องตน 4) ขอผิดพลาดที่เกิดจากมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนที่ไดเรียนมากอนหนา (Error Originating from Misconceptions of Previously 
Learned Material) โดยเปนการผิดพลาดในข้ันตอนตามมาหรือผิดพลาดจากการใชทักษะที่มักจะ
ตนแบบกอนหนาน้ีในเน้ือหาเดียวกัน 5) การบิดเบือนบทนิยาม (Distorted Definition) โดยเปนการ
เปลี่ยนแปลงคํานิยามที่มีความเกี่ยวของกับการแกปญหาของขอคําถาม 
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ซีไลนสกี (Zielinski, 2017) ไดสังเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนพีชคณิตที่เกิดข้ึน
บอย และมีความคงทนสามารถสรปุไดดังน้ี การใชสัญกรณ (use of notation) การใชเครื่องหมายลบ 
(use of the negative sign) กฎสําหรับการบวก และลบเลขช้ีกําลัง(rules of positive and 
negative exponents) การแจกแจงผิดพลาด (distribution errors) และ เศษสวนทางพีชคณิตอยู
ในรูปสําเร็จ (simplifying algebraic fractions) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ พบวา มีการศึกษาที่ระบุความ
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียนเกี่ยวกับดานภาษา และสัญลักษณเกี่ยวกับพีชคณิต ดานการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล แตยัง 
ไมมีงานวิจัยใดที่ทําการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และยังไมพบงานวิจัย
ใดที ่พัฒนารูปแบบการสอนที่พัฒนามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรมีความสําคัญตอการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพจึงมีนักการศึกษาตางพยายามวิเคราะหความคลาดเคลื่อนมโนทัศนทางคณิตศาสตร
รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขแตยังไมพบงานวิจัยใดที่พัฒนารูปแบบการสอนที่พัฒนามโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากเหตุผลดังกลาวจึงมีความ
สนใจพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โดยจะทําการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการสอนที่ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดกําหนด พีชคณิตเปนสาระพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน แนวทางในการ
พัฒนาสาระพีชคณิตใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรคือ การสงเสริมใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง 
หรือการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหมีความถูกตอง เน่ืองจากมโนทัศนมีสวนความสําคัญตอ
การเรียนรูทางคณิตศาสตร จากการวิเคราะห สังเคราะหประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูพบวา 
นักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลแตยังไมมีงานวิจัยใดที่ทําการ
วิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และพบตัวแปรตน คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู 
สงผลตอตัวแปรตาม คือ สมรรถภาพทางคณิตศาสตร ความสามารถดานการคํานวณ มโนทัศนทาง
คณิตศาสตร แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน
ชวยทําใหนักเรียนมีสมรรถภาพทางคณิตศาสตร ความสามารถดานการคํานวณ และมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรที่สูงขึ้น ผูวิจัยจึงทําการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
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ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งได 
4 องคประกอบคือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรูของ
รูปแบบ และการประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 
ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางขึ้น 
(Check: C) ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: 
C) และข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 
ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตใหมี
มโนทัศนทางพีชคณิตที่ถูกตอง รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน 

 
 



บทที่  3 
วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 

   การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนผูวิจัยดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคไดแก 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และ 3) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจดัการเรยีนรูเพื่อปรบัเปลีย่นมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน โดยแบงระยะการศึกษาออกเปน 
3 ระยะ ไดแก 
   3.1 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 

3.1.1 ตอนที่ 1  การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

3.1.2 ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับขอมูลเชิงประจักษ 
   3.2 ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   3.3 ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
3.1 ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลในข้ันตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห 
สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยทํายืนยันผลการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตดวยวิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญ และการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัด
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตกับขอมูลเชิงประจักษดวยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

3.1.1 ตอนที่ 1  การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

    ผู วิจัยได ดําเนินการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีรายละเอียดดังน้ี 
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    1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของมโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรจาก
เอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 51 เรื่อง 

    2) วิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ไดทําการศึกษาทั้ง 51 เรื่องรวมทั้งหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกําหนด
เปนองคประกอบสําหรับใชในการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    3) ดําเนินการสอบถามผู เ ช่ียวชาญเพื่อ ยืนยันผลการวิเคราะห  สัง เคราะห
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  3.1.1.1  การกําหนดกลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัย 
         กลุมเปาหมายที่ใชในยืนยันผลของการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ ผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 7 ทานไดมาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการพิจารณาคุณสมบัติ ดาน
คุณวุฒ ิทางการศ ึกษา ไมตํ่ากว าระดับปร ิญญาโท และม ีประสบการณเกี ่ยวก ับการสอน
คณิตศาสตร หรือมีประสบการณเกี่ยวการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หรือมีความเช่ียวชาญดาน
การวิจัย 

  3.1.1.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในยืนยันผลของการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของ    

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

         1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต จํานวน 52 เรื่องเพื่อกําหนดเปนองคประกอบสําหรับใชในการวัดตาม
ลักษณะของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพื่อยืนยันองคประกอบของ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         3) นําไปสอบถามที่สรางข้ึนจํานวน 9 ขอ ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

         4) นําไปสอบถามผู เ ช่ียวชาญเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห สัง เคราะห
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         5) จากน้ันนําความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดจากผูเช่ียวชาญ นําไปใชในการสราง
แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตอไป 
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         สําหรับเกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญที่มีตอ
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมัธยมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

         ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
         ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
         ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
         ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
         ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
         สําหรับเกณฑการประเมินกําหนด ดังน้ี 
         4.51–5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
         3.51–4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 
         2.51–3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
         1.51–2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 
         1.00–1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
         พิจารณาคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 
  3.1.1.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
         ผูวิจัยไดดําเนินการทําหนังสือขอแตงต้ังผู เ ช่ียวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และนําหนังสือแตงตั้ง พรอมดวย 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน เพื่อตอบแบบสอบถามยืนยัน
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดย
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ 

  3.1.1.4  การวิเคราะหขอมูล  
         การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต กับผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย
เลขคณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
    3.1.2 ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับขอมูลเชิงประจักษ 

     การดําเนินการศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลในข้ันตอนน้ีเพื่อวิเคราะหองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยทําการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

  3.1.2.1  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
         1) ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ งน้ี  เปนประชากรที่ ใช ในการวิเคราะห

องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน คือ 
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นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,140 คน 

         2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากกลุมประชากรมีขนาดใหญ
พอที่จะกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่เปนเปนตัวแทนของประชากร คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2562 โดยผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของของนงลักษณ วิรัชชัย (2542) ที่กลาว
วา การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางควรมี 20 เทาของจํานวนตัวแปรซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวแปร
ในโมเดลการวัดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 13 
ตัวแปรขนาดตัวอยางข้ันตํ่าที่ตองใชในการวิจัย คือ 260 คน นอกจากน้ีเกณฑการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของแฮร และคนอื่น ๆ (Hair et al. 2010) แนะนําวาจํานวนกลุมตัวอยาง ในการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติลิสเรลควรมี 400 คน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ จํานวน 400 คนไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

         ข้ันที่ 1  สุมกลุมโรงเรียนจากการแบงกลุม (cluster random sampling) โรงเรียน
จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กลุมเทศบาลเมืองสระบุรี กลุมเทศบาล
เมืองแกงคอย กลุมเทศบาลเมอืงพระพทุธบาท กลุมเทศบาลตําบลหนองแค กลุมเทศบาลตําบลหินกอง 
มาจํานวน 4 กลุมได กลุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กลุมเทศบาลเมืองสระบุรี กลุมเทศบาล
เมืองพระพุทธบาท กลุมเทศบาลตําบลหนองแค 

         ข้ันที่ 2  สุมโรงเรียนจากโรงเรียนจํานวนทั้งหมด 4 กลุม จํานวน 17 โรงเรียน
โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) มาจํานวน 10 โรงเรียน ไดแก 1. โรงเรียน     
หรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) 2. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุมพวง 3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรี
บุรีรตนาราม 4. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบานออย 5. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม 6. โรงเรียน
เทศบาล 7 วัดแกงขนุน 7. โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร  
9. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 10 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ 

         ข้ันที่ 3  เลือกระดับช้ันเพื่อทีจ่ะใชในการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดวยการกําหนด
คุณสมบัติเปนนักเรียนที่ผานการศึกษาสาระการเรียนรูพีชคณิต เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได
นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จาก 10 โรงเรียนจํานวน 1,003 คน 

         ข้ันที่ 4  สุมนักเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัยโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(simple random sampling) เพื่อใหเปนไปตามขนาดตัวอยางที่เหมาะสมในการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางที่ไดกําหนดไวขางตน คือ จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน ซึ่งรายช่ือโรงเรียนและ
จํานวนนักเรียนที่เปนตัวอยางวิจัย รายละเอียดในตารางที่ 3.1 ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน จํานวนนักเรียน 
โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) 27 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุมพวง 60 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม 32 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบานออย 29 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม 50 
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแกงขนุน      24 
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 67 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 30 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 32 
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ 49 

รวม 400 
 
  3.1.2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัด

องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตกับขอมูลเชิงประจักษเปนแบบทดสอบการ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่จะใชจริงจํานวน 40 ขอ สําหรับการตรวจวินิจฉัยเมื่อพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ให 1 คะแนน และถาไมพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนให 0 คะแนนประกอบไปดวย  

         องคประกอบที่ 1 ดานภาษา และสัญลักษณ จํานวน 12 ขอ ประกอบไปดวย 
3 ดาน ไดแก 1) ความหมายของสัญลักษณที่ใช จํานวน 3 ขอ 2) ความหมายของตัวแปรที่ใช จํานวน 
5 ขอ และ 3) เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ จํานวน 4 ขอ 

         องคประกอบที่ 2 ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร
จํานวน 15 ขอ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 1) ความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 5 ขอ 2) ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 5 ขอ และ3) หลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 5 ขอ 

         องคประกอบที่ 3 ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลจํานวน 13 ขอ 
ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 1) ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา จํานวน 5 ขอ 2) การคิดคํานวณ 
จํานวน 5 ขอ และ 3) การตรวจสอบและการสรุปผล จํานวน 5 ขอ โดยผูวิจัยไดดําเนินการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

         1) ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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         2) สรางเครื่องมือที่ใชในการทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต หลังจากไดองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจากแบบสอบถามซึ่งได 3 ดาน ไดแก ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลโดย
เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 72 ขอ สําหรับการตรวจวินิจฉัยเมื่อพบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนให 1 คะแนน และถาไมพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนให 0 คะแนนประกอบไปดวย 

         องคประกอบที่ 1 ดานภาษา และสัญลักษณ จํานวน 24 ขอ ประกอบไปดวย 
3 ดาน ไดแก 1) ความหมายของสัญลักษณที่ใช จํานวน 8 ขอ 2) ความหมายของตัวแปรที่ใช จํานวน 
8 ขอ และ 3) เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ จํานวน 8 ขอ 

         องคประกอบที่ 2 ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
จํานวน 24 ขอ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 1) ความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 8 ขอ 2) ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 8 ขอ และ3) หลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร จํานวน 8 ขอ 

         องคประกอบที่ 3 ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลจํานวน 24 ขอ 
ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 1) ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา จํานวน 8 ขอ 2) การคิดคํานวณ 
จํานวน 8 ขอ และ 3) การตรวจสอบและการสรุปผล จํานวน 8 ขอ 

         3) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่สรางข้ึน
จํานวน 72 ขอ ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณลักษณะของ
แบบทดสอบ เพื่อดูความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน โดยหาคา 
IOC โดยพิจารณาคะแนนแตละขอ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) ดังน้ี 

           +1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
             0 เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
           −1 เมื่อแนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองกับลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
         4) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ผานการ

พิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ
คัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.86 ถึง 1.00 (ภาคผนวก ช 
หนา 299-300) 

         5) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ไปทดลอง
ใช (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท จํานวน 40 คน ซึ่งเคย
เรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว 

         6) นําผลการการทดลองมาวิเคราะห หาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจ
จําแนก (r) แบบอิงกลุม ซึ่งไดคาความยากงาย 0.40 ถึง 0.59 และคาอํานาจจําแนก 0.56 ถึง 0.84 
(ภาคผนวก ช หนา 303-304) 

         7) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่คัดเลือกแลว
ในขอ 5 ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท จํานวน 40 คน ซึ่ง
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เคยเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลวเพื่อหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการของ Kuder–
Richardson(KR-20 )  ซึ ่ง ไ ด ค า ค ว าม เ ชื ่อ มั ่น ขอ ง แบ บ ทดส อบ การ ว ิน ิจ ฉ ัย ม โ นท ัศน ที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเทากับ 0.83 (ภาคผนวก ช หนา 304) 

         8) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่หาคา
ความเช่ือมั่นเรียบรอยแลว มาจัดทําเปนฉบับที่สมบูรณ เพื่อนําไปทดสอบวิเคราะหองคประกอบของ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และหลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 

  3.1.2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
         1) ผูวิจัยไดดําเนินการทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไปมอบใหโรงเรยีนทั้ง 10 โรงเรียน 
         2) ขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรยีนเขาเกบ็ขอมลูโดยช้ีแจงเทคนิคการ

เก็บขอมูลใหครูผูรวบรวมขอมูล 
         3) นําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทําแบบทดสอบจํานวน 400 คน จาก 10 โรงเรียน 
  3.1.2.4  การวิเคราะหขอมูล  
         ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
         1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ

การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดย
ประเมินความสอดคลองดวยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  

         2) การวิเคราะหคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนกรายขอ และวิเคราะห
คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดย
การวัดความคงทีภ่ายในของแบบทดสอบใชสูตรของ Kuder–Richardson (KR-20) 

         3) วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง และ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐานบรรยายใหทราบคาเฉลีย่ 
(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) คาความเบ (Skewness) และ
คาความโดง (Kurtosis) ของตัวแปรแตละตัวที่ใชในการศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล 

         4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) ระหวางตัวแปร 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ 
โดยพิจารณาจากการทดสอบคาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity วามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธที่ไดไมเปนเมทริกซเอกลักษณ ของตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน
สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ และคาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling 
Adequacy (KMO) ตองมีคามากกวา 0.5 และเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลจึงมีความเหมาะสมในการใช
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
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         5) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (Confirmatory Factor 
Analysis: First Order) เปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือความสอดคลองขององคประกอบยอยที่
วัดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตในแตละดาน คือ ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใช 
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล วา
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Confirmatory Factor Analysis: Second Order) เปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือความ
สอดคลองของโมเดลองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางข้ึนวามีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษหรือไม สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง และการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พิจารณาความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลที่สรางข้ึนกับ
ขอมูลเชิงประจักษจากคาสถิติวัดระดับความกลมกลนื (Goodness of Fit Measure) เปนคาสถิติที่ใช
ตรวจสอบความเที่ยงตรงในภาพรวมทั้งหมดของโมเดลโดยพิจารณาจากคาสถิติ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติลิสเรลวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

          5.1)  คาสถิติไคสแควร (Chi-Square Statistics: 2) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานที่วาฟงกช่ันความกลมกลืนมีคาเปนศูนย ถาคาไคสแควรมีคาตํ่ามาก ย่ิงเขาใกลศูนยแสดงวา 
โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

          5.2)  คาดัชนีอัตราสวนไคสแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio: 2/df) 
เปนอัตราสวนระหวางคาไคสแควรกับองศาอิสระ (ไคสแควรหารดวยองศาอิสระ) สําหรับในการวิจัย
ครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดเกณฑไววาควรมีคานอยกวา 2 

          5.3)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนี GFI 
จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และเปนคาที่ไมข้ึนกับขนาดกลุมตัวอยางแตลักษณะการแจกแจงข้ึนอยูกับ
ขนาดกลุมตัวอยาง ถามีคาดัชนีมีคามากกวาหรือเทากับ 0.95 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษกลมกลืนดี 

          5.4)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of 
Fit Index: AGFI) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระซึ่งรวมทั้งจํานวนตัว
แปรและขนาดของกลุมตัวอยาง คาดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI ถามีคาดัชนีมีคา
มากกวาหรือเทากับ 0.95 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

          5.5)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทยีบ (Comparative Fit Index: 
CFI) คาดัชนี CFI เปนดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ ถามีคาดัชนีมีคามากกวาหรือ
เทากับ 0.95 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

          5.6)  คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลือ่น 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) คาดัชนี RMSEA เปนคารากที่สองของ
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา ถามีคาดัชนีมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

          5.7)  ค า ดัช นี ร ากของค า เ ฉลี่ ยกํ าลั ง สองของ ส วน เหลื อ มาตรฐาน 
Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) คาดัชนี SRMR เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบ
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ระดับความกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษของโมเดล ถาคาดัชนีมีคานอยกวา 0.05 แสดงวาโมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลืนดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

          5.8)  คาดัชนีรากของคาเฉลีย่กําลังสองของสวนเหลอื (Root Mean Squared 
Residual: RMR) ดัชนี RMR เปนดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อน ถามีคาดัชนีมีคา
นอยกวา 0.05 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

  กลาวโดยสรุปคาดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกบัขอมูล 
เชิงประจักษ มีเกณฑในการพิจารณาดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 3.2  สรุปคาดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูล  
      เชิงประจักษ 

 
คาสถิติ เกณฑการพิจารณา การแปลผล 

2 ไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) สอดคลองกลมกลืน 

2/df  2 สอดคลองกลมกลืนดี 

GFI ≥ 0.95 สอดคลองกลมกลืนดี 

AGFI ≥ 0.95 สอดคลองกลมกลืนดี 

CFI ≥ 0.95 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMSEA  0.05 สอดคลองกลมกลืนดี 

SRMR  0.05 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMR  0.05 สอดคลองกลมกลืนดี 

 
   3.1.2.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
          ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
     3.1.2.4.1  สถิติพื้นฐาน 
             สถิติพื้นฐาน ผูวิจัยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย คาความเบ และคาความโดงในข้ันตอนยืนยันองคประกอบของมโนทัศน   
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยผูเช่ียวชาญ การหาคุณภาพ 
และการหาความเช่ือมั่น แบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตดังน้ี 

 
    1) หาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 
 

                                               X    =  
n
x
 

                                           
                                     เมื่อ X   แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
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                                           X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

                                          n      แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

    2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 
 

 
                                                      
 
                                        เมื่อ S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                           X    แทน  ขอมูลหรือคะแนนแตละตัว 
                                           X    แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
                                           n     แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

    3) คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน 
สุภมาส อังศุโชติ และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2562) 

 

                                            C.V. = 
X

S.D.  × 100 

 
                                        เมื่อ C.V.  แทน  คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
                                          S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                           X   แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
 

    4) คาความเบ โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน สุภมาส อังศุโชติ 
และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2562) 

 

                                             SK   =  
S.D.

Mo-X  × 100 

 
                                         เมื่อ SK  แทน  คาความเบ 
                                          X    แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
                                           Mo   แทน  ฐานนิยม 
                                           S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 

 
1n

2XX
S.D. 
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    5) คาความโดง โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน สุภมาส อังศุโชติ 
และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2562) 

 

                                            KU  =  
10P90P

QD
  

 
                                       เมื่อ KU  แทน  คาความโดง 
                                           QD   แทน  สวนเบี่ยงเบนควอลไทล 
                                           P90  แทน  คะแนนที่ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 

                                           P10   แทน  คะแนนที่ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 

 
    6) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

product moment correlation coefficients) โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน 
สุภมาส อังศุโชติ และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2562) 
 

                                       rXY  =  
  

    









   

 
2Y2YN2X2XN

YXXYN
 

 

                                        เมื่อ rXY  แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
                                           N    แทน  จํานวนคนในกลุม 
                                          X    แทน  คะแนนรายขอของแตละคน 
                                           Y    แทน  คะแนนรวมทุกขอของแตละคน 

 

     3.1.2.4.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ

การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดย
ประเมินความสอดคลองดวยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) เปนเกณฑในการพิจารณา โดยนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคนมาใหคา
นํ้าหนักเปนคะแนน โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี ดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 

 

                                           IOC  =  
N

R  

 
                                       เมื่อ IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
                                           R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

                                           N      แทน  แทนจํานวนผูเช่ียวชาญ 
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2n
LpHp 

n
LpHp 








  2S

pq
1

1n
n

    2) วิเคราะหคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนกรายขอโดยคํานวณจากสูตร 
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) 
 
                                                   r  =  
 
 
                                                   p  =  

 
                                        เมื่อ p   แทน  คาความยากงาย 
                                           r    แทน  คาอํานาจจําแนก 
                                           PH   แทน  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
                                           PL    แทน  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 
                                           N     แทน  จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า 

 
    3) วิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบการวินิจฉัมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งฉบับ โดยการวัดความคงที่
ภายในของแบบทดสอบใชสูตรของ Kuder–Richardson  (KR-20) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) 
 
                                                 rtt =  

 
                                       เมื่อ ttr   แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

                                           n    แทน  จํานวนขอสอบ 
                                           S2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
                                           P    แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
                                           q    แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q = 1–p ) 

 

     3.1.2.4.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
             สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เปนสถิติที่ใชในการตรวจสอบความ

สอดคลองกลมกลืนของโมเดล โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (Confirmatory 
Factor Analysis: First Order) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือความสอดคลองขององคประกอบ
ยอยที่วัดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตในแตละดาน คือ ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรทางคณิตศาสตร และดานข้ันตอนการดําเนินการ 
และการสรุปผล วามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Confirmatory Factor Analysis: Second Order) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงหรือความสอดคลองของโมเดลองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งเปนโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางข้ึนวามีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 

    1) คาสถิติไคสแควร (Chi-Square) ที่ใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่วาฟงกชัน
ความกลมกลืนมีคาเปน 0 โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

 

                         2  = (n – 1) F [ s, ∑() ]; df = [ k(k + 1)/2 ] −t 
                              

         เมื่อ 2       แทน  คาสถิติไคสแควร 
                n          แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            F[s, ∑()]  แทน  คา่ตําสดุของฟังก์ชนัความกลมกลืนของโมเดลจากพารามิเตอร  

               df        แทน  องศาอิสระ 
               k          แทน  จํานวนตัวแปรสังเกตได 
          t           แทน  จํานวนพารามิเตอรอิสระ 

 
    2) คาดัชนีอัตราสวนไคสแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio) คํานวณได

จากอัตราสวนของคาไคสแควรกับองศาอิสระ โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
 

     คาดัชนีอตัราสวนไคสแควรสัมพัทธ  = 
 

                    เมื่อ 2   แทน  คาสถิติไคสแควร 
                        df    แทน  องศาอิสระ 
 

    3) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) เปนดัชนีเปรียบเทียบ
ระดับความกลมกลืนกับขอมูลของโมเดลที่ยังไมไดปรับแก โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ 
วิรัชชัย, 2542) 
                              

                       GFI = 1 – { F[ s, ∑() ] / F [ s,∑(0) ] } 
 
        เมื่อ GFI        แทน  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

     F[ s, ∑() ] แทน  คาตํ่าสุดของฟงกชันความกลมกลืนของโมเดลจากพารามิเตอร  
      F [ s,∑(0) ] แทน  คา F ของโมเดลที่ไมมีพารามิเตอรในโมเดล 
 
 
 
 

df

2χ
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    4) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit  
Index) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแกแลว โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)  

 
                               AGFI = 1 – { (     )( k )( k + 1) } (1 – GFI) 
 
                      เมื่อ  AGFI   แทน  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
                            GFI    แทน  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
                             df      แทน  องศาอิสระ 
                         k       แทน  จํานวนตัวแปรที่สังเกตได 
 

    5) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) โดยมี
สูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
 

                                CFI = 1 – (  / i) 

 
                      เมื่อ CFI   แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
                                   แทน Max. (nF – d, 0) 

                            i      แทน Max. (nFi – di, nF – d, 0) 

 
     6)  คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (Root 

Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (นงลักษณ  วิรัชชัย, 
2542) 



                              RMSEA = 
df
0F  

 
              เมื่อ RMSEA  แทน คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคา 
                     ความคลาดเคลื่อน 
 

                      
d
0F   แทน Max. [ F – (

n
df , 0) ] 

                         F      แทน คาตํ่าสุดของฟงกช่ันความเหมาะสมของโมเดลพารามิเตอร  
                         n      แทน ขนาดของตัวอยาง 
                      df     แทน องศาอิสระ 

2df
1
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     7)  คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared 
Residual) โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (สุวิมล ติรกานันท, 2555) 
 

                                      RMR  =  
 

  1qpqp

qp

1i

i

1j

2
ijijS2










 σ̂
 

 
                             เมื่อ   RMR แทน  คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ 
                                    Sij    แทน  ผลตางของสมาชิกในครึ่งของเสนทะแยงมุม 

                                   ijσ̂  แทน  ผลตางคาผลตางในแนวเสนทะแยงมุมของเมตริกซ 

                                    p     แทน  จํานวน observed variabes 
                                     q      แทน  จํานวน predictor variabes 
 
3.2 ระยะท่ี 2  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จากการศึกษาองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในระยะที ่1 แลว ผลของการศึกษาทําใหทราบถึงองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนาขอคนพบดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 การกําหนดกลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัย 
     กลุมเปาหมายที่ใชในประเมินความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทานไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ดวยการพิจารณาคุณสมบัติ ดานคุณวุฒิทางการศึกษา ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ
เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร หรือมีประสบการณเกี่ยวการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หรือมี
ความเช่ียวชาญดานการวิจัย 

3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในวิจัยเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรู คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 
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 3.2.2.1  รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีรายละเอียดดังน้ี 

    1) สังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    2) นําขอมูลผลการวิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตใน
ข้ันตอนที่ 1 รวมกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู หลักการสอนคณิตศาสตร แนวการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร แนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศน งานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสังเคราะหรางรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    3) นํารูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

    4) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทานตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
ดวยแบบประเมินความเหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

      ระดับ 5 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมากที่สุด 
      ระดับ 4 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก 
      ระดับ 3 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดปานกลาง 
      ระดับ 2 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอย 
      ระดับ 1 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอยที่สุด 
      สําหรับเกณฑการประเมินกําหนด ดังน้ี 
      4.51–5.00 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมากที่สุด 
      3.51–4.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก 
      2.51–3.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดปานกลาง 
      1.51–2.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอย 
      1.00–1.50 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอยที่สุด 
    5) นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณาคาความเหมาะสมที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 
 3.2.2.2  คูมือการใชรูปแบบการจดัการเรียนรู และแผนการจัดการเรยีนรูตามรปูแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีรายละเอียดดังน้ี 

    1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู 
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    2) สรางคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

    3) นําคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

    4) นําคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขตาม
ขอเสนออาจารยที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ เสนอผู เ ชี่ยวชาญจํานวน 7 คนเพื ่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปไดเชิงโครงสรางของคูมือการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

    5) นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยพิจารณา
คาความเหมาะสมที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 

3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     1)  ผูวิจัยไดดําเนินการทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไปมอบใหผูเช่ียวชาญ 
     2)  นํารูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได 

3.2.4 การวิเคราะหขอมูล  
     ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู และแผนการ
จัดการเรียนรูตามรปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยใช
การวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 
3.3  ระยะท่ี 3  เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3.3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
     1)  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,140 คน  
     2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Sampling) จํานวน 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 40 คนซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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     ข้ันที่ 1  สุมกลุมโรงเรียนจากการแบงกลุม (cluster random sampling) 
โรงเรียน 6 กลุม คือ กลุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กลุมเทศบาลเมืองสระบุรี กลุมเทศบาล
เมืองแกงคอย กลุมเทศบาลเมืองพระพุทธบาท กลุมเทศบาลตําบลหนองแค กลุมเทศบาลตําบล      
หินกอง มา 4 กลุมได กลุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กลุมเทศบาลเมืองสระบุรี กลุมเทศบาล
เมืองพระพุทธบาท กลุมเทศบาลตําบลหนองแค 

     ข้ันที่ 2 สุมโรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 4 กลุม 17 โรงเรียนโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(simple random sampling) มา 10 โรงเรียน ดังน้ี 1. โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) 
2. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุมพวง 3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม 4. โรงเรียนเทศบาล 
3 วัดบานออย 5. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม 6. โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแกงขนุน 7. โรงเรียน
เทศบาลพระพุทธบาท 8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 9. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 
10. โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ 

     ข้ันที่ 3 เลือกระดับช้ันที่ ใช ในการทดลอง โดยใช วิ ธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 17 หองเรียน มีนักเรียน
จํานวน 547 คน 

     ข้ันที่ 4 สุมนักเรียนที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัยโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุมไดนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หองที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทจํานวน 40 คน 

3.3.2 แบบแผนการทดลอง 
     การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดย

กําหนดแบบแผนการทดลองเปนกลุมสอบกอน-สอบหลัง (One-group pretest-posttest design) 
(ชูศรี วงศรัตนะ, 2558) 

 
ตารางท่ี 3.3  แสดงแบบแผนการวิจัย 
 

กลุมเรียน ทดสอบกอนเรียน Treatment ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
E    หมายถึง  กลุมทดลอง 
T1   หมายถึง  การทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต 

X   หมายถึง  การจัดการเร ียนรู ตามร ูปแบบการจัดการเร ียนรู เพื ่อปร ับเปลี ่ยน 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

T2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิต 
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3.3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
     1)  ตัวแปรตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
     2)  ตัวแปรตาม ไดแก  มโนทัศนทางพีชคณิต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร 
 

     ตัวแปรตน                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

3.3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยผลของการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ประกอบดวย 

 3.3.4.1  รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (เปนรูปแบบเดียวกันในระยะที่ 2) 

 3.3.4.2  แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (เปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันในระยะที่ 1) 

 3.3.4.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่จะใชจริงจํานวนจํานวน 40 ขอ สําหรับการตรวจ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ให 1 คะแนน 
เมื่อตอบถูกตอง และให 0 เมื่อตอบไมถูกตอง มีรายละเอียดดังน้ี 

      1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสารที่
เกี่ยวของ 

      2) สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคและพฤติกรรม โดยจําแนกพฤติกรรมออกเปน 
6 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

      3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ แตละขอจะมีตัวเลือกที่เปนคําตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู 

 

1. มโนทัศนทางพีชคณิต 
 

 
การจัดการเรียนรูตามรปูแบบการ

จัดการเรียนรูเพือ่ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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      4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณลักษณะของ
แบบทดสอบ เพื่อดูความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยหาคา IOC โดย
พิจารณาคะแนนแตละขอ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) ดังน้ี 

        +1  เมื่อแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
          0  เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
        −1  เมื่อแนใจวา ขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
      5) นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียวที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปซึ่งไดคา IOCเทากับ 0.86 ถึง 
1.00 (ภาคผนวก ช หนา 301-302) 

      6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 
จํานวน 40 คน ซึ่งเคยเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลว 

      7) นําผลการการทดลองมาวิเคราะห หาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) 
แบบอิงกลุม ซึ่งไดคาความยากงาย 0.43 ถึง 0.73 และคาอํานาจจําแนก 0.25 ถึง 0.50 (ภาคผนวก 
ช หนา 305-306) 

      8) นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวที่คัดเลือกแลวในขอ 7 ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพระ
พุทธบาท จํานวน 40 คน ซึ่งเคยเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมาแลวเพื่อหาคาของความ
เชื่อมั่นโดยใชวิธีการของ Kuder–Richardson (KR-20) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทากับ 0.77 (ภาคผนวก ช หนา 306) 

3.3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     1)  ผูวิจัยไดขอหนังสือของความรวมมือจากบัณฑิตเพื่อขอความอนุเคราะหทดลอง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
     2)  ทดลองการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน  

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
     3)  การทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
3.3.6 การวิเคราะหขอมูล  
     1)  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยประเมินความสอดคลอง
ดวยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence)  

     2)  การวิเคราะหคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนกรายขอ และวิเคราะหคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการ    
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เชิงเสนตัวแปรเดียวโดยการวัดความคงที่ภายในของแบบทดสอบใชสูตรของ Kuder–Richardson  
(KR-20) 

     3)  การเปรียบเทียบมโนทัศนทางพีชคณิต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยการทดสอบคาที 
(t-test dependent) 

     4)  การเปรียบเทียบมโนทัศนทางพีชคณิต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตระหวางหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะนนเต็ม
ดวยการทดสอบคาที (t-test for one sample) โดยเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มยึดเกณฑ
ระดับดีข้ึนไปของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2554) 

3.3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 3.3.7.1  สถิติพื้นฐาน 
        สถิติพื้นฐาน ผูวิจัยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

ข้ันตอนการหาคุณภาพ และการหาความเช่ือมั่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดังน้ี 

 
     1)  หาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 

 

                                             X   =    
n
x
 

 
                                       เมื่อ  X   แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
                                           X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

                                           n     แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

     2)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 
 
 
                                               S.D.  =   
 
                                       เมื่อ S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                           X   แทน  ขอมูลหรือคะแนนแตละตัว 
                                          X   แทน  คาเฉลี่ยของขอมูล 
                                           n    แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 
1n

2XX
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2n
LpHp 

n
LpHp 

     3)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  ใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficients) โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ลัดดาวัลย 
เพชรโรจน สุภมาส อังศุโชติ และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2562) 
 

                                              rXY  =  
  

    









   

 
2Y2YN2X2XN

YXXYN
 

 
                                        เมื่อ rXY  แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
                                           N   แทน  จํานวนคนในกลุม 
                                           X   แทน  คะแนนรายขอของแตละคน 
                                           Y    แทน  คะแนนรวมทุกขอของแตละคน 
 

  3.3.7.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     1)  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยประเมินความสอดคลอง
ดวยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence) เปนเกณฑใน
การพิจารณา โดยนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคนมาใหคานํ้าหนักเปนคะแนน โดยมีสูตรใน
การคํานวณดังน้ี ดังน้ี (วิไล ทองแผ, 2547) 
 

                                       IOC  =  
N

R  

 
                                     เมื่อ  IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
                                          R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

                                          N     แทน  แทนจํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
    2) วิเคราะหคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนกรายขอโดยคํานวณจากสูตร 

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) 
 

                                                p =  

 
                                                r =  
 
                                     เมื่อ  p  แทน  คาความยากงาย 
                                          r   แทน  คาอํานาจจําแนก 
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  2S

pq
1

1n
n

 
1n

2D2Dn

D


 



                                         PH   แทน  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
                                         PL   แทน  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 
                                         N   แทน  จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่า 
 

     3)  วิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวทั้งฉบับ โดยการวัดความคงที่ภายในของ
แบบทดสอบใชสูตรของ Kuder–Richardson  (KR-20) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2560) 

 
                                                 rtt  =   

 
                                     เมื่อ ttr   แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

                                         n    แทน  จํานวนขอสอบ 
                                         S2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
                                         P    แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
                                         q   แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q = 1–p ) 
 

 3.3.7.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
     1)  โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples ในกรณีเปรียบเทียบมโนทัศน

ทางพีชคณิต และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ, 2558) 
 
                                   t  =                               โดย df = n – 1 
 
 
 
                                     เมื่อ   D แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
                                          N แทน  จํานวนคนหรือจํานวนคู 
                                          df  แทน  คาของช้ันแหงความเปนอิสระ 
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     2)  โดยใชสถิติ t-test for one sample ในกรณีเปรียบเทียบมโนทัศนทางพีชคณิต 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตระหวางหลัง
เรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะนนเต็ม โดยมีสูตรในการคํานวณดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ, 2558) 

 
 
                                                 t  =                      โดย df = n – 1 
 
 
                                      เมื่อ t   แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
                                         X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
                          แทน  คาคงที่คาหน่ึง หรือเกณฑที่ต้ังข้ึน 
                                         S    แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                         n    แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                                         df   แทน  คาของช้ันแหงความเปนอิสระ 
 
 



 บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงการนําเสนอเปน 
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ ระยะที่ 3 
การศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระยะท่ี 1  

4.1.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.1.1.1 สัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติ 
  1)   X  หมายถึง  คาเฉลี่ย  
  2)   S.D.  หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3)   CV  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
  4)   SK  หมายถึง  คาความเบ 
  5)   KU  หมายถึง  คาความโดง 
  6)   B  หมายถึง  นํ้าหนักองคประกอบ 
  7)   SE  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  8)   R2  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการทํานาย 
  9)   df  หมายถึง  คาองศาอิสระ 
  10)  t   หมายถึง  คาสถิติที (t-value) 
  11)   p  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  12)   n  หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  13)  2   หมายถึง  คาสถิติไคสแควร 
  14)   GFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
  15)   AGFI หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
  16)   CFI หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
  17)   RMSEA  หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลงัสองของการประมาณ

คาความคลาดเคลื่อน 
  18)   SRMR  หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลงัสองของสวนเหลือ

มาตรฐาน 
  19)   RMR  หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลงัสองของสวนเหลือ 
  20)   *   หมายถึง มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 
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4.1.1.2 สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรสังเกตได 
   มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ 

 1)   L1   หมายถึง   ความหมายของสัญลักษณที่ใช 
 2)   L2   หมายถึง   ความหมายของตัวแปรที่ใช 
 3)   L3   หมายถึง   เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ 
 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
 4)   D1   หมายถึง   ความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ

ทางคณิตศาสตร 
 5)   D2   หมายถึง   ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ

ทางคณิตศาสตร 
 6)   D3   หมายถึง   หลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ

ทางคณิตศาสตร 
 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรปุผล 
 7)   O1   หมายถึง   ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา 
 8)   O2   หมายถึง   การคิดคํานวณ 
 9)   O3   หมายถึง   การตรวจสอบและการสรปุผล 

 
4.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
4.1.2.1 ผลการวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากเอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 
51 เรื่องไดดังน้ี 

  1) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ ประกอบไปดวยมโนทัศนที่
ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณที่ใช ความหมายของตัวแปรที่ใช และเปลี่ยน
ประโยคภาษาเปนสัญลักษณ   

  2) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร ประกอบไปดวยมโนทัศนที่ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของบท
นิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร และหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร 

  3)  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
ประกอบไปดวยมโนทัศนที่ความคลาดเคลื่อนเกีย่วกับข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา การคิดคํานวณ 
และการตรวจสอบและการสรุปผล 

4.1.2.2 ผลการประเมินเพื ่อยืนยันองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื ่อนทาง
พีชคณิตจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 7 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1-4.4 
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ตารางท่ี 4.1  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญ 
   องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  
 

องคประกอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ดานภาษา และสัญลักษณ 4.29 0.49 เห็นดวยมาก 
2.  ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ
ทางคณิตศาสตร 

4.33 0.47 เห็นดวยมาก 

3.  ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุป 4.14 0.38 เห็นดวยมาก 
รวม 4.25 0.41 เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวา คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ในภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 
( X =4.25, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก โดยดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
(X =4.33, S.D.=0.47) รองลงมาดานภาษา และสัญลักษณ ( X =4.29, S.D.=0.49) และดาน
ข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =4.14, S.D.=0.38) 
 
ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญ 
   องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 1 ดานภาษา  
   และสัญลักษณ 
  
องคประกอบท่ี 1 ดานภาษา และสัญลักษณ X  S.D. ความคิดเห็น 
1.  ความหมายของสัญลักษณที่ใช 4.29 0.49 เห็นดวยมาก 
2.  ความหมายของตัวแปรที่ใช 4.29 0.49 เห็นดวยมาก 
3.  เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ 4.29 0.49 เห็นดวยมาก 

รวม 4.29 0.49 เห็นดวยมาก 
 
จากตารางที่ 4.2 พบวา คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบ  

ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 1 ดานภาษา และสัญลักษณในภาพรวม
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยมาก ( X =4.29, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ทุกขอผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยดานความหมายของสัญลักษณที่ใช ดาน
ความหมายของตัวแปรที่ใช และดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลกัษณมีคะแนนเฉลี่ยเทากันทุกดาน 
( X =4.29, S.D.=0.49) 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
   องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 2 ดานการใช 
   บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 

 
องคประกอบท่ี 2 ดานการใชบทนิยาม     

ทฤษฎีบท และสมบัติ X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ความหมายและลักษณะของบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 

4.29 0.49 เห็นดวยมาก 

2.  ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 

4.29 0.49 เห็นดวยมาก 

3.  หลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 

4.43 0.53 เห็นดวยมาก 

รวม 4.33 0.47 เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวา คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบ   

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 2 ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตรในภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =4.33, S.D.=0.47) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขอผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยดานหลักการ
ในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.43, 
S.D.=0.53) รองลงมาดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร และขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรมีคะแนน
เฉลี่ยเทากัน ( X =4.29, S.D.=0.49) 

 
ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
   องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 3 ดานข้ันตอน 
   การดําเนินการ และการสรุป 

 
องคประกอบท่ี 3 ดานขั้นตอนการดําเนินการ 

และการสรุป X  S.D. ความคิดเห็น 

ขั้นตอนการดําเนินการแกปญหา 4.14 0.38 เห็นดวยมาก 
การคิดคาํนวณ 4.14 0.38 เห็นดวยมาก 

การตรวจสอบและการสรุปผล 4.14 0.38 เห็นดวยมาก 

รวม 4.14 0.38 เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบวา คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานองคประกอบ  

ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต องคประกอบที่ 3 ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุป
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ในภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =4.14, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ทุกขอผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยดานขั้นตอนการดําเนินการ

แกปญหา ดานการคิดคํานวณ และดานการตรวจสอบและการสรุปผลมีคะแนนเฉลี่ยเทากันทุกดาน     
( X =4.14, S.D.=0.38) 

 
4.1.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนขององคประกอบของมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับขอมูลเชิงประจักษ 
4.1.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง การวิเคราะหในข้ัน

น้ี ผู วิจัยวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงที่ใชวัดองคประกอบของลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) คาความเบ (Sk) และคาความโดง (Ku)  
ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 คาสถิติพื้นฐานทดสอบตัวแปรแฝงที่ใชวัดองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
   ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (n = 400) 
 

องคประกอบมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

จํานวน
ขอ 

คะแนน
เต็ม X  S.D. CV Sk Ku 

ดานภาษา และสัญลักษณ 12 12 9.54 2.43 0.25 -0.78 -0.44 

ดานการใชบทนิยาม  
ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร 

15 15 11.57 2.83 0.24 -0.58 -0.40 

ข้ันตอนการดําเนินการ  
และการสรุป 

13 13 10.11 2.62 0.26 -0.68 -0.41 

รวม 40 40 31.22 5.89 0.19 -0.61 -0.04 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเทากับ 31.22 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.89 คา
สัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับ 0.19 เมื่อพิจารณาการแจกแจงของขอมูลดวยความเบ และความโดง
พบวา โดยภาพรวมความเบมีคาเทากับ -0.61 โดยโคงมีลักษณะแจกแจงแบบเบซาย แสดงวาขอมูล
สวนใหญสูงกวาคาเฉลี่ย และภาพรวมความโดง มีคาเทากับ -0.04 ซึ่งมีคาใกลเคียง 0 แสดงวามี
ลักษณะการแจกแจงใกลเคียงโคงปกติ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข 

4.1.3.2  การตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรสังเกตได การวิเคราะหในข้ันน้ีเพื่อ
ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในเรือ่งความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงองคประกอบ
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ศึกษาเพื่อยืนยันวาตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธรวมกัน
หรือไม ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 เมทริกซคาสหสัมพันธ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสงัเกตไดของ 
    องคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (n = 400) 
 

 L1 L2 L3 U1 U2 U3 P1 P2 P3 
L1 1.00         
L2 .68** 1.00        
L3 .82** .64** 1.00       

U1 .27** .30** .32** 1.00      

U2 .28** .32** .28** .70** 1.00     

U3 .33** .38** .35** .70** .81** 1.00    

P1 .26** .27** .26** .27** .26** .25** 1.00   

P2 .26** .30** .23** .27** .23** .23** .82** 1.00  

P3 .20** .24** .23** .26** .25** .26** .69** .65** 1.00 

X  2.39 3.89 3.27 3.88 3.86 3.83 3.89 3.89 2.32 
S.D. 0.75 1.03 0.92 1.02 1.03 1.06 1.07 1.05 0.76 

 
หมายเหตุ: Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 2279.162, df = 36,  
 sig = 0.00,  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.785 

 
จากตารางที่ 4.6 พบวา ตัวแปรสังเกตไดองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก ดานความหมายของสัญลักษณที่ใช (L1) 
ดานความหมายของตัวแปรที่ใช (L2) ดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ (L3) ดานความหมาย
และลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (D1) ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการ
ใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร(D2) ดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (D3) ดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา (O1) ดานการคิด
คํานวณ (O2) และดานการตรวจสอบ และ  การสรุปผล (O3) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.20 – 0.82 เมื่อพิจารณาคา สถิติ
ทดสอบ Bartlett’s test of sphericity มีคา Chi-Square=2279.162, df=36, sig =0.00 ซึ่ง
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO= 0.785) 
แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัยไมเปนเมทริกซเอกลักษณและความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได 
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4.1.3.3  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (Confirmatory Factor 
Analysis: First Order) ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อแสดงวา      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตในแตละดาน คือ ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุป มีความเที่ยงตรง
มากนอยเพียงใด 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบ 
        ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ดานภาษาและสัญลักษณสําหรับนักเรียน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
(B) 

SE t R2 
ส.ป.ส. 
คะแนน

องคประกอบ 
ความหมายของสัญลักษณที่
ใช 

0.94 - - 0.88 0.61 

ความหมายของตัวแปรที่ใช 0.72 0.04 17.03 0.51 0.12 
เปลี่ยนประโยคภาษาเปน
สัญลักษณ 

0.88 0.04 21.64 0.77 0.31 

คาสถิติ เกณฑ คาท่ีได ความหมาย 

2 คา p-value มากกวา .05 
0.60 

(0.438) 

ไมมีนัยสําคัญ 
แสดงวาสอดคลอง

กลมกลืน 
df ไมเทากบั 0 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

2/df คานอยกวา 2 0.60 สอดคลองกลมกลืนดี 

GFI มีคาเขาใกล 1 (GFI ≥0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

AGFI มีคาเขาใกล 1  
(AGFI ≥0.95) 

0.99 สอดคลองกลมกลืนดี 

CFI มีคาเขาใกล 1 (CFI ≥ 0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMSEA
มีคาเขาใกล 0  

(RMSEA  0.05) 
0.000 สอดคลองกลมกลืนดี 

SRMR 
มีคาเขาใกล 0  

(SRMR  0.05) 
0.01 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMR 
มีคาเขาใกล 0  

(RMR  0.05) 
0.01 สอดคลองกลมกลืนดี 
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จากตารางที่ 4.7 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ พบวา โมเดลการวัดองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยคาสถิติไคสแควร(2) เทากับ 0.60 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value 0.438) คา2/df 
เทากับ 0.60 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว(AGFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 คา
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.000 คา
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.01 และคาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) เทากับ 0.01 เมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดโมเดลการวัดมโนทัศนที ่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ 
พบวา นํ้าหนักองคประกอบทั้ง 3 ดานมีนํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก มีขนาดต้ังแต 
0.72-0.94 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดรายดานพบวา ดานความหมาย
ของสัญลักษณที่ใชมีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (B=0.94) รองลงมาคือ ดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปน
สัญลักษณ (B=0.88) และดานความหมายของตัวแปรที่ใชนํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.72) 

จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห น่ึงของโมเดลการวัด
องคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนดังกลาวสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังน้ี 
 

 
 
Chi-Square = 0.60, df = 1, P-value = 0.43866, RMSEA = 0.000 
 
ภาพท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบของ  
             มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษาและสัญลักษณสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา               
             ตอนตน  
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบของ 
               มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ 
          ทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
(B) 

SE t R2 
ส.ป.ส. 
คะแนน

องคประกอบ 
ความหมายและลักษณะของ      
บทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร 

0.78 - - 0.60 0.18 

ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร 

0.90 0.05 19.30 0.81 0.43 

หลักการในการดําเนินการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร 

0.90 0.05 19.30 0.81 0.43 

คาสถิติ เกณฑ คาท่ีได ความหมาย 

2 คา p-value มากกวา .05 
0.02 

(0.883) 

ไมมีนัยสําคัญ 
แสดงวาสอดคลอง

กลมกลืน 
df ไมเทากบั 0 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

2/df คานอยกวา 2 0.02 สอดคลองกลมกลืนดี 

GFI มีคาเขาใกล 1 (GFI ≥0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

AGFI มีคาเขาใกล 1  
(AGFI ≥0.95) 

1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

CFI มีคาเขาใกล 1 (CFI ≥ 0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMSEA
มีคาเขาใกล 0  

(RMSEA  0.05) 
0.000 สอดคลองกลมกลืนดี 

SRMR 
มีคาเขาใกล 0  

(SRMR  0.05) 
0.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMR 
มีคาเขาใกล 0  

(RMR  0.05) 
0.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

 
จากตารางที่ 4.8 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร พบวา โมเดลการ
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วัดองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ

สมบัติทางคณิตศาสตร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาสถิติไคสแควร (2) 

เทากับ 0.02 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.883), คา2/df เทากับ 0.02 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 
1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.000 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.00 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือ (RMR) เทากับ 0.00 เมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
สังเกตไดโมเดลการวัดองคประกอบมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ
ทางคณิตศาสตรพบวา นํ้าหนักองคประกอบทั้ง 3 ดาน มีนํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก มี
ขนาดต้ังแต 0.78-0.90 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดรายไดพบวา ดาน
ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และดานหลักการในการ
ดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรมีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (B=0.90) 
รองลงมาคือ ดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท   และสมบัติทางคณิตศาสตร 
(B=0.78)  

จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห น่ึงของโมเดลการวัด
องคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนดังกลาวสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.88351, RMSEA = 0.000 
 
ภาพท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบมโนทัศน 
              ที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน 
              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
 

1.00 

ดานความหมายและลักษณะ 
ของบทนิยาม ทฤษฎีบทและ 

สมบัติทางคณิตศาสตร 

ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการ
ใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ

สมบัติทางคณิตศาสตร 

ดานหลักการในการดําเนิน 
การใชบทนิยาม ทฤษฎีบทและ 

สมบัติทางคณิตศาสตร 

0.78 

0.90 

0.90 

0.40 

0.19 

0.19 

 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใช
บทนิยาม ทฤษฎีบทและ 
สมบัติทางคณิตศาสตร 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบของ 
                มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลสาํหรบั  
                นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
(B) 

SE t R2 
ส.ป.ส. 
คะแนน

องคประกอบ 
ข้ันตอนการดําเนินการ
แกปญหา 

0.93 - - 0.87 0.58 

การคิดคํานวณ 0.88 0.04 22.33 0.77 0.31 

การตรวจสอบและการ
สรปุผล 

0.74 0.04 18.16 0.55 0.13 

คาสถิติ เกณฑ คาท่ีได ความหมาย 

2 คา p-value มากกวา .05 
0.01 

(0.933) 

ไมมีนัยสําคัญ 
แสดงวาสอดคลอง

กลมกลืน 
df ไมเทากบั 0 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

2/df คานอยกวา 2 0.01 สอดคลองกลมกลืนดี 

GFI มีคาเขาใกล 1 (GFI ≥0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

AGFI มีคาเขาใกล 1  
(AGFI ≥0.95) 

1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

CFI มีคาเขาใกล 1 (CFI ≥ 0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMSEA
มีคาเขาใกล 0  

(RMSEA  0.05) 
0.000 สอดคลองกลมกลืนดี 

SRMR 
มีคาเขาใกล 0  

(SRMR  0.05) 
0.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMR 
มีคาเขาใกล 0  

(RMR  0.05) 
0.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

 
จากตารางที่ 4.9 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงของ

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล พบวา โมเดลการวัดองคประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาสถิติไคสแควร (2) เทากับ 0.01 และไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P value=0.933) คา2/df เทากับ 0.01 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 
1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความ
คลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.000 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน 
(SRMR) เทากับ 0.00 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) เทากับ 0.00 เมื่อ
พิจารณานํ้าหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดโมเดลการวัดลักษณะ     
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลพบวา นํ้าหนักองคประกอบทั้ง    
3 ดานมีนํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก มีขนาดต้ังแต 0.74-0.93 และเมื่อพิจารณานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดรายดาน พบวา ดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหามีนํ้าหนัก
องคประกอบสูงสุด (B=0.93) รองลงมาคือ ดานการคิดคํานวณ (B=0.88) และดานการตรวจสอบและ
การสรุปผลนํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.74) 

จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห น่ึงของโมเดลการวัด
องคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 
 
Chi-Square = 0.01, df = 1, P-value = 0.93317, RMSEA = 0.000 
 
ภาพท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของโมเดลการวัดองคประกอบของมโน 
              ทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลสําหรับนักเรียนระดับ 
              มัธยมศึกษาตอนตน  

 
4.1.3.4  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Confirmatory 

Factor Analysis: The Second Order) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเปนการ
วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงวาองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึงทั้ง 3 ดานน้ันสามารถ
รวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความเที่ยงตรงหรือไม 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดองคประกอบของ 
                  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
(B) 

SE t R2 
ส.ป.ส. 
คะแนน

องคประกอบ 
องคประกอบของมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนดานภาษา  
และสัญลักษณ 

     

ดานความหมายของ
สัญลักษณที่ใช 

0.79 - - 0.62 0.25 

ดานความหมายของตัวแปรที่
ใช 

0.86 0.08 10.26 0.74 0.55 

ดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปน
สัญลักษณ 

0.75 0.03 22.20 0.56 0.15 

องคประกอบของมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนดานการใช 
บทนิยาม ทฤษฎีบท  
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

     

ดานความหมายและลักษณะ
ของบทนิยาม ทฤษฎีบท  
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

0.78 - - 0.61 0.18 

ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการ
ใชบทนิยาม ทฤษฎีบท  
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

0.89 0.05 19.19 0.80 0.39 

ดานหลักการในการ
ดําเนินการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร 

0.91 0.05 19.37 0.82 0.45 

องคประกอบของมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนดานขั้นตอน
การดําเนินการ และ 
การสรุปผล 

     

ดานข้ันตอนการดําเนินการ
แกปญหา 

0.93 - - 0.86 0.55 

ดานการคิดคํานวณ 0.88 0.04 22.88 0.78 0.33 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ)  
 

ตัวแปร 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
(B) 

SE t R2 
ส.ป.ส. 
คะแนน

องคประกอบ 
ดานการตรวจสอบและการ
สรปุผล 

0.74 0.04 18.03 0.55 0.14 

องคประกอบมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

     

ดานภาษา และสัญลักษณ 0.71 0.09 7.87 0.51 - 
ดานการใช บทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร 

0.63 0.08 8.15 0.40 - 

ดานข้ันตอนการดําเนินการ 
และการสรุปผล 

0.51 0.07 7.55 0.26 - 

 
จากตารางที่ 4.10 พบวา องคประกอบตัวแปรแฝงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต ซึ่งประกอบดวยตัวแปรแฝง 3 ตัว ไดแก ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลโดยมีนํ้าหนัก
องคประกอบต้ังแต 0.51-0.71 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรแฝงรายดานพบวา 
ดานภาษา และสัญลักษณมีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (B=0.71) รองลงมาคือ ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (B=0.63) และดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลมี
นํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.51) 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ 
พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาต้ังแต 0.75–0.86 คาความคลาดเคลื่อนใน
การวัดมีคาต้ังแต 0.03–0.08 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบรายดาน พบวา ดานความหมาย
ของตัวแปรที่ใชมีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (B=0.86) รองลงมาคือ ดานความหมายของสัญลักษณที่
ใช (B=0.79) และดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณมีนํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.75) 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎี
บท และสมบัติทางคณิตศาสตร พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาต้ังแต 0.78–
0.91 คาความคลาดเคลื่อนในการวัดมีคา 0.05 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบรายดานพบวา 
ดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรมี นํ้าหนัก
องคประกอบสูงสุด (B=0.91) รองลงมาคือ ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติ (B=0.89) และดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบทและสมบัติทางคณิตศาสตร
มีนํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.78) 
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เมื่อพิจารณาองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ 
และการสรุปผล พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคา ต้ังแต 0.74–0.93  
คาความคลาดเคลื่อนในการวัดมีคา 0.04 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบรายดานพบวา ดาน
ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหามีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (B=0.93) รองลงมาคือ ดานการคิด
คํานวณ (B=0.88) และดานการตรวจสอบและการสรุปผลมีนํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด (B=0.74) 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหความสอดคลองกลมกลืนอันดับที่สองของโมเดลองคประกอบของ 
                 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับ   
                 ขอมูลเชิงประจักษ 

 
คาสถิติ เกณฑ คาท่ีได ความหมาย 

2 คา p-value มากกวา .05 
33.41 
(0.074) 

ไมมีนัยสําคัญ 
แสดงวาสอดคลอง

กลมกลืน 
df ไมเทากบั 0 23 สอดคลองกลมกลืนดี 

2/df คานอยกวา 2 1.45 สอดคลองกลมกลืนดี 

GFI มีคาเขาใกล 1 (GFI ≥0.95) 0.98 สอดคลองกลมกลืนดี 

AGFI มีคาเขาใกล 1  
(AGFI ≥0.95) 

0.96 สอดคลองกลมกลืนดี 

CFI มีคาเขาใกล 1 (CFI ≥ 0.95) 1.00 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMSEA
มีคาเขาใกล 0  

(RMSEA  0.05) 
0.034 สอดคลองกลมกลืนดี 

SRMR 
มีคาเขาใกล 0  

(SRMR  0.05) 
0.02 สอดคลองกลมกลืนดี 

RMR 
มีคาเขาใกล 0  

(RMR  0.05) 
0.02 สอดคลองกลมกลืนดี 

 
จากตารางที่ 4.11 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต พบวา โมเดลการวัดองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ขององคประกอบมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษโดยคาสถิติไคสแควร 

(2) เทากับ 33.41 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value=0.074) คา2/df เทากับ 1.45 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 
0.96 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.034 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.02 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
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เหลือ (RMR) เทากับ 0.02 ทั้งหมดผานเกณฑทุกดัชนี น้ันแสดงใหเห็นวาขอมูลเชิงประจักษมีความ
สอดคลองกับรูปแบบโมเดลตามสมมติฐานทีผู่วิจยัสรางข้ึน แสดงในภาพที่ 4.4 องคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของโมเดลการวัดองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square = 33.41, df = 23, P-value = 0.07421, RMSEA = 0.034 
 
ภาพท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดองคประกอบของ 
                 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

 
4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลระยะท่ี 2  

4.2.1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

4.2.2.1  ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรบัเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลือ่นทางพีชคณิตสําหรบัระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

 

ดานการตรวจสอบ 
และการสรุปผล 

 
ดานการคิดคํานวณ 

ดานขั้นตอนการ
ดําเนินการแกปญหา 

ดานหลักการในการดําเนินการ
ใชบทนิยาม ทฤษฎีบทและ 
สมบัติทางคณิตศาสตร 

ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการ
ใชบทนิยาม ทฤษฎีบทและ 

สมบัติทางคณิตศาสตร 

ดานความหมายและลักษณะ 
ของบทนิยาม ทฤษฎีบทและ 

สมบัติทางคณิตศาสตร 

ดานเปล่ียนประโยค 
ภาษาเปนสัญลักษณ 

ดานความหมายของ 
ตัวแปรท่ีใช 

ดานความหมายของ
สัญลักษณท่ีใช 

0.38 

0.26 

0.44 

0.39 

0.20 

0.18 

0.14 

0.22 

0.45 

0.23 

0.79 

0.86 

0.75 

0.78 

0.89 

0.91 

0.93 

0.88 

0.74 

 ดานภาษาและ
สัญลกัษณ 

 ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีและสมบัติทาง

คณิตศาสตร 

 
ดานขั้นตอนการ

ดําเนินการและการ
สรุปผล 

 

1.00 

0.71 

0.63 

0.51 

 มโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือน 
ทางพีชคณิต 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
สําหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

5C MODEL 
 1.  หลักการของรูปแบบ 
  1.1  การจัดการเรียนรู เนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบั ติกิ จกรรม       
คิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจน
สามารถสรางมโนทัศนดวยตนเอง 
  1.2  การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
จากการนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตองดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 
 2.  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
  2.1  เพื่อปรบัเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรบัระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  2.2  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรบัระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 3.  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) หมายถึง การทบทวนความเขาใจ   
ในมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนําเสนอ
สถานการณแลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตร
ดวยตนเอง และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) หมายถึง การจัดการเรียนรู
โดยครูนําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดาน
ภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) การสรุปข้ันตอน
การดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิตไดดวยตนเอง 
  ขั้นท่ี  3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศน ท่ีคลาดเคลื่ อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น 
(Check:C) หมายถึง การใหนักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อ
เปนการตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรยีนสรางข้ึนในข้ันที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียน
รวมกลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครู
ทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน(Change: C) 
หมายถึง ครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะได
คําตอบที่ ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  
(Check: C) หมายถึง การใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ันๆซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบวาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและครูจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 
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4.  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
  4.1  การวัดและประเมินผลกอน และหลังการจัดการเรียนรู เปนการวัดผลโดยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยครูผูสอนเปนผูประเมิน 
  4.2  การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรูเปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยนักเรียนและครูผูสอนเปนผูประเมิน
 ดังน้ัน สามารถสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน แสดงดังภาพที่ 4.6 
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ภาพท่ี 4.5 รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ  
               ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต 

ทฤษฎีการเรียนรู 
ของบรเูนอร 

ทฤษฎีการเรียนรู
ของกาเย 

ทฤษฎีการเรียนรู
ของดีนส 

ทฤษฎีการเรียนรูของ 
สกินเนอร 

ทฤษฎีการซอมแซมของ 
บราวและเวนเลทน 

หลักการสอน
คณิตศาสตร 

แนวการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

รูปแบบการจัดการเรียนรู
เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศน 

องคประกอบมโนทัศน      

ที่คลาดเคลื่อนทาพีชคณิต 

 

หลักการของรูปแบบ 
1.  การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม คิดคนหาวิธีการ
จัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพ่ือ
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถสรางมโน
ทัศนดวยตนเอง 
2.  การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคู
กับการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการ
นําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตอง
ดําเนินการปรับเปลี่ยน   มโนทัศนใหถูกตอง 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 
1.  เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2.  เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กระบวนการจดัการเรียนรูของรูปแบบ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) 
ขั้นที่ 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) 
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตที่นักเรียนสรางขึ้น (Check: C) 
ขั้นที่ 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 

การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
  การวัดและประเมินผลกอน และหลังการจัดการ
เ รี ยน รู  เ ป นกา รวั ด ผล โด ย ให นั ก เ รี ยนทํ า
แบบท ด สอบ วั ด ผล สั มฤ ท ธิ์ ท า ง กา ร เ รี ย น
คณิตศาสตร  และแบบทดสอบการวินิ จฉั ย    
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยครูผูสอน
เปนผูประเมิน 
  การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรู
เปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบการ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดย
นักเรียนและครูผูสอนเปนผูประเมิน 
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       4.2.2.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัด  การ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูวิจัยสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับระดับมธัยมศึกษาตอนตน และนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน และแผนการจัดการเรียนรูปรากฏผลดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมและ 
                   ความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน  
                   ทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสมและ
ความเปนไปได 

แปลความหมาย 

X  S.D. 
1. หลักการของรูปแบบ  
  1.1 แนวคิดทฤษฎีที่นํามาพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู 

4.72 0.76 มากที่สุด 

  1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน
และแสดงจุดเนนของรปูแบบ 

4.72 0.76 มากที่สุด 

  1.3 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถ
นําไปใชไดจริง 

4.72 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.52 มากที่สุด 
2.  วัตถุประสงคของรูปแบบ   
  2.1 สอดคลองกับหลกัการของรปูแบบ 4.43 0.79 มาก 
  2.2 สามารถวัดและประเมินผลได 4.43 0.79 มาก 
  2.3 วัตถุประสงคมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได 

4.14 0.69 มาก 

รวม 4.33 0.72 มาก 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ  
  3.1 สอดคลองกับหลกัการของรปูแบบการจัดการเรียนรูฯ 4.71 0.49 มากที่สุด 

  3.2 สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบ 4.71 0.49 มากที่สุด 

  3.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.71 0.49 มากที่สุด 

  3.4 มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจนและสมัพันธตอเน่ืองกัน 4.57 0.53 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ)  
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสมและ
ความเปนไปได 

แปลความหมาย 

X  S.D. 
  3.5 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน
(Connection: C) มีความเหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

  3.6 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) มีความเหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

  3.7 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C)         
มีความเหมาะสม 

4.29 0.49 มาก 

  3.8 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนทีม่ี
ความเหมาะสมคลาดเคลือ่นทางพีชคณิตของนักเรียน 
(Change: C)  

4.43 0.53 มาก 

  3.9 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรบัเปลี่ยน      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) มีความ
เหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

รวม 4.52 0.43 มากที่สุด 
4. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ  
  4.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกบัข้ันการจัดการ
เรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

4.29 0.76 มาก 

  4.2 การวัดและประเมินผลสามารถปฏิบัติไดจรงิ 4.43 0.79 มาก 
รวม 4.35 0.75 มาก 

รวมท้ังหมด 4.50 0.41 มาก 
 
จากตารางที่ 4.12 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนภาพรวมมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูใน
ระดับมาก ( X =4.50, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีผลการประเมินคาเฉลี่ยความเปนไป
ไดอยูในระดับมากข้ึนไปทุกขอ โดยดานหลักการของรูปแบบ ( X =4.72, S.D.=0.52) มีคาคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ ( X =4.52, S.D.=0.43) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานวัตถุประสงคของรูปแบบ ( X =4.33, S.D.=0.72) แสดงวารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาน้ีสามารถนําไปจัดการเรียนรูได 
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมและความ 
                   เปนไปไดของแผนการจัดการเรียนรูตามรปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโน 
                   ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสมและ
ความเปนไปได 

แปลความหมาย 

X  S.D. 
1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  
  1.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนและ
มีความสัมพันธกัน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

  1.2 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมลีําดับ
ข้ันตอนที่เปนระบบ 

4.86 0.38 มากที่สุด 

  1.3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดเกณฑการประเมิน
ชัดเจน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.86 0.38 มากที่สุด 
2.  จุดประสงคการเรียนรู  
  2.1 สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่กําหนด 4.71 0.49 มากที่สุด 
  2.2 สามารถวัดและประเมินผลได 4.28 0.49 มาก 
  2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
ความรู ดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค 

4.71 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.42 มากที่สุด 
3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู  
  3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู 4.86 0.38 มากที่สุด 
  3.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.57 0.53 มากที่สุด 
  3.3 มีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการสอน 4.71 0.49 มากที่สุด 
  3.4 มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจนและสมัพันธตอเน่ืองกัน 4.86 0.38 มากที่สุด 
  3.5 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน  
(Connection: C) มีความเหมาะสม 

4.86 0.38 มากที่สุด 

  3.6 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) มีความเหมาะสม 

4.86 0.38 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ)  
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสมและ
ความเปนไปได 

แปลความหมาย 

X  S.D 
  3.7 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C)    
มีความเหมาะสม 

4.86 0.38 มากที่สุด 

  3.8 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) มีความ
เหมาะสม 

4.86 0.38 มากที่สุด 

  3.9 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรบัเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) มีความ
เหมาะสม 

4.86 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.37 มากที่สุด 
4. สื่อการเรียนรูและเอกสารอางองิ    
  4.1 มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของรปูแบบเน้ือหา 
สาระการเรียนรู และกจิกรรมการเรียนรู 

4.42 0.53 มาก 

  4.2 มีความเหมาะสมสอดคลองกบัวัยของผูเรียน 4.42 0.53 มาก 
รวม 4.42 0.53 มาก 

รวมท้ังหมด 4.73 0.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.13 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนภาพรวมมีคาเฉลี่ยความเหมาะสม
และความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.73, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีผลการ
ประเมินคาเฉลี่ยความเปนไปไดอยูในระดับมากข้ึนไปทุกขอ โดยดานองคประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู ( X =4.86, S.D.=0.38) มีคาคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
( X =4.81, S.D.=0.37) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานสื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิง ( X =4.42, 
S.D.=0.53) แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาน้ีสามารถนําไป
จัดการเรียนรูไดสวนของขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู คือ ควรเพิ่ม
ใหนักเรียนไดมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตามหลักสูตร 
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4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลระยะท่ี 3 
4.3.1  ตัวแปรที่ศึกษา 

   4.3.1.1  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   4.3.1.2  ตัวแปรตาม ไดแก  

   4.3.1.2.1  มโนทัศนทางพีชคณิต ประกอบไปดวย 3 องคประกอบดังน้ี 
    1)  ดานภาษา และสัญลักษณ 
    2)  ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
    3)  ดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรปุผล 
   4.3.1.2.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
4.3.2  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหผลขอมลู ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมลู แบงเปน 2 ตอนดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยมโนทัศนทางพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
             ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนทีไ่ดรับการจดัการเรียนรูตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู 
             เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
 

มโนทัศนทางพีชคณิต n X  S.D df t Sig 
กอนเรียน 40 11.95 0.82 

39 78.36* 0.00 
หลงัเรียน 40 28.88 0.94 

 
หมายเหตุ *  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.14 พบวา คาเฉลี่ยมโนทัศนทางพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูเพือ่ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 28.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 คา t เทากับ 78.36 และคา Sig. เทากับ 
0.00 สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน     
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทศันทางพีชคณิตหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยมโนทัศนทางพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
             ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
                   ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตระหวางหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
  

มโนทัศนทางพีชคณิต 
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 28 คะแนน 

X  S.D. df t Sig. 
28.88 0.94 39 5.90* 0.00 

 
หมายเหตุ *  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.15 พบวา คาเฉลี่ยมโนทัศนทางพีชคณิตของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต หลังเรียน
คาเฉลี่ยเทากับ 28.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 คิดเปนรอยละ 72.20 คา t เทากับ 5.90 
และคา Sig. เทากับ 0.00 สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลีย่นมโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทศันทางพีชคณิตหลังเรยีนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.88, S.D.=0.94 จากคะแนน
เต็ม 40) 

 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ  
                   มัธยมศึกษาตอนตนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
                   ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
คณิตศาสตร 

n X  S.D. df t Sig. 

กอนเรียน 40 11.63 0.74 
39 113.33* 0.00 

หลงัเรียน 40 28.35 0.53 
 
หมายเหตุ *  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.16 พบวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และ
หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 คา t เทากับ 113.33 และคา 
Sig. เทากับ 0.00 สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลงัเรยีนสงูกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ             
                 มัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อ             
                   ปรับเปลี่ยนมโนทัศนทีค่ลาดเคลือ่นทางพีชคณิตระหวางหลังเรยีนกับเกณฑรอยละ 70  
                 ของคะแนนเต็ม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร 
รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม=28 คะแนน 

X  S.D. df t Sig. 
28.35 0.53 39 4.15* 0.00 

 
หมายเหตุ *  มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.17 พบวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
หลังเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 28.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 คิดเปนรอยละ 70.88 คา t 
เทากับ 4.15 และคา Sig. เทากับ 0.00 สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
( X =28.35, S.D.=0.53 จากคะแนนเต็ม 40) 

 
 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดแบงการนําเสนอตาม
วัตถุประสงคดังน้ี 3 ระยะ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ  
3) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1  ผลการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานภาษา และสัญลักษณ 
องคประกอบที่ 2 ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และองคประกอบที่ 3 
ดานข้ันตอน   การดําเนินการ และการสรุปผล มีสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจกัษซึ่งพิจารณา

จากคาสถิติไคสแควร (2) เทากับ 33.41 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value = 0.074), คา2/df 
เทากับ 1.45 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 คา
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.034 คา
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.02 และคาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (RMR) เทากับ 0.02 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบพบวามี
คานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต 0.51-0.73 เรียงคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปนอยไดแก 
องคประกอบดานภาษา และสัญลักษณ (B=0.71) องคประกอบดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร (B=0.63) และองคประกอบดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 
(B=0.51) เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพบวา 1) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดาน
ภาษา และสัญลักษณ พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคาโดยมีคาต้ังแต 0.75–0.86 คา
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีคาต้ังแต 0.03–0.08 เรียงคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปนอยได
ดังน้ีคือ องคประกอบดานความหมายของตัวแปรที่ใช (B=0.86) องคประกอบดานความหมายของ
สัญลักษณที่ใช (B=0.79) และองคประกอบดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ (B=0.75) 
ตามลําดับ 2) องคประกอบของมโนทัศนทีค่ลาดเคลือ่นดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
คณิตศาสตร พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาต้ังแต0.78–0.91 คาความคลาด
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เคลื่อนในการวัดมีคา 0.05 เรียงคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปนอยไดแก องคประกอบดาน
หลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (B=0.91) องคประกอบ
ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (B=0.89) และ
องคประกอบดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
(B=0.78) และ 3) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการ
สรุปผล พบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีคาต้ังแต 0.74–0.93 คาความคลาด
เคลื่อนในการวัดมีคา 0.04 เรียงคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปนอยไดแก องคประกอบดาน
ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา (B=0.93) องคประกอบดานการคิดคํานวณ (B=0.88) และองคประกอบ
ดานการตรวจสอบและการสรุปผล (B=0.74)  

5.1.2  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับระดับมธัยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ 
มี 2 ขอ ไดแก 1.1) การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมคิดคน
หาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถ
สรางมโนทัศนดวยตนเอง 1.2) การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบ 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตองดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ มี 2 ขอ ไดแก 2.1) เพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2.2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ  
5 ข้ันตอน ไดแก 3.1) ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) 3.2) ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) 3.3) ขั้นตรวจสอบมโนทัศนที ่คลาดเคลื ่อนทางพีชคณิตที ่นักเรียนสรางขึ้น 
(Check: C) 3.4) ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของ นักเรียน (Change: C) 
และ 3.5) ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 4) การ
ประเมินผลการเรยีนรูตามรูปแบบ มี 2 ขอ ไดแก 4.1) การวัดและประเมินผลกอน และหลังการจัดการ
เรียนรูเปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และ
แบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยครูผูสอนเปนผูประเมิน และ 4.2) 
การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรูเปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบการ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยนักเรียนและครูผูสอนเปนผูประเมินและมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.50, S.D.=0.41)   

5.1.3  ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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  5.1.3.1  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   5.1.3.2  นัก เร ียนที ่ได ร ับการจัดการ เร ียนรู ตามร ูปแบบการจัดการ เร ียนรู  
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.88, S.D.=0.94 
จากคะแนนเต็ม 40) 

  5.1.3.3  นักเรียนที่ ได รับการจัดการ เรียนรู ตามรูปแบบการจัดการ เรียนรู 
เพื่อปรับเปลีย่นมโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรหลังเรยีนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  5.1.3.4  น ัก เร ียนที ่ได ร ับการจ ัดการ เร ียนรู ตามร ูปแบบการจ ัดการเร ียนรู  
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน
สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.35, 
S.D.=0.53 จากคะแนนเต็ม 40) 

 
5.2  การอภิปรายผล 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่พัฒนาข้ึน ไดผานการทดลองเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพปรากฏผล
เปนที่เช่ือถือไดวาสามารถนําไปใชการจัดการเรียนรูนักเรียนใหมีมโนทัศนทางพีชคณิต และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน ในการวิจัยน้ีไดมีการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
เพื่อนํามาวิเคราะหสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู และมีศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดย
เปรียบเทียบมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนกับกอนเรียน และหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนเต็มรวมทั้งยังไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนกับกอนเรียน และ
หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มจากการดําเนินการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู และ
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปทดลองใช มีประเด็นที่สมควรนํามาอภิปราย ดังตอไปน้ี 

5.1.1  ผลการศึกษาวิเคราะห สงัเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  คาสถิติจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบของ      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสอดคลองกลมกลืน 
กับขอมูลเชิงประจักษโดยมีองคประกอบ 3 องคประกอบหลัก และ 9 องคประกอบยอย ไดแก        
1) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ ประกอบดวย 3 องคประกอบ
ยอย ไดแก 1.1) ดานความหมายของตัวแปรที่ใช 1.2) ดานความหมายของสัญลักษณที่ใช และ     
1.3) เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ 2) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใช   
บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย  
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2.1) ดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 2.2) ดาน
ขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 2.3) ดานหลักการใน
การดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 3) องคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก 
3.1) ดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา 3.2) ดานการคิดคํานวณ และ 3.3) การตรวจสอบและ
การสรุปผล และผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบของมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูวิจัยไดทําศึกษาวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสาร 
แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวน 52 เรื่อง และทําการสังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญยืนยันองคประกอบแลวสรางแบบวินิจฉัยตาม
ลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพชีคณิต สําหรับนักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่คนพบไดแก  

1) มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานภาษา และสัญลักษณ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนมี
ความเขาใจความหมายของสัญลักษณการดําเนินการระหวางคาคงที่กับตัวแปรที่ไมถูกตอง 
ตีความหมายประโยคภาษาที่ไมสอดคลองกับสัญลักษณที่กําหนดให เปลี่ยนประโยคภาษามาเปน
ประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง และขาดความเขาใจความของตัวแปรอยางแทจริงโดยเขาใจตัวแปร
เปนตัวแปรเปนคาเฉพาะ ตัวยอคําอธิบาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) ที่ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวานักเรียนความเขาที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับการใชเครื่องหมายกรณฑ การใชสัญลักษณ และเครื่องหมายทางคณิตศาสตรที่ไมถูกตอง 
และการไมระบุตัวแปรที่นํามาใชกําหนดสมการในการแกโจทยปญหาวา ตัวแปรแทนสิ่งใด หรือมี
ความคลาดเคลื่อนในการระบุตัวแปร สอดคลองกับแนวคิดของสิริพร ทิพยคง (2558) ที่ระบุมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนวานักเรียนมีปญหาดานภาษาที่ใชทางคณิตศาสตร ดานสัญลักษณที่ใชทางคณิตศาสตร 
ดานการใชเครื่องหมายเทากับ และไมสามารถวิเคราะหโจทยได ไมเขาใจโจทยปญหา เปลี่ยนจาก
โจทยภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง เมื่อแกสมการทําใหไดคําตอบที่ไมถูกตอง และสอดคลอง
กับแนวคิดของอัมพร มาคนอง (2558) ที่ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวานักเรียนแปลความหมายจาก
ประโยคภาษาเปนประโยคสัญลักษณไมถูกตอง ไมเขาใจความหมายของคํา สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปางณภา ทูลมาลา (2559) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ไมเขาใจความหมายการใช
สัญลักษณวงเล็บแทนการคูณ ไมสามารถเขียนสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายที่ตองการได ไมสามารถ
ทําความเขาใจในโจทยปญหาได ไมสามารถเปลี่ยนประโยคภาษาใหเปนประโยคสัญลักษณไดไม
เขาใจความหมายของตัวแปร และเขาใจวา x เทาน้ันที่เปนตัวแปร สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย 
ลิ้มสุวิชาโน (2561) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ ตีความประโยคภาษาเปนประโยค
สัญลักษณทางคณิตศาสตรไมถูกตอง ขาดความรูความเขาใจการใชสัญลักษณ การเขียนสัญลักษณที่   
ไมถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของบารเชลโล (Barcellos, 2005) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ เขาใจผิดวาเครื่องหมายเทากับเปนสัญลักษณที่ใชในการดําเนินการตอ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไคฟาโรว (Ciofalo, 2010) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนมีความ
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สับสนในการใชภาษาและคําศัพท สอดคลองกับงานวิจัยของลี้ (Li, 2006) เรค (Rakes, 2010) และ   
อิโกดาวัตต (Egodawatte, 2011) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ เขาใจความหมาย
ของตัวแปรที่ ไมถูกตองโดยเขาใจวาตัวแปรเปนคาเฉพาะ ตัวแปรเปนตัวยอคําอธิบาย ตัวแปรเปนคํา
กิริยาในโจทย และระบุตัวแปรที่โจทยกําหนดใหไมถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของริซาฮิน และ
โซยลู (Sahin & Soylu, 2011) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนสับสน x กับ
เครื่องหมายการคูณ ไมใชสัญลักษณวงเล็บจึงทําใหลําดับของการดําเนินการ ไมสามารถสามารถแปล
ประโยคภาษาเปนสมการ มองขามตัวแปร การนําคาคงที่มาดําเนินการกับตัวแปร เขาใจวา x กับ y 
เปนตัวแปรเทาน้ัน  

2)  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนขาดความเขาใจในหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรโดยไมคํานึงถึงขอบเขต
หรือเงื่อนไข หรือการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรที่เกินขอบเขตหรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว การตีความหมายและลักษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ที่ไม
ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) ที่
ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวานักเรียนมักเขาใจคลาดเคลื่อนในเน้ือหาคณิตศาสตร บทนิยาม ทฤษฎี
บท กฎ สูตร ขอเท็จจริง ขาดความเขาใจในขอตกลง เขาใจไมถูกตองวาสามารถใชสมบัติการแจกแจง
กับการคูณซึ่งเปนการใชที่เกินเงื่อนไขที่กําหนด สอดคลองกับแนวคิดของสิรพิร ทิพยคง (2558) ที่ระบุ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวานักเรียนมีการต้ังบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตรข้ึนมา
ดําเนินการใชเอง การบวกลบพหุนามโดยไมมีหลักการ หรือไมคํานึงถึงขอบเขตหรือเงื่อนไขในการ
ดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และสอดคลองกับแนวคิดของเวชฤทธ์ิ 
อังกนะภัทรขจร (2552) และอัมพร มาคนอง (2558) ที่ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวาขาดความเขาใจ
พื้นฐานทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตร ขาดทักษะในการเลือกทฤษฎีบท 
กฎ สูตร บทนิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม และประยุกตใชทฤษฎีบท กฎ สูตร บท
นิยาม และสมบัติทางคณิตศาสตร กับขอมูลไมถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของนวพล นนทภา 
(2557) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือนักเรียนขาดความเขาใจทฤษฎีมาแกปญหา จํา
ทฤษฎีมาแกปญหาผิด สอดคลองกับงานวิจัยของปยณัฐ ชัยเพ็ง (2559) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนบิดเบือนทฤษฏีบทหรือสมบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย ลิ้มสุวิชาโน 
(2561) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การเลือกใชหรือประยุกตใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
กฎ สูตร ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร ผิดจากเงื่อนไข มีความรูที ่ ไมถูกตอง หรือมีมโนทัศนที่ถูกตองเพียง
บางสวน สอดคลองกับงานวิจัยของบารเชลโล (Barcellos, 2005) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนการประยุกตใชสมบัติการแจกแจงกับเลขยกกําลังที่ไมถูกตอง การแจกแจงที่
มีวงเล็บนักเรียนแจกแจงไมครบทุกพจน การใชสมบัติการแจกแจงที่เกินเงื่อนไขหรือขอบเขต 
สอดคลองกับงานวิจัยของเบน-เฮอร (Ben-Hur, 2006) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ 
นักเรียนใชทฤษฎีบทเกินเงื่อนไข และทฤษฎีบทแบบจํากัดเงื่อนไข และสอดคลองกับงานวิจัยของอิโก
ดาวัตต (Egodawatte, 2011) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนดําเนินการทํา
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นิพจนพีชคณิตใหอยูในรูปอยางงายเกินขอบเขตหรือเงื่อนไข โดยดําเนินการรวมพจนที่ไมคํานึงถึง
หลักการดําเนินการ การใชการแจกแจงไมถูกตองโดยมีการแจกแจงไมครบทุกพจน หรือการใชสมบัติ
การแจกแจงที่เกินเงื่อนไขหรือขอบเขตที่กําหนด การแปลงนิพจนพีชคณิตเปนสมการ และดําเนินการ
หาคําตอบของสมการซึ่งเปนการตีความหมายและลักษณะของนิพจนพีชคณิตที่ไมถูกตอง 

3)  มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ในข้ันตอนการดําเนินการแกปญหานักเรียนมีการขามข้ันตอนการแกปญหา หรือดําเนินการแกปญหา 
ไมครบข้ันตอน ละเลยเครื่องหมายในการคิดคํานวณ และดําเนินการแกปญหาอยางถูกตองแตสรุป
คําตอบไมถูกตอง หรือเขาใจวาคําตอบที่ไดจากสมการเปนคําตอบของปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2555) ที่ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวา
นักเรียนดําเนินการแกสมการอยางถูกตองแตเวลาสรปุคําตอบเขียนคําตอบสมการอยูในรูปของสมการ
ซึ่งไมถูกตอง และเขาใจคลาดเคลื่อนวาคําตอบที่ไดจากสมการเปนคําตอบของโจทยปญหา และ
สอดคลองกับแนวคิดของอัมพร มาคนอง (2558) ที่ระบุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวา ที่ระบุวานักเรียน
ขาดความเขาใจในหลักเลขคณิตเบื้องตน ทําผิดข้ันตอนในการคํานวณ สรุปผลไมถูกตองหรือสรุปผล
ไมครบทุกกรณี การนําเสนอคําตอบที่ขาดความเขาใจเกี่ยวกับคําตอบของสมการและคําตอบของ
ปญหา ขาดการตรวจสอบคําตอบ การนําเสนอคําตอบที่ไมสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของปยณัฐ 
ชัยเพ็ง (2559) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนแกปญหาไมสมบูรณ เสนอ
คําตอบคลาดเคลื่อนในการแกปญหา  สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสสิริ อินทรสวาท (2559)      
ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนมีการดําเนินการและการคํานวณที่ผิดพลาด 
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการคิดคํานวณที่ไมถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของออง และ
ริม (Ong & Lim, 1987) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ การใชข้ันตอนการแกสมการ
และอสมการไมถูกตอง การหาคําตอบไมครบถวนหรือไมสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของแอชล็อค 
(Ashlock, 2010) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนนักเรียนขามข้ันตอนที่จําเปน
ในการแกปญหา และมีขอบกพรองในการคิดคํานวณ และสอดคลองกับงานวิจัยของติตัส (Titus, 
2010) ที่พบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนคือ นักเรียนขาดความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนลบ
เครื่องหมายลบในการดําเนินการข้ันพื้นฐาน ลําดับการดําเนินการ 

5.1.2  ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรบัเปลีย่นมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรบัระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1)  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก (1) หลักการของ
รูปแบบ (2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 ข้ันตอน
ประกอบดวย ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน 
(Check: C) ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
และ ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) (4) การ
ประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ สําหรับการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการสรางรูปแบบ
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โดยการศึกษาคนควาวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนทางคณิตศาสตร และแนวคิดของ
รูปแบบที่พัฒนาไวแลวในเรื่องที่คลายคลึงกัน หรือเรื่องอื่น ๆ การวิเคราะหองคประกอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และผลการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งชวยใหผูวิจัยสามารถกําหนด
องคประกอบและตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของรูปแบบน้ัน โดยใชหลักเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ มีการพัฒนาปรับปรุงโดยอาศัยขอสนเทศจาก
การศึกษาคนควา ทฤษฎี ผลการวิจัย และแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ และในการสรางรูปแบบการ
จัดการเรียนรูดังกลาว ไดผานกระบวนการสรางอยางเปนระบบ ทุกข้ันตอนจะมีวิธีการตรวจสอบ โดย
อาศัยทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยและการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
จอยซและเวล (Joyce & Well, 2011) และทิศนา แขมมณี (2562) ซึ่งสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูวารูปแบบการจัดการเรียนรูควรตองมีทฤษฎี เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยา
การเรียนรู มีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริง และ
สอดคลองกับแนวคิดของ พิทักษ นิลนพคุณ (2556) และทิศนา แขมมณี (2562) ที่สรุปองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สําคัญ ๆ ควรมีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เปน
พื้นฐานหรือเปนหลักการ ลักษณะของการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการ มีกระบวนการ 
วิธีการสอน และเทคนิคการสอนตาง ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี จุยทอง (2559) และ
กฤษฎา แกวสิงห (2560) ที่พบวาองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบไปดวย 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ การวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบ 

2)  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ภาพรวมอยูในระดับมากทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูไดผานกระบวนการ
สรางอยางเปนระบบ ทุกข้ันตอนจะมีวิธีการตรวจสอบโดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยผูวิจัยดําเนินวิเคราะหองคประกอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต แลวดําเนินการ
ตามหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อกําหนดหลักการ และวัตถุประสงคของรูปแบบ แลวทําวิเคราะหวัตถุประสงค 
กระบวนการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับหลักการ และบรรลุวัตถุประสงครวมทั้งวิธีการ
ประเมินผลการเรยีนรูตามรูปแบบซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ และเวล (Joyce & Well, 2011) 
และทิศนา แขมมณี (2562) และณัฐฐินุช จุยคําวงศ (2562) ที่สรุปแนวการทางการพัฒนารูปแบบวา
ตองศึกษามีการศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบของรูปแบบ และแตละ
องคประกอบตองมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับงานวิจัยของนวพล นนทภา (2557) ที่ดําเนินการ
วิเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และดําเนินการสรางกลวิธีในการแกไข
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตและสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา แกวสิงห (2560) ที่
ดําเนินการวิเคราะหองคประกอบของความสามารถดานคํานวณและดําเนินการสรางรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานคํานวณตามแนวทางดังกลาวแลวรูปแบบการจัดการ
เรียนรูมีความเหมาะสมและความเปนไปไดภาพรวมอยูในระดับมาก 
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5.1.3  ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรบัเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสําหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  1)  นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรบัเปลี่ยน      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทศันทางพีชคณิตหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีหลักการที่เนนนักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การสรางมโนทัศนดวยตนเองรวมทั้งการจัดการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิดควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและเมื่อพบตองดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตองทันทีนอกจากน้ีในกระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมี
ความสอดคลองกับหลักการของรูปแบบโดยข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) เปน
การทบทวนความเขาใจในมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิต
โดยครูผูสอนนําเสนอสถานการณแลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศน
เดิมทางคณิตศาสตรดวยตนเอง และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อนซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) ที่ระบุไววาวาการเรียนเปนกระบวนที่ตองลงมือกระทํา 
โดยใชขอมูลที่มีอยูเพื่อพัฒนาความรูใหมดวยตนเอง และแนวคิดของบราวและเวนเลทน (Browm & 
Vanlehn, 1980) ที่ระบุไววากระบวนการสรางมโนทัศนของผูเรียนแตละคนวามโนทัศนของแตละคน
เกิดจากกระบวนการการคิด ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) เปนการ
จัดการเรียนรูโดยครูนําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ        
1) ตีความหมายดานภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 
3) การสรุปข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิต
ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใหนักเรียนมีทักษะ
การแกปญหาซึ่งเปนสวนหน่ึงของทักษะที่จาํเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สอดคลองแนวคิด
ของเพียเจต (Piaget) ที่ระบุอายุอายุ 12 ป–วัยผูใหญเปนข้ันปฏิบัติการที่เปนแบบแผน (Formal 
Operation) สามารถที่จะคิดต้ังสมมติฐานและทฤษฎี มีคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือสิ่งที่
เปนนามธรรม และสอดคลองกับขอคนพบที่ไดจากการวิจัยในระยะที่ 1 คือ ลักษณะมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และสอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) ที่ระบุไววาการเรียนเปน
กระบวนที่ตองลงมือกระทํา โดยใชขอมูลที่มีอยูเพื่อพัฒนาความรูใหมดวยตนเองและสอดคลองกับ
แนวคิดของดีนส (Deans) ที่ใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทและกระตือรือรนใน
กระบวนการเรียนรู  และสอคลองกับแนวคิดของลาสเลย มัทซินสกี และลองเลย  (Lasley, 
Matczynski & Rowley, 2003 สตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 2009) ที่เนนการมี
สวนของนักเรียนการลงมือปฏิบัติ และสรางความรูดวยตนเอง ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที ่นักเรียนสรางขึ้น (Check: C) เปนการใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อเปนการตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรียนสรางข้ึนในข้ัน
ที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียนรวมกลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลว



 

 

189

ใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครูทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของของเมียร เบน –เฮอร (Meir Ben-Hur, 2006) สตีแพนส และชมิทท 
(Stepans and Schmidt, 2009) ซึ่งสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรควรมีการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะไดทําการปรับแกมโนทัศนไดอยาง
ถูกตอง ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C)  
เปนข้ันที่ครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะได
คําตอบที่ ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของบราวและเวนเลทน (Browm & Vanlehn, 1980) เมียร เบน–เฮอร (Meir Ben-Hur, 
2006) สตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 2009) ซาเดลา (Sadera, , 2001) ไดสรุปไว
วาเมื่อมีการตรวจสอบมโนทัศน และพบวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตองดําเนินการ ปรับแก
ขอผิดพลาดของนักเรียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง และขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยน      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) เปนการใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับ    
มโนทัศนน้ันๆ ซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและจะตอง
ใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวยซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของบราวและเวนเลทน (Browm & Vanlehn, 
1980) เมียร เบน–เฮอร (Meir Ben-Hur, 2006) สตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 
2009) และนวพล นนทภา (2557) ซึ่งไดสรุปสาระสําคัญการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนวา
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศนทางคณิตศาสตรใหถูกตองแลวควรมีการตรวจสอบการปรับเปลี่ยน    
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน โดยการทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ ซ้ําอีกครั้งหน่ึง เพื่อตรวจสอบวา     
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันเสร็จสมบูรณแลว จากกระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบทั้ง 5 
ข้ันตอนเปนกิจกรรมทีส่งเสริมการทบทวนมโนทัศนเดิมดวยตนเอง และครูทําหนาที่ตรวจสอบปรับแก
มโนทัศนเดิมใหกับนักเรียนสูการสอนใหนักเรียนเกิดมโนทัศนใหมที่เนนกิจกรรมการมีสวนรวมลงมือ
ปฏิบัติ และสรุปมโนทัศนใหม และมีกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปรับแกมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจึงทําให
นักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของเมียร เบน–เฮอร (Meir Ben-Hur, 2006) 
สตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 2009) นวพล นนทภา (2557) และศักดา กิ่งโก 
(2560) ที่ระบุไววาการจัดกิจกรรมที่มีตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน และมีการดําเนินการปรับแก
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจะทําใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง 

  2)  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.88, S.D.=0.94 จากคะแนนเต็ม 40) ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเนนนักเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติ การสรางมโนทัศนดวยตนเอง รวมทั้งมีการตรวจสอบมโนทัศน         
ที่คลาดเคลื่อน และเมื่อพบจะมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตองทันที ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner, 1963) ที่เนนการเรียนรูโดยการคนพบ ทฤษฎีการ
เรียนรูของดีนส (Dienes, 1971) ที่มุงพัฒนาสติปญญาโดยใหความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมี
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บทบาทและกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู  และทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน 
(Browm & Vanlehn, 1980) ที่เนนกระบวนการสรางมโนทัศนของผูเรียนจากกระบวนการคิด     
การตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน นอกจากน้ีในกระบวนการจัดการเรียนรูของ
รูปแบบไดมีการเนนยํ้าและฝกฝนเกี่ยวกับการตีความหมายภาษา และสัญลักษณ การใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติ และข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผลซึ่งเปนองคประกอบของมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่คนพบในระยะที ่1 ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของทองระยา นัยชิต (2556) ศักดา กิ่งโก (2560) และกฤษฎา แกวสิงห (2560) ที่
พบวาถาจัดกิจกรรมที่เนนตามองคประกอบของตัวแปรตามจะทําใหนักเรียนมีความสามารถตามตัว
แปรตามดังกลาวสูงข้ึน  

  3)  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดสรุปมโนทัศนดวยตนเอง และมีการตรวจสอบ      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน และเมื่อพบมโนทัศนที่คลาดจะดําเนินการปรับแกมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทันทีรวมทั้งมีการตรวจวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนอีกหรือไมจึงทําใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตองและ
สงผลใหนักเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรูเพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของค็อกเบริรน และลิตเลอร (Cockburn and Littler, 2010) และอัมพร       
มาคะนอง (2558) ซึ่งสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรวามโนทัศนทางคณิตศาสตร 
เปนสิ่งสําคัญจําเปนมากตอการเรียนรูคณิตศาสตร ตอการนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา ซึ่งถา
นักเรียนที่มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง จะสามารถเรียนรู และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี
รวมทั้งสามารถวิเคราะหหาคําตอบหรือสรุปเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดดวยตนเองซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของนวพล นนทภา (2557) เชษฐา ปทมสีแกว (2559) ศักดา กิ่งโก (2560)     
ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหมีมโนทัศนที่ถูกตองจะมีคะแนน
เพิ่มข้ึน 

  4)  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยน
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑ   
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.35 S.D.=0.53 จาก
คะแนนเต็ม 40) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการจดัการเรยีนรูที่พัฒนาข้ึนเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู กระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมสรางมโนทัศนดวยตนเองมี
ตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง และสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลงัเรียนสงูกวาเกณฑซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสาวิตรี จุยทอง 
(2559) ที่ระบุวาเมื่อนักเรียนมีความเขาใจมโนทัศนกอนแลวจึงฝกทักษะจะทําใหนักเรียนสามารถคิด
คํานวณได มีพื้นฐานของการเรียนรูหรือเช่ือมโยงความรูในระดับสูง สอดคลองกับแนวคิดของปาฮามี 
อาแว (2560) ที่ระบุวาถานักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตองนักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และ
สอดคลองกับแนวคิดของชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2561) ที่ระบุถานักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตองนักเรียน
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จะมีการเรียนรูทางคณิตศาสตร และการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนวพล นนทภา (2557) ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหมีมโน
ทัศนที่ถูกตองจะมีคะแนนเพิ่มข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของปาฮามี อาแว (2560) ที่พบวา
นักเรียนที่มีมโนทัศนที่ถูกตองเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 34.75 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยลดลงรอยละ 
14.00 จะมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 60 และมโนทัศนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีความสัมพนัธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  จากขอคนพบนํ้าหนักองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีคา

นํ้าหนักองคประกอบอยูในระดับที่สูงใกลเคียงกันดังน้ันในการจัดการเรียนรู และการวัดมโนทัศนทาง
พีชคณิตควรใหความสําคัญทั้ง 3 องคประกอบ คือ ดานภาษา และสัญลักษณ ดานการใชบทนิยาม 
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และดานข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล 

  2)  ครูผูสอนควรเนนยํ้าและฝกฝนเกี่ยวกับการตีความหมายภาษา และสัญลักษณ 
การใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และข้ันตอนการดําเนินการ และการสรุปผล
เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตรมีหลักการการใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ ความหมายของสัญลักษณ 
และข้ันตอนมากมายหลากหลายอาจทําใหนักเรียนคลาดเคลื่อนในการนําไปใชหากขาดการฝกฝน 

  3)  ครูควรมีการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ทั้งในกอนการจัดการเรียนรู ในระหวาง
การจัดการเรียนรู และหลังจัดการเรียนรู เพื่อจะไดแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหกับนักเรียนไดทันทวงททีี ่

  4)  ครูควรมีการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ทั้งในกอนการจัดการเรียนรู 
ในระหวางการจัดการเรียนรู และหลงัจัดการเรียนรู เพื่อจะไดแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหกับ
นักเรียนไดทันทวงทีที ่
  5)  รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
ประกอบดวยการสอน 5 ข้ันตอน ในการนํารูปแบบไปใชในแตละข้ันตอนการจัดการเรียนรูครูผูสอน
จะตองศึกษาทําความเขาใจกิจกรรมแตละข้ันดวยความเขาใจอยางแทจริง เตรียมคําถามกระตุน
ความคิด แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตใหพรอมกอนนําไปใช และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบเนนกระบวนการคิดที่สอดคลองกับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21   
การมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม สรางมโนทัศนดวยตนเอง ควบคูกับการตรวจสอบ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน และเมื่อพบตองดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตองทันที 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1)  ควรทําการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลตอมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นทางพีชคณิต 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เชน ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการเรียน ปจจัยดานครอบครัวเปนตน 

  2)  ควรศึกษาติดตามผล (follow-up study) พัฒนาการเกีย่วกับมโนทัศนทาง
พีชคณิตของนักเรียนเมื่ออยูในระดับช้ันเรียนทีสู่งข้ึน 
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แบบประเมินคุณภาพองคประกอบของมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
(สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 

คําชี้แจง 
ขอใหทานพิจารณาขอความวาเปนลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตหรือไม 

และทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นของทานเพียงระดับเดียว 
 

 
 
 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 
 เห

็นด
วย

มา
ก 

เห
็นด

วย
ปา

นก
ลา

ง 

เห
็นด

วย
นอ

ย 

เห
็นด

วย
นอ

ยท
ี่สุด

 

1.  ดานภาษา และสัญลักษณ  
    1.1  ความหมายของสญัลักษณที่ใช      
    1.2  ความหมายของตัวแปรที่ใช      
    1.3  เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลกัษณ      
2.  ดานการใชบทนิยาม ทฤษฏีบท และสมบัติ  
    2.1  ความหมายและลกัษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท       
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

     

    2.2  ขอบเขตหรอืเงือ่นไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท         
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

     

    2.3  หลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท        
และสมบัติทางคณิตศาสตร 

     

3.  ดานขั้นตอนการดําเนินการ และการสรุปผล  
    3.1  ข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา      
    3.2  ดานการคิดคํานวณ      
    3.3  การตรวจสอบและการสรุปผล      

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

5C MODEL 
1.  หลักการของรูปแบบ 

1)  การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมสีวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม คิดคนหา
วิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมลูที่ไดมาเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถ
สรางมโนทัศนดวยตนเอง 

2)  การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
จากการนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตองดําเนินการปรบัเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 

 
2.  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
 2.1  เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 

ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) เปนการทบทวนความเขาใจในมโนทัศน
เดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนําเสนอสถานการณ
แลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 
และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) เปนการจัดการเรียนรูโดยครู
นําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดาน
ภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) การสรุปข้ันตอน
การดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิตไดดวยตนเอง 

ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C) 
เปนการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อเปนการตรวจสอบ
วามโนทัศนที่นักเรียนสรางข้ึนในข้ันที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียนรวมกลุม
แลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครูทําการ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
เปนการใหครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะได
คําตอบที่ ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรบัเปลีย่นมโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) เปน
การใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ ซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและครูจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 
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4.  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
 4.1  การวัดและประเมินผลกอน และหลงัการจัดการเรียนรู เปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตโดยครูผูสอนเปนผูประเมิน 
 4.2  การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรูเปนการวัดผลโดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นทางพีชคณิตโดยนักเรียนและครผููสอนเปนผูประเมิน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรบัเปลี่ยนมโนทศันที่คลาดเคลือ่นทาง

พีชคณติสําหรบันกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
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คํานํา 
 

 คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนฉบับน้ี เปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียด ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่จัดทําข้ึน เพื่อใหผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีเขาใจองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ซึ่งคูมือฉบับน้ีประกอบดวยสาระสําคัญ 5 สวน ดังน้ี 
 สวนที่  1  ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 สวนที่  2  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู 
 สวนที่  3  องคประกอบของรปูแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  3.1  หลักการของรูปแบบ 
  3.2  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
  3.3  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
  3.4  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
 สวนที่  4  ตัวอยางแผนการจดัการเรยีนรูตามรปูแบบการจัดการเรียนรูเพือ่ปรบัเปลี่ยนมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 สวนที่  5  ตัวอยางเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรูตามรปูแบบ 

 
ผูใชจะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีไดบรรลุผลตามจุดมุงหมายของรปูแบบน้ัน ผูใชจะตอง

ศึกษาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเขาใจชัดเจนกอนนําไปใช 
 
 
 

อดิเรก  เฉลียวฉลาด 
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คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย    
ทําใหมนุษยมีความคิดวิเคราะหสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนเหตุเปนผล การคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน 
รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) จากความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีตอการ
พัฒนาคุณภาพมนุษยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment) จึงไดกําหนดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 
และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดจัดใหคณิตศาสตรเปนหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวยสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียน 3 สาระ ไดแก จํานวนและพีชคณิต การวัดและ
เรขาคณิต และสถิติและความนาจะเปน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

พีชคณิตเปนสาระที่มีสําคัญสาระหน่ึงของคณิตศาสตรดังที่นักการศึกษาดานคณิตศาสตร
หลายทานใหความสําคัญในการเรียนการสอนพีชคณิตจนเกิดเปนคําขวัญวา “Algebra for All” 
และเกิดเปนคําพูดวา “Algebra for Everyone” (วิษณุ นภาพันธ, 2551) นักเรียนทุกคนควรเรียน
พีชคณิต ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิธีการและแนวคิดของพีชคณิตจะชวยสนับสนุนงานทางคณิตศาสตร เชน 
ทางดานเครือขายการติดตอสื่อสาร กฎทางฟสิกส เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และไดรับการยอมรับวาเปนประตูสูความสําเร็จของการศึกษาคณิตศาสตรในทุก
สาขา พีชคณิตถูกจัดใหเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความสําคัญเปนพื้นฐานอันสําคัญ และมีประโยชนตอการ
นําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง เปนพื้นฐานอันสําคัญในการศึกษาคณิตศาสตรข้ันสูง และวิทยาการ
หลายแขนง เปนเครื่องมือของนักเรียนทุกคนในการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Cai, 2004; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; วิจิตรา ใจซื่อ, 2556) นอกจากนี้ ทางสมาคมครูคณิตศาสตรแหง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรบัเปลีย่นมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณติสําหรับนักเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน 

1. ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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สหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ไดใหความสําคัญของความสามารถทางพีชคณิตวามีสวนในการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลทั้งในการประกอบอาชีพ และเตรียมตัวศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ดังน้ันการเรียนรู
พีชคณิตจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของนักเรียนทุกคนในฐานะที่จะเปนพลังอันสําคัญในการเรียนรู 
นักเรียนควรไดรับการปลกูฝงใหนักเรียนสนใจในการสรางความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชน
ของพีชคณิต 

เมื่อพิจารณาการวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
(พ.ศ. 2559–พ.ศ. 2561) ตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป
พุทธศักราช 2551 พบวา พีชคณิตมีผลการสอบในระดับประเทศไดคาเฉลี่ยรอยละ 38.58, 30.04 
และ 26.80 ในระดับจังหวัดสระบุรี ไดคาเฉลี่ยรอยละ 36.25, 28.90 และ 25.51 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ, 2562) ซึ่งรายงานผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระการเรียนรูพีชคณิตของนักเรียนยังอยูในเกณฑที่ตํ่า ควรไดรับการปรับปรุง การที่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงน้ัน อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนขาดเครื่องมือสําคัญ
ในการเรียนรู 

มโนทัศนทางคณิตศาสตร (Mathematics Concept) เปนสิ่งสําคัญจําเปนมากตอการ
เรียนรูคณิตศาสตรในระดับสูงและตอการนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา ในการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย โครงสรางของคณิตศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับความสัมพันธหรือความเกี่ยวของ
กันของสิ่งที่ใชอธิบายและใหความหมายของทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร เปนความรูเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอด ทฤษฎี และที่มาหรือเหตุผลของข้ันตอนหรือวิธีการทางคณิตศาสตร (Cockburn & 
Littler, 2010; อัมพร มาคะนอง, 2558; วัชรา เลาเรียนดี, 2556; สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี, 2554) ดังน้ันนักเรียนที่มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง จะสามารถ
เรียนรู และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี รวมทั้งมีพื้นฐานที่จะสามารถเช่ือมโยง มีความสามารถใน
การคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรในระดับสูงข้ึน ดวยความสําคัญดังกลาว จึงกลาวไดวา มโนทัศนทาง
คณิตศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียนจําเปนตองมี ครูคณิตศาสตรจึงพยายามพัฒนามโนทัศนทาง
คณิตศาสตรใหนักเรยีนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวทุกคน แตในความเปนจริงพบวาแม
นักเรียนจะไดรับการสอนจากครูคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีนักเรียนสวนหน่ึงทีไ่มสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูตามที่กําหนดไว อาจเน่ืองมาจากความแตกตางของนักเรียนทั้งทางดาน
สติปญญา ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความบกพรองในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งนําไปสู
ปญหาที่ สํ าคัญไดแก  การที่ นัก เรียนมีมโนทัศนที่ คลาดเคลื่ อน  มโนทัศนที่ คลาดเคลื่ อน 
(Misconceptions) เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎ หรือลักษณะทั่วไปหรือผลของการ
ตีความที่ไมสอดคลองกับความคิดทางคณิตศาสตร นักเรียนยังมีบางสิ่งที่ยังไมเขาใจอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร 

การวิเคราะหวาผูเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนอยางไรก็จะเปนประโยชนในการจัดการ
เรียนรูโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มีความตอเน่ือง     
มีความซับซอนและมีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งการทราบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจะเปน
ขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงการเรียนการสอน เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการเรียนรู เพื่อ
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แกไขและหลีกเลี่ยงไมใหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกิดข้ึน ตลอดจนแกปญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเหลาน้ีมีความสําคัญมากในการพัฒนามโนทัศนทาง
คณิตศาสตร และเปนแนวทางในการชวยใหนักเรียนแกปญหาและพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร 
(เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร, 2557; Li, 2006) ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาหากมีการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตจะทําใหครูทราบวานักเรียนมกัมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตอยางไร 
จะไดนําไปปรับปรุง และแกไข เพื่อใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ถูกตอง ซึ่งจะมีประโยชนตอการเรียนใน
ระดับข้ันที่สูงข้ึนตอไป ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ยังไมพบงานวิจัย        
ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โดยทําการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต และนํา
ผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 

 
 
 
 

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ประกอบดวยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรู
ของบรูเนอร ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร 
ทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน หลักการสอนคณิตศาสตร แนวการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน และองคประกอบองคประกอบของ
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่คนพบในระยะที่ 1  ที่มีความสัมพันธกันมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget, 1972) เปนทฤษฎีการเรียนรูของ
มนุษยที่เนนพัฒนาการทางสติปญญาเปนไปตามวุฒิภาวะ ประสบการณ การถายทอดความรูทาง
สังคม และกระบวนการพัฒนาที่สมดุล เพียเจตแบงพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนตามวัยตางๆ
เปนลําดับข้ัน การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียนในชวงที่กําลังเปลี่ยนแปลงจากข้ัน
หน่ึงไปอีกข้ันหน่ึงซึ่งจะชวยใหรักเรยีนมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางรวดเร็วเพียเจตเนนความสําคัญ
ของการทําความเขาใจธรรมชาติ และพัฒนาการของนักเรียน 

2.2  ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner, 1963) เปนทฤษฎีที่เนนผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งนําไปสูการคนพบและการแกปญหาเรียกวา การเรียนรูโดยการคนพบ 
ผูเรียนจะประมวลขอมูลขาวสารจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และจะรับรูสิ่งที่ตนเองเลือก 
หรือสิ่งที่ใสใจ การเรียนรูแบบน้ีจะชวยใหเกิดการคนพบเน่ืองจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ลง
มือกระทํา ซึ่งจะเปนแรงผลักดันที่ทําใหสํารวจสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเรียนรูโดยการคนพบและให
ความสําคัญกับ มโนทัศนหลัก 4 อยางคือ โครงสราง ความพรอม สหัชญาณ และแรงจูง 

2.  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
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2.3  ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Gagné & Briggs, 1974) เปนทฤษฎีที่เนนการเรียนรู
สามารถปรับปรุงไดดวยการแยกยอยงาน การจัดลําดับใหชัดเจน ความรูในระดับที่สูงจะตองอาศัย
ความรูในระดับที่ตํ่ากวา ในการจัดการเรียนรูตองจัดใหเปนไปตามลําดับทั้งเน้ือหาและมโนทัศนตาง ๆ
จากงายเพื่อเปนฐานในการเรียนสิ่งที่ยาก 

2.4  ทฤษฎีการเรียนรูของดีนส (Dienes, 1971) เปนทฤษฎีที่มุงพัฒนาสติปญญาโดยให
ความสําคัญกับการกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทและกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู 

2.5  ทฤษฎีการเรยีนรูของสกินเนอร เนอร (Skinner, 1974) เปนทฤษฎีที่เนนผูเรียนไดลง
มือกระทําเอง โดยไมตองรอสิ่งเราจากภายนอกมากระตุน แตเกิดจากสิ่งภายในตัวผูเรียนเอง 
พฤติกรรมสวนใหญจะมีลักษณะเกิดข้ึนเอง และสกินเนอรเช่ือวาถาตองการใหพฤติกรรมคงที่อยู
ตลอดเวลาไปจําเปนตองเสริมแรงทั้งทางบวก และทางลบ 

2.6  ทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทน (Browm & Vanlehn, 1980) เปน
ทฤษฎีที่เนนมนุษยเรียนรูทักษะกระบวนการแกปญหาในเรื่องใดจะมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง
เรื่องน้ันประกอบดวย ทฤษฎีการซอมแซมของบราวและเวนเลทนอธิบายกระบวนการสรางมโนทัศน
ของผูเรียนแตละคนวามโนทัศนของแตละคนเกิดจากกระบวนการการคิดที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให
มโนทัศนที่สรางข้ึนน้ีมีทั้งมโนทัศนที่ถูกตองและมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน และเช่ือวามโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนบางประการของนักเรียนอาจนําไปใชแกปญหาในระดับงายได แตเมื่อโจทยแบบฝกหัดมี
ความยากข้ึน จะไมสามารถนํามาใชแกปญหาได เมื่อผูเรียนไมประสบความสําเรจ็ในการดําเนินการจะ
พยายามปรับกระบวนการหาคําตอบหรือพยายามปรับมโนทัศนที่มีอยูเดิมเพื่อใหแกปญหาใหมได 

2.7  หลักการสอนคณิตศาสตร เนนประสบการณเดิมและความรูพื้นฐานของนักเรียน ให
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง เนนกระบวนการเรียนรูควบคูกับเน้ือหา และนักเรียนเปนผู
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและคิดสรุปดวยตนเอง 

2.8  แนวการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เนนกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดมโนทัศน
หรือไดความรูทางคณิตศาสตรจากการคิดและมสีวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอื่น สอนใหนักเรียนคิด
และคนพบดวยตนเอง ครูผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะและอํานวยความสะดวก จัดกระบวนการเรียนรูโดย
คํานึงถึงเน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียนรูเนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

2.9  รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางมโนทัศนของลาสเลย มัทซินสกี และลองเลย 
(Lasley, Matczynski & Rowley, 2003) มีแนวคิดวา การสรางมโนทัศนเปนสิ่งสําคัญเพราะทําให
ผูเรียนไดใชทักษะการประมวลผลขอมูลในการสังเกตและการตีความขอมูลที่ผูสอนยกตัวอยาง แลว
ผูเรียนจะตองคิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลที่ไดมามากกวาขอมูลที่ผูสอน
จัดระบบข้ึนมาทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งจนสามารถสรางความรูหรือมโนทัศนดวยตน 

2.10  รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศนของจอยสและวีล (Joyce & Well, 2011) มีแนวคิดวาการที่
จะเขาใจหรือรูจักมโนทัศนของสิ่งใดสิ่งหน่ึง สามารถกระทําไดโดยคนหา และจัดทํารายการ
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งน้ัน เพื่อใชเปนเกณฑในการจําแนกความแตกตางของสิ่งที่เปนตัวอยางใช 
(examplars) และสิ่งที่เปนตัวอยางไมใช (nonexamplars) ออกจากตน 

2.11  รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของซาเดลา (Sadera, 2001) มีแนวคิดเนนกระตุน
ประสบการณเดิม และใหผูเรียนคนควาเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนตาง ๆ   ผานหนาทีร่ับผิดดวยตนเอ 
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2.12  รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนแคนเจลโรซ (Cangelosi, 2003) มีแนวคิดวาใน
ชีวิตประจําวันเราพบสิ่งที่เปนรูปธรรมซึ่งสามารถสัมผัสได สิ่งเหลาน้ีมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหเกิดการ
สรางระบบของการรบัรู และจดัประเภทของสิ่งเหลาน้ันตามลักษณะรวมกัน วิธีการน้ีเรียกวาการสราง
มโนทัศน การสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรเปนการดําเนินการในจิตใจที่มีการเช่ือมโยงกับ
ประสบการณเดิมของแตละบุคคล นอกจากน้ีในการสรางมโนทัศน นักเรียนตองใชพื้นฐาน การคิด
อุปนัยในการแยกลักษณะที่แตกตางกันของสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อแยกตัวอยางที่แสดงมโนทัศนและ
ตัวอยางที่ไมใชมโนทัศนออกจากกัน และการคิดแบบอุปนัยน้ีเปนกระบวนการที่นักเรียนคนพบ
ความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางเพื่อนําไปสูความสัมพันธที่เปนนามธรรม หลักการ กฎหรือทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร 

2.13  รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนความเขมขนมโนทัศนของเมียร เบน–เฮอร (Meir 
Ben-Hur, 2006) มีแนวคิดที่เนนความเขมขนของมโนทัศน มาจากช่ือภาษาอังกฤษ คือ Concept-
Rich Mathematics Instruction Model ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของนักการศึกษาคณิตศาสตรที่ช่ือวา 
เมียร เบน –เฮอร โดยมีแนวคิดวา การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนมีการพัฒนาหรือสรางมโนทัศนทาง
คณิตศาสตรใหมีความเขมขน โดยเริ่มจากการทําใหผู เรียนมีความชัดเจนในความรู เดิมทาง
คณิตศาสตรโดยการใหผูเรียนนําความรูเดิมทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหาผาน
กิจกรรมที่ผูสอนนําเสนอ จากน้ันใหผูเรียนสรางมโนทัศนใหมโดยการใชความรูเดิมทางคณิตศาสตร 
กระบวนการสะทอนคิด (Reflection) และการแลกเปลี่ยนความรูความคิด ในการวิเคราะหลักษณะ
สําคัญของความรูใหมและแยกลักษณะสําคัญน้ัน ๆ ออกมาผานบริบทการเรียนรูที่มีความสัมพันธกับ
มโนทัศนใหม จากน้ันใหผูเรียนนําลักษณะสําคัญทั้งหมดที่สามารถแยกออกมาไดนํามาสรุปเปน
ความหมายของมโนทัศนหรือที่มาของความรู และเปดโอกาสใหผูเรียนนํามโนทัศนใหมไปใชงานกับ
บริบทการเรยีนรูทางคณิตศาสตร รวมไปถึงบริบทอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากบรบิททางคณิตศาสตรซึ่งรวม
บริบทของชีวิตจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง โดยผูสอนทําหนาที่ในการตรวจสอบ ปรับแกขอผิดพลาด
ของนักเรียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง 

2.14  รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศนของสตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 
2009) มีแนวคิดที่เนนเนนใหนักเรียนปรบัเปลี่ยนมโนทัศนของนักเรียนซึ่งเปนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
กลาวคือเปนมโนทัศนที่ไมสอดคลองกับมโนทัศนที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยรูปแบบไดพัฒนาข้ึน
จากทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivist) ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองในบริบทที่นักเรียนสรางความรู
ในขณะที่รับประสบการณในสถานการณตาง ๆ และเงื่อนไขการเปลี่ยนมโนทัศน 
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3.1  หลักการของรูปแบบ 
 3.1.1  การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม    

คิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจจน
สามารถสรางมโนทัศนดวยตนเอง 

 3.1.2.  การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนจากการนําเสนอวิธีการแกปญหาของนักเรียนเมื่อพบตองดําเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศน
ใหถูกตอง 

3.2  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
 3.2.1  เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
 3.2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรับระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
3.3  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) เปนการทบทวนความเขาใจใน    

มโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนําเสนอ
สถานการณแลวใชคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตร
ดวยตนเอง และครูทําการตรวจสอบปรับแกความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

 ข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) เปนการจัดการเรียนรู
โดยครูนําเสนอมโนทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีลําดับไมตายตัวสามารถพิจารณายอนกลับไปข้ันตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดาน
ภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร และ 3) การสรุปข้ันตอน
การดําเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทางพีชคณิตไดดวยตนเอง 

 ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน 
(Check: C) เปนการใหนักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อเปน
การตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรยีนสรางข้ึนในข้ันที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียนรวม
กลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอมโนทัศนดังกลาว และครูทํา
การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: 
C) เปนการใหครูช้ีแจงวาขอที่นักเรียนทําผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และที่ถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะ
ไดคําตอบที่ถูกตอง โดยมีหลักสําคัญของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศนน้ัน จะตองทําโดยทันที่หรือทําโดยรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

3. องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปล่ียน      
มโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
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 ข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: 
C) เปนการใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ัน ๆ  ซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณแลวและครูจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 

3.4  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
 3.4.1  การวัดและประเมินผลกอน และหลังการจัดการเรียนรู เปนการวัดผลโดยให

นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยครูผูสอนเปนผูประเมิน 

 3.4.2  การวัดและประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรูเปนการวัดผลโดยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตโดยนักเรียนและครูผูสอนเปนผู
ประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร       รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน  รหสัวิชา  ค 21102 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1     ภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2562 

หนวยการเรียนรู สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   

เรื่อง  การแกสมการ       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

มาตรฐานการเรยีนรู 
มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจนสมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่

กําหนดให 
 

ตัวชี้วัดชั้นป 
เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและสมบัติของจํานวน เพื่อวิเคราะห และแกปญหาโดย

ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (ค 1.3 ม.1/1) 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.  ดานความรู 
 1.1  บอกสมบัติของการเทากัน 
 1.2  แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติของการเทากัน 
2.  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 มีความสามารถในการสือ่สาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร (P)   
3.  ดานคุณลักษณะ 
 3.1  มีความมุมานะในการทําความเขาใจปญหาและแกปญหาทางคณิตศาสตร (A) 
 3.2  มีความมุงมั่นในการทํางาน  (A) 

สาระการเรียนรู 
การแกสมการ 

มโนทัศนทีต่องการใหเกดิข้ึนกับผูเรียน 
1.  ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สมการที่สามารถจัดใหอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว  

และ a ≠ 0 
 2.  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก  
 สมการที่อยูในรูป x + a = b เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว เราสามารถแกสมการ
โดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวกโดยนํา จํานวนตรงขามของ b บวกเขาทั้งสองขางของสมการ
เพื่อหาคาของตัวแปร x  

4. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อปรับเปล่ียนมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือนสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
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กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) 
 1.  ทบทวนมโนทัศนเกี่ยวกับสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก โดยใชคําถามกระตุน
ความคิดดังน้ี 
 -  ถามีจํานวนสองจํานวนเทากัน เมื่อนําจํานวนบวกอีกจํานวนหน่ึงมาบวกแตละจํานวนที่
เทากันผลบวกจะเปนอยางไร (เทากัน) 
 -  ถามีจํานวนสองจํานวนเทากัน เมื่อนําจํานวนบวกอีกจํานวนหน่ึงมาบวกแตละจํานวนที่
เทากันผลบวกจะเปนอยางไร (เทากัน)  
 -  จากการที่นําจํานวนที่เทากันมาดําเนินการบวกกับทั้งสองขางของสมการแลวผลบวกจะ
เทากันเปนไปตามสมบัติอะไร (สมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก) 

-  ใหนักเรียนสรุปสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก ถา a = b แลว a + c = b + c เมื่อ 
a, b และ c แทนจํานวนใดๆ (ถามีจํานวนที่เทากัน เมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหน่ึงมาบวกแตละจํานวน
ที่เทากันน้ัน แลวผลบวกจะเทากัน)  
 2.  ครูตรวจสอบการสรปุสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก โดยสังเกต ความรู ความคิด
ของนักเรียนทีส่รปุออกมาวาครบถวนและเพียงพอวาจะเรียนรูมโนทัศนใหม 
 3.  ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศนเดิมไปสูมโนทัศนใหม เปนการเช่ือมโยงเกี่ยวกับความหมาย
คําตอบของสมการ ความหมายของการแกสมการ และการใชสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวกในการ
แกสมการโดยใชคําถามกระตุนความคิดดังน้ี 
 -  จะรูไดอยางไรวา 12 เปนคําตอบของสมการ 18 + x = 30 (เมื่อนํา 12 ไปแทนคาของ
ตัวแปร x แลวทําใหสมการ 18 + x = 30 เปนจริง) 
 -  จากสมการ x + 15 = 30 อะไรคือคําตอบของสมการ (คาของตัวแปรที่ทําใหสมการ      
x + 15 = 30 เปนจริง) 
 -  การแกสมการคืออะไร (การหาคําตอบทั้งหมดของสมการ) 
 -  สมบัติของการเทากันเกี่ยวกับการบวกชวยในการหาคําตอบของสมการไดอยางไรซึ่งเปน
คําถามกระตุนความคิดเพื่อใหผูเรียน มีความสงสัยใครรู และเกิดความทาทายในความคิดที่จะเรียน
มโนทัศนในเรื่องตอไป  
 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) 
 2.1  สรางมโนทัศนทางพีชคณิตใหม 
 ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

1.  ครูยกตัวอยางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดังน้ี 2x + 1 = 0, 5y = 0, 3c – 4 = 0,  
a = 16, 2d – 24 = d และใหนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเกี่ยวกับลักษณะของสมการเชิงเสน 
จากการใชคําถามกระตุนความคิดวาจากสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดังกลาวแตละสมการมีอะไร
เหมือนกัน (เปนสมการที่มีตัวแปรเดียว เลขช้ีกําลังของตัวแปรมีคาเทากับ 1 โดยสามารถจัดอยูในรูป 
ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคางคงตัว และ a ≠ 0) 
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2.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายของสมการ 
เชิงเสนตัวแปรเดียว (เปนสมการที่มีตัวแปรเดียว เลขช้ีกําลัง 
ของตัวแปรมีคาเทากับ 1โดยสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0  
เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคางคงตัว และ a ≠ 0 

 
 

3.  ครูต้ังปญหาทางพีชคณิตใหนักเรียนพิจารณา และตอบคําถาม 
กระตุนความคิด ดังน้ี 
ปญหาท่ี 1 พิจารณา 9x + 2 = 11 

 -  9x + 2 = 11เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหรือไมเพราะเหตุใด  
(เปนเพราะสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b  
เปนคาคงตัว และ a ≠ 0 

ปญหาท่ี 2 พิจารณา −a + 2 = 14 
 -  −a + 2 = 14 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหรือไมเพราะเหตุใด 
(เปนเพราะสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b  
เปนคาคงตัว และ a ≠ 0 
 

 
ปญหาท่ี 3 พิจารณา –a2 + 2 = 14 

 -  –a2 + 2 = 14 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหรือไม 
เพราะเหตุใด (ไมเปนเพราะเลขช้ีกําลังของตัวแปรมีคาเทากับ 2) 

ปญหาท่ี 4 พิจารณา x − 2 = 15 
 -  x − 2 = 15 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวหรือไมเพราะเหตุใด 
(เปนเพราะสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปน 
คาคงตัว และ a ≠ 0) 
 

การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติการเทากันเก่ียวกับการบวก 
 4.  ครูต้ังปญหาทางพีชคณิตเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปร 
เดียวโดยใชสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวกใหนักเรียนพิจารณา และ 
ตอบคําถามกระตุนความคิดดังน้ี 
 ปญหาที่ 5 พิจารณาสมการ x − 24 = 40 
 -  จากทางดานซายของสมการ x − 24 = 40 ประกอบไป 
ดวยอะไรบาง (ตัวแปร x  และ -24 บวกกันอยู) 
 -  จะทําอยางไรใหทางซายของสมการ x − 24 = 40 
เหลือเพียงตัวแปร x  (บวกดวย 24 เขาทั้งสองของของสมการ x − 24 = 40)  
 จากสมการ  x − 24 = 40 
 นํา 24 มาบวกทั้งสองขางของสมการ 

มโนทัศนดาน
ความหมายและ
ลักษณะของบท
นิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร 

มโนทัศนดาน
ความหมายและ
ลักษณะของบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทาง
คณิตศาสตร  

มโนทัศนดาน
ความหมายและ
ลักษณะของ      
บทนิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร  

มโนทัศนดาน
ความหมายและ
ลักษณะของบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร  

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทาง
คณิตศาสตร  
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 จะได x − 24 + 24 = 40 + 24 
 ดังน้ัน x = 64 
 -  สมบัติดังกลาวที่ใชคือสมบัติใด (สมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก) 
 -  จะรูไดอยางไรวา คาของตัวแปร x ที่ไดเปนคําตอบของสมการ  
x − 24 = 40 (ตรวจสอบคําตอบ โดยแทน x ดวย 64 ในสมการ x − 24 = 40  
วาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริงสรุปไดวาเปนคําตอบของสมการ)  
 ตรวจสอบ  แทน x ดวย 64 ในสมการ x − 24 = 40  
 จะได 64 – 24 = 40 เปนสมการที่เปนจริง 
 ดังน้ัน 64 เปนคําตอบของสมการ x − 24 = 40 
 
ปญหาที่ 6 พิจารณาสมการ y + 14 = 66 
 -  จากทางดานซายของสมการ y + 14 = 66 ประกอบไป 
ดวยอะไรบาง (ตัวแปร y  และ 14 บวกกันอยู) 
 -  จะทําอยางไรใหทางซายของสมการ y + 14 = 66  
เหลือเพียงตัวแปร y (บวกดวย -14 เขาทั้งสองของของสมการ y + 14 = 66)  
 จากสมการ  y + 14 = 66 
 นํา -14 มาบวกทั้งสองขางของสมการ 
 จะได y + 14 + (-14)= 66 + (-14) 
 ดังน้ัน y = 52 
 -  สมบัติดังกลาวที่ใชคือสมบัติใด (สมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวก) 
 -  จะรูไดอยางไรวา คาของตัวแปร y ที่ไดเปนคําตอบของสมการ  
y + 14 = 66 (ตรวจสอบคําตอบ โดยแทน y ดวย 52 ในสมการ y + 14 = 66  
วาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริงสรุปไดวาเปนคําตอบของสมการ)  
 ตรวจสอบ  แทน y ดวย 52 ในสมการ y + 14 = 66 
 จะได 52 + 14 = 66 เปนสมการที่เปนจริง 
 ดังน้ัน 52 เปนคําตอบของสมการ y + 14 = 66 
 
 5.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการแกสมการ 
โดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก (เมื่อสมการอยูในรูป  
x + a = b เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว เราสามารถแกสมการโดยใช 
สมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวกโดยนํา จํานวนตรงขามของ a  
บวกเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหาคาของตัวแปร x) 
 
 
 
 

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร  
  

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร  
  

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใช
บทนิยาม 
ทฤษฎีบท และ

สมบัติทาง
คณิตศาสตร  
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2.2  สรุปมโนทัศนทางพีชคณิตท่ีสรางขึ้น 
 ใหนักเรียนสรุป 1. ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

(เปนสมการที่มีตัวแปรเดียว เลขช้ีกําลังของตัวแปรมีคาเทากับ 1  
โดยสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคางคงตัว  
และ a ≠ 0) และ 2. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติเกี่ยวกับ 
การเทากันการบวก (เมื่อสมการอยูในรูป x + a = b เมื่อ x เปนตัวแปร a, b  
เปนคาคงตัว เราสามารถแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก 
โดยนํา จํานวนตรงขามของ a บวกเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหาคาของตัวแปร 
 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) 
 1.  นักเรียนรวมกลุมแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก  
 2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเปนรายบุคคล แลว
แลกเปลี่ยน และตรวจสอบภายในกลุม  
 3.  ใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุม โดยครูทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 

ขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน (Change: C) 
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และการแก

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก เพื่อใหนักเรียนเปรียบเทียบกับ
ขอสรุปที่นักเรียนสรางข้ึนดังน้ี 

-  ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปนสมการที่มีตัวแปรเดียว เลขช้ีกําลังของ
ตัวแปรมีคาเทากับ 1 โดยสามารถจัดอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว และ 
a ≠ 0 

-  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก (เมื่อสมการ
อยูในรูป x + a = b เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว เราสามารถแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับ
การเทากันการบวกโดยนํา จํานวนตรงขามของ a บวกเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหาคาของตัวแปร 
 2.  ให นักเรียนดูมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับมโนทัศนและตัวอยางที่ถูกตองจากการนําเสนอ
ของกลุมที่ทําถูกตอง และครูทําหนาที่อธิบายเพิ่มเติม 
 

ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ันๆซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันถูกตองตามหลักการทางคณิตศาสตรหรือไม ถายังพบนักเรียนที่ยังมีมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน ครูจะช้ีจุดสําคัญใหนักเรียนเห็นขอผิดพลาดในมโนทัศนน่ันของนักเรียนเพื่อใหมี      
มโนทัศนที่ถูกตอง 

 

มโนทัศนดาน
ความหมายและ
ลักษณะ และ
หลักการ
ดําเนินการใช
บทนิยาม   
ทฤษฎีบท และ

สมบัติทาง
คณิตศาสตร 
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สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  สื่อการเรียนรู 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเกี่ยวกับความหมายของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว และการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการบวก 

2.  แหลงศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
 2.1  หองสมุดโรงเรียน 
 2.2  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1.  การวัดผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
เกี่ยวกับความหมายของสมการ  
เชิงเสนตัวแปรเดียว และการแก
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใช
สมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการบวก 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
เกี่ยวกับความหมายของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว และการแก
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดย
ใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการ
บวก 

รอยละ 70 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

 
2.  การประเมินผล 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(กําลัง
พัฒนา) 

1  
(ตอง

ปรับปรุง) 
1. เกณฑ
การ
ประเมิน 
มโนทัศน
ทาง
พีชคณิต
เกี่ยวกับ
ความหมาย
และ
ลักษณะ

ทํา
แบบทดสอบ
ไดอยาง
ถูกตองรอย
ละ 90 ข้ึน
ไป 

ทําแบบทดสอบไดอยางถูกตองรอยละ 80 - 89 ทํา
แบบทดสอบ
ไดอยาง
ถูกตองรอย
ละ 60 - 79 

ทํา
แบบทดสอบ
ไดอยาง
ถูกตองตํ่า
กวารอยละ 
60 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(กําลัง
พัฒนา) 

1  
(ตอง

ปรับปรุง) 
ของสมการ
เชิงเสนตัว
แปรเดียว 
และ
หลักการใน
การ
ดําเนินการ
ใชสมบัติ
เกี่ยวกับ
การเทากัน
การบวก 
2. เกณฑ
การ
ประเมิน
ความ 
สามารถใน
การสือ่สาร  
สื่อ
ความหมาย
ทาง
คณิตศาสตร 

ใชรูป ภาษา 
และ
สัญลักษณ
ทาง
คณิตศาสตร
ในการ
สื่อสาร   
สื่อ
ความหมาย  
สรปุผล  
และนําเสนอ
ไดอยาง
ถูกตอง  
ชัดเจน   

ใชรูป ภาษา และสัญลกัษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  สรุปผล  และนําเสนอไดถูกตอง 
แตขาดรายละเอียดที่สมบรูณ 

ใชรูป ภาษา 
และ
สัญลักษณ
ทาง
คณิตศาสตร
ในการ
สื่อสาร   
สื่อ
ความหมาย  
สรปุผล  
และนําเสนอ
ไดถูกตอง
บางสวน 

ใชรูป ภาษา 
และ
สัญลักษณ
ทาง
คณิตศาสตร
ในการ
สื่อสาร   
สื่อ
ความหมาย  
สรปุผล  
และนําเสนอ
ไมได 

3. เกณฑ
การ
ประเมิน
ความมุ
มานะใน
การทํา
ความเขาใจ

มีความต้ังใจ
และ
พยายามใน
การทําความ
เขาใจปญหา
และ
แกปญหา

มีความต้ังใจและพยายามในการทําความเขาใจ
ปญหาและแกปญหาทางคณิตศาสตร  แตไมมี
ความอดทนและทอแทตออุปสรรคจนทําให
แกปญหาทางคณิตศาสตรไดไมสําเร็จเลก็นอย 

มีความต้ังใจ
และ
พยายามใน
การทําความ
เขาใจปญหา
และ
แกปญหา

ไมมีความ
ต้ังใจและ
พยายามใน
การทําความ
เขาใจปญหา
และ
แกปญหา
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(กําลัง
พัฒนา) 

1  
(ตอง

ปรับปรุง) 
ปญหาและ
แกปญหา
ทาง
คณิตศาสตร 

ทาง
คณิตศาสตร  
มีความ
อดทนและ
ไมทอแทตอ
อุปสรรคจน
ทําให
แกปญหา
ทาง
คณิตศาสตร
ไดสําเรจ็ 

ทาง
คณิตศาสตร  
แตไมมี
ความอดทน
และทอแท
ตออุปสรรค
จนทําให
แกปญหา
ทาง
คณิตศาสตร
ไดไมสําเรจ็
เปนสวน
ใหญ 

ทาง
คณิตศาสตร 
ไมมีความ
อดทนและ
ทอแทตอ
อุปสรรคจน
ทําให
แกปญหา
ทาง
คณิตศาสตร
ไดไมสําเรจ็ 

4. เกณฑ
การ
ประเมิน
ความมุงมั่น
ในการ
ทํางาน   

มีความ
มุงมั่นในการ
ทํางานอยาง
รอบคอบ 
จนงาน
ประสบ
ผลสําเร็จ
เรียบรอย 
ครบถวน
สมบรูณ 

มีความมุงมั่นในการทํางานอยางรอบคอบ จนงาน
ประสบผลสําเรจ็เรียบรอยสวนใหญ 

มีความ
มุงมั่นในการ
ทํางานอยาง
รอบคอบ 
จนงาน
ประสบ
ผลสําเร็จ
เรียบรอย
สวนนอย 

มีความ
มุงมั่นในการ
ทํางานแตไม
มีความ
รอบคอบ 
สงผลใหงาน
ไมประสบ
ผลสําเร็จ
อยางที่ควร 

 
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................................  

โรงเรียน......................................................................................................................................... 

 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใช

สมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการบวก (ครั้งท่ี 1) 
 



 243

 
1.  .ใหนักเรียนยกตัวอยางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมา 3 ตัวอยาง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  จงแกสมการ a − 28 = 56 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จงแกสมการ b + 2.5 = 3.6 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  จงแกสมการ c − 7 2
1  = 2

1  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................................  

โรงเรียน......................................................................................................................................... 

 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
ความหมายของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใช

สมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการบวก (ครั้งท่ี 2) 
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1.  จงแกสมการ a − 25 = −56 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จงแกสมการ b + 2.5 = −3.7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  จงแกสมการ c + 7 2
1  = 5 2

1  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร       รายวิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน  รหสัวิชา  ค 21102 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1     ภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2562 

หนวยการเรียนรู สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   

เรื่อง  การแกสมการ       เวลา  1  ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรยีนรู 
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มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจนสมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่
กําหนดให 

 

ตัวชี้วัดชั้นป 
 เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและสมบัติของจํานวน เพื่อวิเคราะห และแกปญหาโดย
ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (ค 1.3 ม.1/1 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1.  ดานความรู 
 1.1  บอกสมบัติของการเทากัน 
 1.2  แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติของการเทากัน 
2.  ดานทักษะ/กระบวนการ 
 มีความสามารถในการสือ่สาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร (P)   
3.  ดานคุณลักษณะ 
 3.1  มีความมุมานะในการทําความเขาใจปญหาและแกปญหาทางคณิตศาสตร (A) 
 3.2  มีความมุงมั่นในการทํางาน  (A) 

 

สาระการเรียนรู 
การแกสมการ 

 

มโนทัศนทีต่องการใหเกดิข้ึนกับผูเรียน 
 1.  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณ  
 สมการที่อยูในรูป ax  = b เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว และ a≠0 เราสามารถแก

สมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากนัการคูณโดยนํา จํานวน a
1  คูณเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหา

คาของตัวแปร 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) 
 1.  ทบทวนมโนทัศนเกี่ยวกับสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณ โดยใชคําถามกระตุน
ความคิดดังน้ี 

-   ถามีจํานวนสองจํานวนเทากัน เมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหน่ึงมาคูณแตละจํานวนที่เทากัน
ผลคูณจะเปนอยางไร (เทากัน) 
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-  ถามีจํานวนที่เทากัน เมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหน่ึงที่เปนเศษสวนมาคูณแตละจํานวนที่
เทากันน้ัน แลวผลคูณจะเทากันตัวสวนตองมีคาอยางไร (ไมเทากับ 0) 

-  ใหนักเรียนสรุปสมบัติการเทากันเกี่ยวกับหลักการในการดําเนินการใชสมบัติของการ
เทากันเกี่ยวกับการคูณ (ถา a = b แลว a × c = b × c เมื่อ a, b และ c แทนจํานวนใด ๆ ((ถามี
จํานวนที่เทากัน เมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหน่ึงมาคูณแตละจํานวนที่เทากันน้ัน แลวผลคูณจะเทากัน)) 

และขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชสมบัติของการเทากันเกี่ยวกับการคูณ (ถา a = b แลว a × c
1  = b × 

c
1  เมื่อ a, b และ c แทนจํานวนใด ๆ ((ถามีจํานวนที่เทากัน เมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหน่ึงที่เปน

เศษสวนมาคูณตัวสวนตองไมเทากับศูนยแตละจํานวนที่เทากันน้ัน แลวผลคูณจะเทากัน)) 
 2.   ครูตรวจสอบการสรุปสมบติัการเทากนัเกี่ยวกับการคูณ โดยสังเกต ความรู ความคิดของ
นักเรียนที่สรุปออกมาวาครบถวนและเพียงพอวาจะเรียนรูมโนทัศนใหม 
 3.  ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศนเดิมไปสูมโนทัศนใหม เปนการเช่ือมโยงเกี่ยวกับความหมายคําตอบ
ของสมการ ความหมายของการแกสมการ และการใชสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณในการแก
สมการโดยใชคําถามกระตุนความคิดดังน้ี 
 -  จะรูไดอยางไรวา 15 เปนคําตอบของสมการ 2x = 30 (เมื่อนํา 15 ไปแทนคาของตัว 
แปรx แลวทําใหสมการ 15 × 2 = 30 เปนจริง) 
 - จากสมการ 2x = 30 อะไรคือคําตอบของสมการ (คาของตัวแปรที่ทําใหสมการ 
2x = 30 เปนจริง) 
 -   สมบัติของการเทากันเกี่ยวกับการคูณชวยในการหาคําตอบของสมการไดอยางไรซึ่งเปน
คําถามกระตุนความคิดเพื่อใหผูเรียน มีความสงสัยใครรู และเกิดความทาทายในความคิดที่จะเรียน
มโนทัศนในเรื่องตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) 
 2.1  สรางมโนทัศนทางพีชคณิตใหม 
 สมบัติของการเทากันเก่ียวกับการคูณ 

1.  ครูต้ังปญหาทางพีชคณิตเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติการ
เทากันเกี่ยวกับการคูณใหนักเรียนพิจารณา และตอบคําถามกระตุนความคิดดังน้ี 

ปญหาท่ี 1 พิจารณาสมการ 9
a  = 2 

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัตทิาง
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-  จากทางดานซายของสมการ 9
a  = 2 ประกอบไป 

ดวยอะไรบาง (ตัวแปร a  และ 9
1  คูณกันอยู) 

 -  จะทําอยางไรใหทางซายของสมการ 9
a  = 2 

เหลือเพียงตัวแปร a  (คูณดวย 9 เขาทั้งสองของของสมการ 9
a  = 2)  

จากสมการ 9
a  = 2 

 นํา 9 มาคูณทั้งสองขางของสมการ 
จะได 9

a  × 9 = 2 × 9 

ดังน้ัน a = 18 
-  สมบัติดังกลาวที่ใชคือสมบัติใด (สมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณ) 
-  จะรูไดอยางไรวา คาของตัวแปร a ที่ไดเปนคําตอบของสมการ  

9
a  = 2 (ตรวจสอบคําตอบ โดยแทน a ดวย 18 ในสมการ 9

a  = 2  

วาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริงสรุปไดวาเปนคําตอบของสมการ)  
 ตรวจสอบ  แทน a ดวย 18 ในสมการ 9

a  = 2 

 จะได 9
18  = 2 เปนสมการที่เปนจริง 

 ดังน้ัน 18 เปนคําตอบของสมการ 9
a  = 2 

 
ปญหาท่ี 2 พิจารณาสมการ 12b = 60 
-  จากทางดานซายของสมการ 12b = 60 ประกอบไป 

ดวยอะไรบาง (ตัวแปร b  และ 12 คูณกันอยู) 
 -  จะทําอยางไรใหทางซายของสมการ 12b = 60 

เหลือเพียงตัวแปร b  (คูณดวย 12
1  เขาทั้งสองของของสมการ 12b = 60)  

จะได 12b × 12
1  = 60 × 12

1  

ดังน้ัน b = 5 
-  สมบัติดังกลาวที่ใชคือสมบัติใด (สมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณ) 

 -  จะรูไดอยางไรวา คาของตัวแปร b ที่ไดเปนคําตอบของสมการ  
 
12b = 60 (ตรวจสอบคําตอบ โดยแทน b ดวย 5 ในสมการ 12b = 60 
วาเปนจริงหรือไม ถาเปนจริงสรุปไดวาเปนคําตอบของสมการ)  
 ตรวจสอบ  แทน b ดวย 5 ในสมการ 12b = 60 
 จะได 12 × 5 = 60 เปนสมการที่เปนจริง 
 ดังน้ัน 5 เปนคําตอบของสมการ 12b = 60 
 

มโนทัศนดานการ
ตรวจสอบและ
การสรุปผล 

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร 
  

มโนทัศนดานการ
ตรวจสอบและการ
สรุปผล 
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 2.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการแกสมการ 
โดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการคูณ (เมื่อสมการอยูในรูป ax = b   
เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว และ a≠0 เราสามารถแกสมการโดยใช 

สมบัติเกี่ยวกับการเทากันการคูณโดยนํา จํานวน a
1  คูณเขาทั้งสองขาง 

ของสมการเพื่อหาคาของตัวแปร x) 
 
2.2  สรุปมโนทัศนทางพีชคณิตท่ีสรางขึ้น 
 ใหนักเรียนสรุปการแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากัน 
การคูณ (เมื่อสมการอยูในรูป ax = b  เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว  
และ a≠0 เราสามารถแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการคูณโดย 

นํา จํานวน a
1  คูณเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหาคาของตัวแปร x) 

 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) 
 1.  นักเรียนรวมกลุมแลกเปลี่ยนและตรวจสอบการแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการ
เทากันการคูณ 
 2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเปนรายบุคคล แลว
แลกเปลี่ยน และตรวจสอบภายในกลุม  
 3.  ใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานของกลุม โดยครูทําการวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน (Change: C) 
 1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการคูณ 
เพื่อใหนักเรียนเปรียบเทียบกับขอสรุปที่นักเรียนสรางข้ึนดังน้ี 
 เมื่อสมการอยูในรูป ax = b  เมื่อ x เปนตัวแปร a, b เปนคาคงตัว เราสามารถแกสมการ

โดยใชสมบัติเกี่ยวกับการเทากันการคูณโดยนํา จํานวน a
1  คูณเขาทั้งสองขางของสมการเพื่อหาคา

ของตัวแปร x) 
 2.  ใหนักเรียนดูมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับมโนทัศนและตัวอยางที่ถูกตองจากการนําเสนอ
ของกลุมที่ทําถูกตอง และครูทําหนาที่อธิบายเพิ่มเติม 

 
ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับมโนทัศนน้ันๆซ้ําอีกหน่ึงครั้ง เพื่อตรวจสอบวาการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันถูกตองตามหลักการทางคณิตศาสตรหรือไม ถายังพบนักเรียนที่ยังมีมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน ครูจะช้ีจุดสําคัญใหนักเรียนเห็นขอผิดพลาดในมโนทัศนน้ันของนักเรียนเพื่อใหมีมโน
ทัศนที่ถูกตอง 

 

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร 

มโนทัศนดาน
หลักการในการ
ดําเนินการใชบท
นิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัตทิาง
คณิตศาสตร 
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สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1.  สื่อการเรียนรู 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเกี่ยวกับการแกสมการโดยใชสมบัติ
เกี่ยวกับการเทากันการคูณ  

2.  แหลงศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
 2.1  หองสมุดโรงเรียน 
 2.2  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 1.  การวัดผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
เกี่ยวกับการแกสมการโดยใช
สมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการคูณ 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
เกี่ยวกับการแกสมการโดยใช
สมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการ
คูณ 

รอยละ 70 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

 
2.  การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(กําลังพัฒนา) 
1  

(ตองปรับปรุง) 
1. เกณฑการ
ประเมิน 
มโนทัศนทาง
พีชคณิต
เกี่ยวกับ
หลักการในการ
ดําเนินการการ
ใชสมบัติของ
การเทากัน
เกี่ยวกับการ
คูณ 

ทําแบบทดสอบได
อยางถูกตองรอย
ละ 90 ข้ึนไป 

ทําแบบทดสอบได
อยางถูกตองรอย
ละ 80 - 89 

ทําแบบทดสอบได
อยางถูกตองรอย
ละ 60 - 79 

ทําแบบทดสอบได
อยางถูกตองตํ่า
กวารอยละ 60 

2. เกณฑการ
ประเมินความ 

ใชรูป ภาษา และ
สัญลักษณทาง

ใชรูป ภาษา และ
สัญลักษณทาง

ใชรูป ภาษา และ
สัญลักษณทาง

ใชรูป ภาษา และ
สัญลักษณทาง
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(กําลังพัฒนา) 
1  

(ตองปรับปรุง) 
สามารถในการ
สื่อสาร  สื่อ
ความหมาย
ทาง
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตรใน
การสือ่สาร   
สื่อความหมาย  
สรปุผล  และ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตอง  ชัดเจน   

คณิตศาสตรในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรปุผล  และ
นําเสนอไดถูกตอง 
แตขาด
รายละเอียดที่
สมบรูณ 

คณิตศาสตรในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรปุผล  และ
นําเสนอไดถูกตอง
บางสวน 

คณิตศาสตรในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรปุผล  และ
นําเสนอไมได 

3. เกณฑการ
ประเมินความ
มุมานะในการ
ทําความเขาใจ
ปญหาและ
แกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

มีความต้ังใจและ
พยายามในการ
ทําความเขาใจ
ปญหาและ
แกปญหาทาง
คณิตศาสตร  มี
ความอดทนและ
ไมทอแทตอ
อุปสรรคจนทําให
แกปญหาทาง
คณิตศาสตรได
สําเร็จ 

มีความต้ังใจและ
พยายามในการทํา
ความเขาใจปญหา
และแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  แต
ไมมีความอดทน
และทอแทตอ
อุปสรรคจนทําให
แกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดไม
สําเร็จเล็กนอย 

มีความต้ังใจและ
พยายามในการทํา
ความเขาใจปญหา
และแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  แต
ไมมีความอดทน
และทอแทตอ
อุปสรรคจนทําให
แกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดไม
สําเร็จเปนสวน
ใหญ 

ไมมีความต้ังใจ
และพยายามใน
การทําความเขาใจ
ปญหาและ
แกปญหาทาง
คณิตศาสตร ไมมี
ความอดทนและ
ทอแทตออปุสรรค
จนทําใหแกปญหา
ทางคณิตศาสตรได
ไมสําเรจ็ 

4. เกณฑการ
ประเมินความ
มุงมั่นในการ
ทํางาน   

มีความมุงมั่นใน
การทํางานอยาง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลสําเรจ็
เรียบรอย 
ครบถวนสมบูรณ 

มีความมุงมั่นใน
การทํางานอยาง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลสําเรจ็
เรียบรอยสวนใหญ 

มีความมุงมั่นใน
การทํางานอยาง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลสําเรจ็
เรียบรอยสวนนอย 

มีความมุงมั่นใน
การทํางานแตไมมี
ความรอบคอบ 
สงผลใหงานไม
ประสบผลสําเรจ็
อยางที่ควร 

 
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 

 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
การแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการคูณ (ครัง้ที่ 1) 
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1.  จงแกสมการ 14a  = 84 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จงแกสมการ 9
b  = -12 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  จงแกสมการ 5
4c  = -24 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 

 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
การแกสมการโดยใชสมบัติเกี่ยวกบัการเทากันการคูณ (ครัง้ที่ 2) 
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1.  จงแกสมการ 21a  = -105 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จงแกสมการ 9
b  = -11 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  จงแกสมการ 5
4c  = −24 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

5.1  แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต เรื่อง สมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว 

5. เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
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ชื่อ-สกุล............................................................................................................... ชั้น................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 

 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 
 
คําชี้แจง 
1.  แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนประกอบดวยขอสอบเลือกตอบจํานวน  ขอโดยประกอบไปดวย 
 1.1  ดานความหมายของสัญลักษณที่ใช ขอ 1-3 
 1.2  ดานความหมายของตัวแปรที่ใช ขอ 4-8 
 1.3  ดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ ขอ 9-12 
 1.4  ดานความหมายและลักษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ขอ 13-17 
 1.5  ดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ขอ 18-22 
 1.6  ดานหลกัในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร ขอ 23-27 
 1.7  ดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา ขอ 28-32 
 1.8  ดานการคิดคํานวณ ขอ 33-37 
 1.9  ดานการตรวจสอบและการสรปุผล ขอ 38-40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ใหนักเรียน X ตัวเลือกที่ถูกตองที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวลงในแบบทดสอบ พรอมแสดงเหตุผลหรือ
หลักการคิดหาคําตอบทุกขอ 
 
ตอนท่ี 1 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานความหมายของสัญลักษณท่ีใช 
1.  3x = 24 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 
   ก.  จํานวนจํานวนหน่ึงหารดวยสามมีคาเทากบัย่ีสบิสี ่
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   ข.  สามเทาของผลตางของจํานวน ๆ หน่ึงไดย่ีสิบสี ่ 
   ค.  สามเอ็กซมีคาเทากบัย่ีสบิสี ่
   ง.  สามเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงมีคาเทากับย่ีสบิสี ่ 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  
12
x  = 80 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 

   ก.  หน่ึงในสิบสองของจํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80 จงหาจํานวนน้ัน  
   ข.  เอ็กซในสิบสองเทากับ 80  
   ค.  จํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80  จงหาจํานวนน้ัน 
   ง.  สิบสองเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80 จงหาจํานวนน้ัน 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  5x −1 = 9 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 
   ก.  หาเอ็กซลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาคาของเอก็ซ 
   ข.  หาเอ็กซของผลตาง 1 มีคาเทากับ 9 จงหาคาของเอ็กซ 
   ค.  หาเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาจํานวนน้ัน  
   ง.  หาในจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาจํานวนน้ัน 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 2 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรท่ีใช 
4.  ขอใดเปรียบเทียบคาของ 5b กับ b ไดถูกตอง 
   ก.  5b > b เน่ืองจาก 5b = b + b + b + b + b 
   ข.  5b > b เน่ืองจาก “b คูณ 5” 
   ค.  ถา b > 0 จะได b < 4b และ     b < 0 จะได b > 5b  
   ง.  b < 5b เน่ืองจาก b มีเพียงตัวเดียว 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.  ตัวแปรในสมการ 5a – 2a = 18 ตรงกบัขอใด 
   ก.  18  ข.  a  ค.  5a – 2a  ง.  a = 6 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  ตัวแปรในสมการ −b + 21 = 25 ตรงกับขอใด 
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   ก.  b   ข.  −b   ค.  b = −4  ง.  25 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  “กวีมีอายุ 45 ปมากกวาอายุของดนัยอยู 6 ปแมมีอายุเทาใด”จากโจทยสิ่งที่กําหนดเปนตัวแปร
คือขอใด 
   ก.  6 ป  ข.  มากกวา  ค.  ดนัย  ง.  อายุของแม  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  “ประยุทธมีนํ้าหนัก 44 กิโลกรัม นอยกวาประวิตร 8 กิโลกรมั ประยุทธหนักกี่กิโลกรัม”จากโจทย
สิ่งทีก่ําหนดเปนตัวแปรคือขอใด 
  ก.  นํ้าหนักที่นอยกวา   ข.  ประยุทธมีนํ้าหนัก 44 กิโลกรมั 
  ค.  นํ้าหนักของประวิตร   ง.  ประยุทธ  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ 
9.  “หกเทาของผลบวกของ a กับ 115” ตรงกับนิพจนขอใด 
  ก.  6 (a + 115)  ข.  6 + a + 115  ค.  6a + 115  ง.  6 + a × 115 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.  “สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ” ตรงกับนิพจนขอใด 

   ก.  3 + 5[2(c – 9)] ข.  3 + 5(2c – 9) ค.  
5
3 (2c – 9)  ง.  

5
3 [2(c – 9)]  

เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.  “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5” ถาจํานวนน้ันคือ e แลวตรงกบัสมการขอใด 
   ก.  e + 1 + 3 = 5 ข.  3e + 1 = 5  ค.  e + 3 = 5   ง.  2 + 3 = 5 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12.  “สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49 จงหาจํานวนน้ัน”ถาจํานวนน้ันคือ f แลวตรง
กับสมการขอใด 
   ก.  3(f – 7) = 49    ข.  3f – 7 = 49 
   ค.  3f + 1 – 7 = 49   ง.  3(f − 1 – 7) = 49 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 4 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานความหมายและลักษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท  

และสมบัติทางคณิตศาสตร 
13.  ถาตองการหาคานิพจน 2a + 36 เมื่อ a = 30 ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 
   ข. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 เปนเทจ็ 
   ค. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 จะได 2(30) + 36  
   ง. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 และ 2(30) =   -36 เปนเทจ็ 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14.  ฉันซื้อไอศกรมีสองแทง ถาไอศกรมีแทงหน่ึง ราคา a บาท และอีกแทงหน่ึงราคา 30 บาท ฉัน
ตองจายเงินเทาไร 
  ก.  a + 30     ข.  a + 30 = 0 
  ค.  a + 30 = 0 ดังน้ัน a = −30  ง.  a + 30 = 0 ดังน้ัน ฉันตองจายเงิน 30 บาท 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15.  สมการ x + a = x + b มี x เปนตัวแปร และ a, b เปนจํานวนใดๆขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  ถา a = b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบมากมาย  
   ข.  ถา a > b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบมากมาย 
   ค.  ถา a < b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบเดียว 
   ง.  ถา a ≠ b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบเดียว 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16.  ถาสมการ ax + b = 0 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร 
   ข.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ b ≠ 0 
   ค.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ a ≠ 0  
   ง.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ a ≠ b 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17.  ถาสมการ cyn + d = 0 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มี y เปนตัวแปร และ c, d, n เปน
จํานวนใดๆขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  c ≠ 0 และ n = 1    ข.  c ≠ 0 และ n ≠ 1 
   ค.  d ≠ 0 และ n > 0   ง.  d ≠ 0 และ n < 0 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 5 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเง่ือนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท  

และสมบัติ 
18.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  2 + 3a มีคาเทากับ 5a   ข.  2a – 1 มีคาเทากับ a 
   ค.  16a – 4a มีคาเทากับ 12a    ง.  16a – 2a + 6 มีคาเทากบั 20a 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  5b + 2 มีคาเทากับ 7b   ข.  2b – 1 มีคาเทากบั 0 
   ค.  b – 4b มีคาเทากบั −3b    ง.  5b – 2b + 4 มีคาเทากับ 7b 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก. 5 + 2c มีคาเทากบั 7c   ข.  2c – 2 มีคาเทากับ 0 
   ค. 16c – 4 มีคาเทากับ 12c   ง. 11c – 2c + 3 มีคาเทากับ 9c + 3  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับการหาคาของ a จากสมการ 2a − 2 = 18     
  ก.  2a – 2 = 0 ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ 0 = 18 เปนไปไมไดจึงไมสามารถหาคา 
      ของตัวแปรได 
  ข.  2a – 2 = a ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ a = 18 
  ค.  2a − 2 = 18 ดังน้ัน a = (10 + 2) ÷ 2  
  ง.  2a – 2 = 0 ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ 0 = 18 และ a = 0 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
22.  ถา a , b และ c เปนจํานวนใดๆ ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  –(−a)(b) = –(−a)(−b)   ข.  −a(bc) = (−a)(b) (−a)(c) 

   ค.  (a + b)c = ac + bc    ง.  
c
ab  = 

c
a  × 

c
b  

เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 6 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานหลักในการดําเนินการใชบทนิยาม  
   ทฤษฎีบท และสมบัติ 
23.  −7(2b – 4) มีคาเทากบัขอใด 
   ก.  −(7 × 2b) + 7 × (−4)   ข.  (−7) × 2b + 7 × (−4) 
   ค.  (−7) × 2b + (−7) × (−4)    ง.  (−7) × 2b + (−4) 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
24.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  12b + 2b = 14b2    ข.  b + 2b + 3b = 6b3 
   ค.  5b – 2b = 0    ง.  6b – 2b + 3b = 7b   
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25.  ขอใดตอไปน้ีใชสมบัติการเทากันของการบวกไดถูกตอง 
   ก.  2x + 5 = 9 จะได 2x = 14    ข.  4 + 7x = 9 จะได 3 + 7x = 10 
   ค.  3x − 5 = 4 จะได 3x − 2 = 7   ง.  6x − 3= 13  จะได 6x = 15  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26.  ถา a ÷ 5 = 15 แลว (a ÷ 5) × 5 มีคาเทากับขอใด 
   ก. 15 × 5    ข. 15 × (−5)  ค. 15 ÷ 5  ง. 15 ÷ (−5) 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
27. ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับการหาคาของ a จากสมการ −5a + 10 = 20 

   ก.  a = 5
1020  ข.  a =  5

1020  ค.  a =  5-
1020   ง.  a =  5-

1020  

เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 7 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานขั้นตอนการดําเนินการแกปญหา 
28.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 
   ก.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อให  

     วงเล็บหมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา −
3
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให −3 หมดไป 

   ข.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อให 
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     วงเล็บหมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ −3 กับ −5 บวกทั้งสองขางสมการเพื่อ 
     ใหผลคูณดังกลาวหมดไป  
   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา 5 มาบวกทัง้สองขางของ
สมการเพือ่ให −5 หมดไปกอน 
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา −6 มาบวกทั้งสองขางของ 
     สมการเพือ่ใหดานขวาของสมการมีคาเทากบัศูนย 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29. ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 
  ก.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเล็บของสมการ 2(b + 3) = 18 เพื่อใหวงเล็บ 

      หมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา 
2
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให 2 หมดไป 

  ข.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ 2(b + 3) = 18 เพื่อใหวงเล็บ 
      หมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ 2 กับ 3 บวกทั้งสองขางสมการเพื่อใหผลคูณ 
      ดังกลาวหมดไป  
  ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −3 มาบวกทัง้สองขางของ 
      สมการเพื่อให 3 หมดไปกอน 
  ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −18 มาบวกทัง้สองขางของ 
      สมการเพื่อใหดานขวาของสมการมีคาเทากบัศูนย 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.  ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ขอใดถูกตอง 
  ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 เหมือนกัน โดยนํา −2  
      มาบวกทั้งสองขางของสมการ 

  ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 เหมือนกัน โดยนํา 
3
1  

      มาคูณทั้งสองขางของสมการ 
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  ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ตางกัน สมการ  

      3a + 2 = 6 โดยนํา 
3
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการและ สมการ 3(a + 2) = 6 โดยนํา −2 มา       

      บวกทั้งสองขางของสมการ 
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ตางกัน สมการ  

      3a + 2 = 6 โดยนํา −2 มาบวกทั้งสองขางและสมการ 3(a + 2) = 6 โดยนํา 
3
1 มาคูณทั้งสอง             

      ขางสมการ  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
31.  ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ขอใดถูกตอง 
   ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 เหมือนกัน โดยนํา 1  
      มาบวกทั้งสองขางของสมการ 
   ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 เหมือนกัน โดยนํา  

      
5
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการ 

   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ตางกัน สมการ  

      5b − 1 = 11 โดยนํา 1 มาบวกทั้งสองขางของสมการและสมการ 5(b − 1) = 6 โดยนํา 
5
1 มา 

      คูณทั้งสองขางสมการ  
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ตางกัน สมการ  

      5b − 1 = 11 โดยนํา 
5
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการและ สมการ 5(b − 1) = 6 โดยนํา 1 มา 

      บวกทั้งสองขางของสมการ 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
32.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 
   ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา 8 มาบวกทั้งสองขางของสมการเพื่อให 8 หมด       
      ไปกอน 
   ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา −4 มาบวกทั้งสองขางของสมการเพื่อให 4  
      หมดไปกอน  
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   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา 
2
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให ตัวสวน 

      หมดไปกอน 
   ง.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเล็บของสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 แลว 

      ข้ันตอนถัดมาใหนําผลคูณของ 
2
1  คูณทั้งสองขางสมการ 

เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 8 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานดานการคิดคํานวณ 
33. นิพจน−9b – 4b – 18 – 12 มีคาเทากับขอใด 
   ก.  −13b – 30  ข.  13b + 30  ค.  −5b – 6  ง.  5b + 6 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
34.  นิพจน−11d – 5d – 11 − 2 มีคาเทากบัขอใด 
   ก.  −6d – 9  ข.  6d – 9  ค.  16d + 11  ง.  −16d – 13  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
35.  นิพจน−8e + 3e – 9 + 11 มีคาเทากับขอใด 
   ก.  −11e – 20 ข.  11e + 20  ค.  −5e + 2   ง.  5e – 2 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
36. นิพจน−15a – 9a มีคาเทากับขอใด 
   ก.  15a – 9a  ข.  −15a + 9a  ค.  − (15a – 9a) ง.  (−15a) +(–9a)  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
37. ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  18x – 25x = 7x   ข.  −30x + 25x = 5x 
   ค.  x – 30x = −29x    ง.  −15x + 9x = 6x 
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 9 การวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและการสรุปผล 
38.  ขอใดคือคําตอบของสมการสมการ 2a + 1 = 3 ที่ถูกตอง 
   ก.  สมการ 2a + 1 = 3 มี a = 1 เปนคําตอบ 
   ข.  a = 1 เปนคําตอบของสมการ   2a + 1 = 3 
   ค.  1 เปนคําตอบของสมการ 2a + 1 = 3   
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   ง.  a = 1  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
39.  ถา 3x + 2x – 13 = 11 แลว 5x มีคาเทากับขอใด 
   ก.  x = 5   ข.  5 เปนคําตอบของสมการ 3x + 2x – 13 = 11 
   ค.  5    ง.  25  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
40.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการจะเปนคําตอบของ 
       โจทยปญหาน้ัน 
   ข.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่ถูกตองจะเปน 
       คําตอบของโจทยปญหาน้ัน 
   ค.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่มีตรวจสอบคําตอบ  
       ของสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาน้ัน 
   ง.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่มีตรวจสอบคําตอบ 
       จากการแกสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาไดเมือ่มีการตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย 
       ปญหาน้ัน  
เหตุผลหรือหลักวิธีการคิดในการหาคําตอบ คือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 

1.  3x = 24 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 
   ก.  จํานวนจํานวนหน่ึงหารดวยสามมีคาเทากบัย่ีสบิสี ่
   ข.  สามเทาของผลตางของจํานวน ๆ หน่ึงไดย่ีสิบสี ่ 
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   ค.  สามเอ็กซมีคาเทากบัย่ีสบิสี ่
   ง.  สามเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงมีคาเทากับย่ีสบิสี ่ 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 3x = 24 เปนจํานวนจํานวนหน่ึงหารดวยสามมีคาเทากับย่ีสบิสีซ่ึ่งเปนประโยคภาษาที่    
ไมสอดคลองกบัสญัลักษณทีก่ําหนดให 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 3x = 24 เปนสามเทาของผลตางของจํานวน ๆ หน่ึงไดย่ีสบิสีซ่ึ่งเปนประโยคภาษาที่        
ไมสอดคลองกบัสญัลักษณทีก่ําหนดให 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 3x = 24 เปนสามเอก็ซมีคาเทากบัย่ีสบิสีซ่ึ่งเปนประโยคภาษาที่ไมสอดคลองกับสญัลักษณ
ที่กําหนดให 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของสัญลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 3x = 24 เปนสามเทาของจํานวน ๆ หน่ึงมีคาเทากับย่ีสบิสี่ ซึง่เปนประโยคภาษาที่
สอดคลองกบัสญัลักษณทีก่ําหนดให 
 
 

2.  
12
x  = 80 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 

   ก.  หน่ึงในสิบสองของจํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80 จงหาจํานวนน้ัน  
   ข.  เอ็กซในสิบสองเทากับ 80  
   ค.  จํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80  จงหาจํานวนน้ัน 
   ง.  สิบสองเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงเทากบั 80 จงหาจํานวนน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันทีถู่กตองดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง

สัญลักษณ 
12
x

 = 80 เปนหน่ึงในสิบสองของจํานวนจํานวนหน่ึงเทากับ 80 ซึ่งเปนประโยคภาษาที่

สอดคลองกับสญัลักษณที่กําหนดให 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานความหมายของสัญลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
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สัญลักษณ 
12
x

 = 80 เปนเอ็กซในสิบสองเทากับ 80 ซึ่งเปนประโยคภาษาที่ไมสอดคลองกับสัญลกัษณที่

กําหนดให 
กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานความหมายของสัญลกัษณที่ใช เน่ืองจากแปลง

สัญลักษณ 
12
x

 = 80 เปนจํานวนจาํนวนหน่ึงเทากับ 80 ซึ่งเปนประโยคภาษาที่ไมสอดคลองกับ

สัญลักษณที่กําหนดให 
กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของสญัลักษณทีใ่ช เน่ืองจากแปลง

สัญลักษณ 
12
x

 = 80 เปนสิบสองเทาของจํานวนจาํนวนหน่ึงเทากับ 80 ซึ่งเปนประโยคภาษาทีไ่ม

สอดคลองกับสญัลักษณที่กําหนดให 
 
3.  5x −1 = 9 เขียนเปนประโยคภาษาตรงกบัขอใด 
   ก.  หาเอ็กซลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาคาของเอก็ซ 
   ข.  หาเอ็กซของผลตาง 1 มีคาเทากับ 9 จงหาคาของเอ็กซ 
   ค.  หาเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาจํานวนน้ัน  
   ง.  หาในจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาจํานวนน้ัน 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 5x −1 = 9 เปนหาเอก็ซลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาคาของเอ็กซซึง่เปนประโยค
ภาษาที่สอดคลองกับสัญลักษณที่กําหนดให 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 5x −1 = 9 เปนหาเอก็ซของผลตาง 1 มีคาเทากบั 9 จงหาคาของเอ็กซซึ่งเปนประโยค
ภาษาที่สอดคลองกับสัญลักษณที่กําหนดให 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายหมายของสัญลักษณที่ใช เน่ืองจาก
แปลงสัญลักษณ 5x −1 = 9 เปนหาเทาของจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากบั 9 จงหา
จํานวนน้ันซึ่งเปนประโยคภาษาที่สอดคลองกับสัญลักษณทีก่ําหนดให 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของสญัลักษณที่ใช เน่ืองจากแปลง
สัญลักษณ 5x −1 = 9 เปนหาในจํานวนจํานวนหน่ึงลบออกดวย 1 มีคาเทากับ 9 จงหาจํานวนน้ันซึง่
เปนประโยคภาษาที่สอดคลองกับสัญลักษณที่กําหนดให 
4.  ขอใดเปรียบเทียบคาของ 5b กับ b ไดถูกตอง 
   ก.  5b > b เน่ืองจาก 5b = b + b + b + b + b 
   ข.  5b > b เน่ืองจาก “b คูณ 5” 
   ค.  ถา b > 0 จะได b < 4b และ     b < 0 จะได b > 5b  
   ง.  b < 5b เน่ืองจาก b มีเพียงตัวเดียว 
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจาก
เปรียบเทียบคาของ 5b มากกวา b จากจํานวนของ b ที่มากกวาโดยไมนําคาของตัวแปร b มาใชใน
การเปรียบเทียบซึง่เปนความเขาใจทีไ่มถูกตองของความหมายของตัวแปรที่ใช 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจาก
เปรียบเทียบคาของ 5b มากกวา b จากที่ 5 มาคูณกับ b โดยไมนําคาของตัวแปร b มาใชในการ
เปรียบเทียบซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองของความหมายของตัวแปรที่ใช 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากเปรียบเทียบ
คาของ 5b กับ b โดยนําคาของตัวแปร b มาใชในการเปรียบเทียบโดย ถา b > 0 จะได b < 4b และ 
b < 0 จะได b > 5b  ซึ่งเปนความเขาใจทีถู่กตองของความหมายของตัวแปรที่ใช 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจาก
เปรียบเทียบคาของ b นอยกวา 5b จากจํานวนของ b ที่มีตัวเดียว โดยไมนําคาของตัวแปร b มาใชใน
การเปรียบเทียบซึง่เปนความเขาใจทีไ่มถูกตองของความหมายของตัวแปรที่ใช 
 
 
5.  ตัวแปรในสมการ 5a – 2a = 18 ตรงกบัขอใด 
   ก.  18  ข.  a  ค.  5a – 2a  ง.  a = 6 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุคา
คงตัว 18 เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ a เปนตัว
แปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ
นิพจนที่มีตัวแปร 5a – 2a เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุคา
ของตัวแปร a = 6 เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
 
 
 
6.  ตัวแปรในสมการ −b + 21 = 25 ตรงกับขอใด 
   ก.  b   ข.  −b   ค.  b = −4  ง.  25 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ b เปนตัว
แปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชถูกตอง 
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  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ
นิพจนที่มีตัวแปร −b เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุคา
ของตัวแปร b = −4 เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุคา
คงตัว 25 เปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
 
7.  “กวีมีอายุ 45 ปมากกวาอายุของดนัยอยู 6 ปแมมีอายุเทาใด”จากโจทยสิ่งที่กําหนดเปนตัวแปร
คือขอใด 
   ก.  6 ป  ข.  มากกวา  ค.  ดนัย  ง.  อายุของแม  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ
คาคงที่คือ 6 ปเปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ   
คํากิริยาคือ มากกวาเปนตัวแปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุช่ือ
คนคือ ดนัยเปนตัวแปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบอุายุของ
แมเปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชถูกตอง 
 
8.  “ประยุทธมีนํ้าหนัก 44 กิโลกรัม นอยกวาประวิตร 8 กิโลกรมั ประยุทธหนักกี่กิโลกรัม”จากโจทย
สิ่งทีก่ําหนดเปนตัวแปรคือขอใด 
  ก.  นํ้าหนักที่นอยกวา   ข.  ประยุทธมีนํ้าหนัก 44 กิโลกรมั 
  ค.  นํ้าหนักของประวิตร   ง.  ประยุทธ  
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุ   
คํากิริยาคือ นํ้าหนักที่นอยกวาเปนตัวแปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุช่ือ
คนและคาคงที่คือ ประยุทธมีนํ้าหนัก 44 กิโลกรัมเปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัว
แปรที่ใชไมถูกตอง 
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  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายของตัวแปรที่ใช เน่ืองจากระบุนํ้าหนัก
ของประวิตรเปนตัวแปรซึ่งเปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายของตัวแปรทีใ่ช เน่ืองจากระบุช่ือ
คนคือ ประยุทธเปนตัวแปรซึง่เปนความเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชไมถูกตอง 
 
9.  “หกเทาของผลบวกของ a กับ 115” ตรงกับนิพจนขอใด 
  ก.  6 (a + 115)  ข.  6 + a + 115  ค.  6a + 115  ง.  6 + a × 115 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามโนทัศนที่ถูกตองดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ เน่ืองจากเปลี่ยน
ประโยคภาษาเปนสญัลักษณ หกเทาของผลบวกของ a กับ 115 ได 6 (a + 115) ซึ่งเปนคําตอบที่
ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ หกเทาของผลบวกของ a กับ 115 ได 6 + a + 115 ซึ่งเปน
คําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ หกเทาของผลบวกของ a กับ 115 ไดเปน 6a + 115 ซึ่งเปน
คําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ หกเทาของผลบวกของ a กับ 115 ได 6 + a × 115 ซึ่งเปน
คําตอบที่ไมถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  “สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ” ตรงกับนิพจนขอใด 

   ก.  3 + 5[2(c – 9)] ข.  3 + 5(2c – 9) ค.  
5
3 (2c – 9)  ง.  

5
3 [2(c – 9)]  

 
การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ก แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
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เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ได  
3 + 5[2(c – 9)] ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ได  
3 + 5(2c – 9) ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก

เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ได
5
3 (2c – 9)  

ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามโนทัศนทีถู่กตองดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ เน่ืองจากเปลี่ยน

ประโยคภาษาเปนสญัลักษณ สามในหาของสองเทาของผลตางของ c กับ 9 ได 
5
3 [2(c – 9)]  

ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง 
 
11.  “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5” ถาจํานวนน้ันคือ e แลวตรงกบัสมการขอใด 
   ก.  e + 1 + 3 = 5 ข.  3e + 1 = 5  ค.  e + 3 = 5   ง.  2 + 3 = 5 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลีย่นประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5”ได e + 1 + 3 = 5 
ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานเปลีย่นประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5” ได 3e + 1 = 5 
ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5” ได e + 3 = 5 ซึ่ง
เปนคําตอบที่ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลีย่นประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “จํานวนจํานวนหน่ึงรวมกับ 3 แลวเทากบั 5” ได 2 + 3 = 5 ซึ่ง
เปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 
12.  “สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49 จงหาจํานวนน้ัน”ถาจํานวนน้ันคือ f แลวตรง
กับสมการขอใด 
   ก.  3(f – 7) = 49    ข.  3f – 7 = 49 
   ค.  3f + 1 – 7 = 49   ง.  3(f − 1 – 7) = 49 
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ .“สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49” ได 3(f – 7) 
= 49 ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานเปลีย่นประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49” ได 3f – 7 = 
49 ซึ่งเปนคําตอบที่  ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานเปลี่ยนประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49” ได 3f + 1 – 
7 = 49 ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานเปลีย่นประโยคภาษาเปนสญัลักษณ เน่ืองจาก
เปลี่ยนประโยคภาษาเปนสัญลักษณ “สามเทาของผลตางของจํานวนหน่ึงกับเจ็ดได 49”ได           
3(f − 1 – 7) = 49 ซึ่งเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 
13.  ถาตองการหาคานิพจน 2a + 36 เมื่อ a = 30 ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 
   ข. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 เปนเทจ็ 
   ค. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 จะได 2(30) + 36  
   ง. แทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 = 0 จะได 2(30) + 36 = 0 และ 2(30) =   -36 เปนเทจ็ 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะของบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจนิพจนเปนสมการ จึงแปลงนิพจน 2a + 36 
เปนสมการ 2a + 36 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง และเมื่อแทนคา a ดวย 30 ทําให 2(30) + 
36 = 0 เปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายและลกัษณะของบทนิยาม    
ทฤษฎีบท  และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจนิพจนเปนสมการ จึงแปลงนิพจน 2a + 36 
เปนสมการ 2a + 36 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถูกตอง และเมื่อแทนคา a ดวย 30 ทําให 2(30) + 
36 = 0 เปนเท็จเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายและลกัษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตรเน่ืองจากดําเนินการแทน a ดวย 30 ใน 2a + 36 ได 2(30) + 36 โดยไม
แปลงนิพจนเปนสมการซึง่เปนความเขาใจที่ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะของบทนิยาม ทฤษฎี
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บท  และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจนิพจนเปนสมการ จึงแปลงนิพจน 2a + 36 เปน
สมการ 2a + 36 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง และเมือ่แทนคา x ดวย 30 ทําให 2(30) = -36 
เปนเท็จ เปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 

14.  ฉันซื้อไอศกรมีสองแทง ถาไอศกรมีแทงหน่ึง ราคา a บาท และอีกแทงหน่ึงราคา 30 บาท ฉัน
ตองจายเงินเทาไร 
  ก.  a + 30     ข.  a + 30 = 0 
  ค.  a + 30 = 0 ดังน้ัน a = −30  ง.  a + 30 = 0 ดังน้ัน ฉันตองจายเงิน 30 บาท 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานความหมายและลกัษณะของบทนิยาม ทฤษฎีบท  
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเปลี่ยนประโยคภาษาเปนนิพจนพีชคณิต a + 30 โดยไมแปลง
เปนสมการซึ่งเปนความเขาใจที่ถูกตอง   
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจวานิพจนเปนสมการเมื่อเปลี่ยนประโยคภาษา
เปนนิพจนพีชคณิตจึงแปลงนิพจน a + 30เปนสมการ a + 30 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจวานิพจนเปนสมการเมื่อเปลี่ยนประโยคภาษา
เปนนิพจนพีชคณิตจึงแปลงนิพจน a + 30เปนสมการ a + 30 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
และเมือ่ดําเนินการแกสมการทําให a = −30 เปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายและลักษณะของบทนิยาม      
ทฤษฎีบท  และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจวานิพจนเปนสมการเมื่อเปลี่ยนประโยคภาษา
เปนนิพจนพีชคณิตจึงแปลงนิพจน a + 30เปนสมการ a + 30 = 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
และเมือ่ดําเนินการแกสมการทําให ฉันตองจายเงิน 30 บาทเปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 
15.  สมการ x + a = x + b มี x เปนตัวแปร และ a, b เปนจํานวนใดๆขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  ถา a = b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบมากมาย  
   ข.  ถา a > b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบมากมาย 
   ค.  ถา a < b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบเดียว 
   ง.  ถา a ≠ b แลว สมการ x + a = x + b จะมีคําตอบเดียว 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจลักษณะคําตอบสมการ สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเทากัน คาคงที่
เทากัน (a = b) จะมีคําตอบมากมายซึ่งเปนความเขาใจที่ถูกตอง  
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
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และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจลักษณะคําตอบสมการ สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเทากัน 
คาคงที่มากกวากัน   (a > b) จะมีคําตอบมากมายซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจลักษณะคําตอบสมการ สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเทากัน 
คาคงที่นอยกวากัน   (a < b) จะมีคําตอบเดียวซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจลักษณะของคําตอบเขาใจลักษณะคําตอบสมการ 
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเทากัน คาคงที่ไมเทากัน (a ≠ b) จะมีคําตอบเดียวซึง่เปนความเขาใจทีไ่ม
ถูกตอง 
 
16.  ถาสมการ ax + b = 0 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร 
   ข.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ b ≠ 0 
   ค.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ a ≠ 0  
   ง.  a และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และ a ≠ b 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรูปทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปร ax + b = 0 ซึ่งมี a 
และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร โดยไมกําหนด a ≠ 0 ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรูปทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปร ax + b = 0 ซึ่งมี a 
และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปรโดยไมกําหนด a ≠ 0 ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจที่ถูกตองรูปทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปร ax + b = 0 ซึ่งมี 
x, b เปนคาคงที่ a เปนตัวแปร และกําหนด a ≠ 0 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรูปทั่วไปของสมการเชิงเสนตัวแปร ax + b = 0 ซึ่งมี a 
และ b เปนคาคงที่ x เปนตัวแปร และกําหนด a ≠ b แทน a ≠ 0 ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
 
 
17.  ถาสมการ cyn + d = 0 เปนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวที่มี y เปนตัวแปร และ c, d, n เปน
จํานวนใดๆขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  c ≠ 0 และ n = 1    ข.  c ≠ 0 และ n ≠ 1 
   ค.  d ≠ 0 และ n > 0   ง.  d ≠ 0 และ n < 0 
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันที่ถกูตองดานความหมายและลักษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ
ทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจที่ถกูตองรูปสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว cy

n 
+ d = 0 มี y เปนตัวแปร 

และ c, d, n เปนจํานวนใดๆ ตองกําหนด c ≠ 0 และ n = 1 
 กรณีตอบขอ ข  แสดงวามีมโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนดานความหมายและลักษณะบทนิยาม ทฤษฎบีท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรปูสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว cy

n 
+ d = 0 มี y เปนตัวแปร และ c, 

d, n เปนจาํนวนใดๆ กําหนด c ≠ 0 และ n ≠ 1 แทน c ≠ 0 และ n = 1 ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนดานความหมายและลกัษณะบทนิยาม ทฤษฎบีท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรปูของสมการเชงิเสนตัวแปรเดียว cy

n 
+ d = 0 มี y เปนตัวแปร และ 

c, d, n เปนจาํนวนใดๆ กําหนด d ≠ 0 และ n > 0 แทน c ≠ 0 และ n = 1ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถกูตอง 
 กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานความหมายและลักษณะบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจรูปสมการเชิงเสนตัวแปร cy

n 
+ d = 0 มี y เปนตัวแปร และ c, 

d, n เปนจํานวนใดๆ กําหนด d ≠ 0 และ n < 0 แทน c ≠ 0 และ n = 1 ซึ่งเปนความเขาใจทีไ่มถูกตอง 

 
18.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  2 + 3a มีคาเทากับ 5a   ข.  2a – 1 มีคาเทากับ a 
   ค.  16a – 4a มีคาเทากับ 12a    ง.  16a – 2a + 6 มีคาเทากบั 20a 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนตางประเภทกัน คือ 2 กับ 3a 
เทากับ 5a ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงือ่นไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนตางประเภทกันคือ 2a กับ −1 
เทากับ a ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงื่อนไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนประเภทเดียวกันคือ 16a กับ –4a เทากับ 
12a ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนด 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนตางประเภทกันคือ 16a กับ –2a 
และ 6 เทากับ 20a ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนทีเ่กินเงื่อนไขที่กําหนด 
19.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  5b + 2 มีคาเทากับ 7b   ข.  2b – 1 มีคาเทากบั 0 
   ค.  b – 4b มีคาเทากบั −3b    ง.  5b – 2b + 4 มีคาเทากับ 7b 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
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  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 5b กับ 2 
เทากับ 7b ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนทีเ่กินเงื่อนไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 2b กับ −1 
เทากับ 0 ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงือ่นไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนประเภทเดียวกันคือ b กับ –4b เทากับ −3b 
ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนทีเ่ปนไปตามเงือ่นไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 15b กับ –2b 
และ 4 เทากับ 7b ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงือ่นไขที่กําหนด 
 
20.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก. 5 + 2c มีคาเทากบั 7c   ข.  2c – 2 มีคาเทากับ 0 
   ค. 16c – 4 มีคาเทากับ 12c   ง. 11c – 2c + 3 มีคาเทากับ 9c + 3  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 5 กับ 2c เทากับ 
7c ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงื่อนไขทีก่ําหนด 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 2c กับ −2 
เทากับ 0 ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงือ่นไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 16c กับ −4 
เทากับ 12c ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงื่อนไขทีก่าํหนด 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่คลายกันคือ 11c กับ –2c และ 3 เทากับ 9c+ 
3 ซึ่งเปนการดําเนินการรวมพจนที่เกินเงือ่นไขที่กําหนด 
 
21.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับการหาคาของ a จากสมการ 2a − 2 = 18     
  ก.  2a – 2 = 0 ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ 0 = 18 เปนไปไมไดจึงไมสามารถหาคา 
      ของตัวแปรได 
  ข.  2a – 2 = a ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ a = 18 
  ค.  2a − 2 = 18 ดังน้ัน a = (10 + 2) ÷ 2  
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  ง.  2a – 2 = 0 ดังน้ัน 2a − 2 = 18 มีคาเทากับ 0 = 18 และ a = 0 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม      
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 2a – 2 = 0 ซึ่ง
เปนการดําเนินการรวมพจนทีเ่กินเงื่อนไขที่กําหนด และเมื่อดําเนินการตอทําให 0 = 18 เปนคําตอบที่
ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนที่ไมคลายกันคือ 2a – 2 = a ซึ่ง
เปนการดําเนินการรวมพจนทีเ่กินเงื่อนไขที่กําหนด และเมื่อดําเนินการตอทําให a = 18 เปนคําตอบที่
ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานขอบเขตหรือเงื่อนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากเขาใจ 2a − 2 เปนพจนที่ไมคลายกันไมสามารถดําเนินการรวม
พจนกันไดซึง่เปนความเขาใจที่ถูกตอง และเมื่อดําเนินการตอทําให a = (10 + 2) ÷ 2 เปนคําตอบที่
ถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเงือ่นไขการใชบทนิยามทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนทีไ่มคลายกนัคือ 2a – 2 = 0 ซึง่เปนการ
ดําเนินการรวมพจนทีเ่กนิเงื่อนไขที่กําหนด และเมื่อดําเนินการตอทําให a = 0 เปนคําตอบที่ไมถูกตอง 
 
22.  ถา a , b และ c เปนจํานวนใด ๆ ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  –(−a)(b) = –(−a)(−b)   ข.  −a(bc) = (−a)(b) (−a)(c) 

   ค.  (a + b)c = ac + bc    ง.  
c
ab  = 

c
a  × 

c
b  

 
การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเง่ือนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการแจกแจงเครื่องหมายลบกับพจนที่อยูในรปูการคูณคือ 
 –(−a)(b) = –(−a)(−b) ซึ่งเปนการใชสมบัติการแจกแจงที่เกินเง่ือนไขที่กําหนด 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเง่ือนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการแจกแจง−a กับพจนที่อยูในรปูการคูณคือ −a(bc) = 
(−a)(b) (−a)(c) ซึ่งเปนการใชสมบัติการแจกแจงที่เกินเง่ือนไขที่กําหนด 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนทีถู่กตองดานขอบเขตหรือเง่ือนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และ
สมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการแจกแจง c กับพจนที่อยูในรูปการบวกคือ (a + b)c = ac 
+ bc ซึ่งเปน   การใชสมบัติการแจกแจงตามเง่ือนไขทีกํ่าหนด 
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 กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานขอบเขตหรือเง่ือนไขการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 

และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการแจกแจง
c
1

กับพจนที่อยูในรูปการคูณคือ 
c
ab

= 
c
a

 × 

c
b

 ซึ่งเปนการใชสมบัติการแจกแจงที่เกินเง่ือนไขที่กําหนด 

 
23.  −7(2b – 4) มีคาเทากบัขอใด 
   ก.  −(7 × 2b) + 7 × (−4)   ข.  (−7) × 2b + 7 × (−4) 
   ค.  (−7) × 2b + (−7) × (−4)    ง.  (−7) × 2b + (−4) 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามโีนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการแจกแจงเฉพาะคาคงตัว 7 คือ −7(2b – 4) = −(7 × 
2b) + 7 × (−4) ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติการแจกแจงที่ไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการแจกแจงเครือ่งหมายลบเฉพาะพจนแรก
เทาคือ −7(2b – 4) = (−7) × 2b + 7 × (−4) ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติการแจกแจงทีไ่มถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานหลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการแจกแจง−7 ทุกพจน คือ −7(2b – 4= (−7) × 2b + 
(−7) × (−4) ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติการแจกแจงทีถู่กตอง 
 กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการแจกแจง−7 เฉพาะพจนแรก คือ −7(2b – 4)  
= (−7) × 2b + (−4) ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติการแจกแจงทีไ่มถูกตอง 
 
24.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  12b + 2b = 14b2    ข.  b + 2b + 3b = 6b3 
   ค.  5b – 2b = 0    ง.  6b – 2b + 3b = 7b   
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนทั้งสัมประสทิธ์ิและเลขช้ีกําลงัของ
ตัวแปรคือ 12b กับ 2b เทากับ 14b2 ซึ่งเปนหลักการการดําเนินการรวมพจนทีไ่มถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
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ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนทั้งสัมประสทิธ์ิและเลขช้ีกําลงัของ
ตัวแปรคือ      b กับ 2b และ 3b เทากบั 6b3 ซึ่งเปนหลักการการดําเนินการรวมพจนที่ไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนทั้งสัมประสทิธ์ิและเลขช้ีกําลงัของ
ตัวแปรคือ 5b กับ −2b เทากับ 0 ซึ่งเปนหลักการการดําเนินการรวมพจนที่ไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนทีถู่กตองดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากดําเนินการรวมพจนโดยนําสัมประสิทธ์ิมาบวกกันสวนตัวแปร
เปนชุดเดิมคือ 6b กับ −2b และ 3b เทากบั 7b ซึ่งเปนหลกัการการดําเนินการรวมพจนที่ถูกตอง 
 
25.  ขอใดตอไปน้ีใชสมบัติการเทากันของการบวกไดถูกตอง 
   ก.  2x + 5 = 9 จะได 2x = 14    ข.  4 + 7x = 9 จะได 3 + 7x = 10 
   ค.  3x − 5 = 4 จะได 3x − 2 = 7   ง.  6x − 3= 13  จะได 6x = 15  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก 2x + 5 นํา 5 มาลบ จะได 2x และจาก 9 นํา 5 มา
บวกจะได 14   จึงตรงกบัตัวเลือก 2x + 5 = 9 จะได 2x = 14 ซึ่งเปนหลกัการใชสมบัติของการ
เทากันที่ไมถูกตอง  
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก 4 + 7x นํา 1 มาลบ จะได 3 + 7x และจาก 9 นํา 1 
มาบวกจะได 10 จึงตรงกบัตัวเลอืก 4 + 7x = 9 จะได    3 + 7x = 10 ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติของ
การเทากันที่ไมถูกตอง 
กรณีตอบขอ ค  แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานหลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก 3x − 5 นํา 3 มาบวก จะได 3x − 2 และจาก 4 นํา 3 มาบวก
จะได 7 จึงตรงกับตัวเลือก 3x − 5 = 4 จะได 3x − 2 = 7 ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติของการเทากับที่
ถูกตอง คือ การบวกจะตองบวกดวยจํานวนที่เทากันทัง้สองขางของสมการ 
กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม     
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก 6x – 3 นํา 3 มาบวก จะได 6x และจาก 13 นํา 2 
มาบวกจะได 15 จึงตรงกบัตัวเลอืก 6x − 3= 13  จะได 6x = 15 ซึ่งเปนหลกัการใชสมบัติของการ
เทากันที่ไมถูกตอง 
 
26.  ถา a ÷ 5 = 15 แลว (a ÷ 5) × 5 มีคาเทากับขอใด 
   ก. 15 × 5    ข. 15 × (−5)  ค. 15 ÷ 5  ง. 15 ÷ (−5) 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานหลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
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และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก a ÷ 5 นํา 5 มาคูณ จะได (a ÷ 5) × 5 และจาก 15 นํา 5 มา
คูณจะได 15 × 5 จึงตรงกับตัวเลือก (a ÷ 5) × 5 = 15 × 5 ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติของการเทากับ
ที่ถูกตอง คือ การคูณจะตองคูณดวยจํานวนที่เทากันทั้งสองขางของสมการ 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม  
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก a ÷ 5 นํา 5 มาคูณ จะได (a ÷ 5) × 5 และจาก 15 
นํา -5 มาคูณจะได 15 × (−5) จึงตรงกับตัวเลือก (a ÷ 5) × 5 = 15 × (−5) ซึ่งเปนหลกัการใชสมบัติ
ของการเทากันที่      ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก a ÷ 5 นํา 5 มาคูณ จะได (a ÷ 5) × 5 และจาก 15 
นํา 5 มาหารจะได 15 ÷ 5 จึงตรงกบัตัวเลือก (a ÷ 5) × 5 = 15 ÷ 5 ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติของ
การเทากันที ่
ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก a ÷ 5 นํา 5 มาคูณ จะได (a ÷ 5) × 5 และจาก 15 
นํา −5 มาหารจะได 15 ÷ 5 จึงตรงกบัตัวเลือก (a ÷ 5) × 5 = 15 ÷ (−5) ซึ่งเปนหลักการใชสมบัติ
ของการเทากันที ่
ไมถูกตอง 
 
27. ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับการหาคาของ a จากสมการ −5a + 10 = 20 

   ก.  a = 5
1020  ข.  a =  5

1020  ค.  a =  5-
1020   ง.  a =  5-

1020  

 
การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการเทากันในการแกสมการที่ไมถูกตองโดย

คูณ 
5
1  แทนคูณดวย 

5
1  ในข้ันตอนที่ 2 ของการแกสมการ 

  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการเทากันในการแกสมการที่ไมถูกตองโดย

บวก 10 แทนบวกดวย −10 และ คูณดวย 
5
1  แทนคูณดวย  

5
1  ในข้ันตอนที่ 2 ของการแกสมการ 

 
การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานหลักการในการดําเนินการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท 
และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการเทากันในการแกสมการที่ถูกตองโดยบวกดวย −10 

และ คูณดวย 
5
1  
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  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานหลกัการในการดําเนินการใชบทนิยาม    
ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร เน่ืองจากใชสมบัติการเทากันในการแกสมการที่ไมถูกตองโดย
บวก 10 แทนบวกดวย −10 ในข้ันตอนแรกของการแกสมการ 
 
 
28.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 
   ก.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อให  

       วงเล็บหมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา −
3
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให −3 หมดไป 

   ข.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อให 
       วงเล็บหมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ −3 กับ −5 บวกทั้งสองขางสมการเพือ่ 
       ใหผลคูณดังกลาวหมดไป  
   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา 5 มาบวกทัง้สองขางของ   
        สมการเพื่อให −5 หมดไปกอน 
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา −6 มาบวกทั้งสองขางของ 
       สมการเพื่อใหดานขวาของสมการมีคาเทากับศูนย 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อใหวงเลบ็

หมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา −
3
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให −3 หมดไป ซึง่เปน

การทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจากเขาใจ
ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา −3 คูณเขาไปใน
วงเลบ็ของสมการ −3(a − 5) = 6 เพื่อใหวงเล็บหมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ −3 
กับ −5 บวกทั้งสองขางสมการเพือ่ใหผลคูณดังกลาวหมดไป ซึ่งเปนการทําถูกข้ันตอนหรอืถูกลําดับ
ข้ันตอน 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา 5 มาบวกทัง้สองขางของ
สมการเพือ่ให −5 หมดไปกอน ซึง่เปนการซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 
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  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ −3(a − 5) = 6 โดยนํา −6 มาบวกทั้งสองขางของ
สมการเพือ่ใหดานขวาของสมการมีคาเทากบัศูนยซึง่เปนการดําเนินการข้ันตอนที่ไมเกี่ยวของ 
 

29. ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 
  ก.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเล็บของสมการ 2(b + 3) = 18 เพื่อใหวงเล็บ 

      หมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา 
2
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให 2 หมดไป 

  ข.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ 2(b + 3) = 18 เพื่อใหวงเล็บ 
      หมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ 2 กับ 3 บวกทั้งสองขางสมการเพื่อใหผลคูณ 
      ดังกลาวหมดไป  
  ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −3 มาบวกทัง้สองขางของ 
      สมการเพื่อให 3 หมดไปกอน 
  ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −18 มาบวกทัง้สองขางของ 
      สมการเพื่อใหดานขวาของสมการมีคาเทากบัศูนย 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจถาดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเลบ็ของสมการ 2(b + 3) = 

18 เพื่อใหวงเล็บหมดไปกอนแลวข้ันตอนถัดมาตองนํา 
2
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให 2 หมด

ไปซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจากเขาใจ
ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปใน
วงเลบ็ของสมการ 2(b + 3) = 18 เพื่อใหวงเลบ็หมดไปกอน แลวข้ันตอนถัดมาตองนําผลคูณของ 2 
กับ 3 บวกทั้งสองขางสมการเพื่อใหผลคูณดังกลาวหมดไปซึง่เปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับ
ข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −3 มาบวกทัง้สองขางของ
สมการเพือ่ให 3 หมดไปกอนซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผดิลําดับข้ันตอน 
   กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(b + 3) = 18 โดยนํา −18 มาบวกทั้งสองขางของ
สมการเพือ่ใหดานขวาของสมการมีคาเทากบัศูนยซึง่เปนการดําเนินการข้ันตอนที่ไมเกี่ยวของ 
30.  ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ขอใดถูกตอง 
  ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 เหมือนกัน โดยนํา −2  
      มาบวกทั้งสองขางของสมการ 



 280

  ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 เหมือนกัน โดยนํา 
3
1  

      มาคูณทั้งสองขางของสมการ 
  ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ตางกัน สมการ  

      3a + 2 = 6 โดยนํา 
3
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการและ สมการ 3(a + 2) = 6 โดยนํา −2 มา       

      บวกทั้งสองขางของสมการ 
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 กับ 3(a + 2) = 6 ตางกัน สมการ  

      3a + 2 = 6 โดยนํา −2 มาบวกทั้งสองขางและสมการ 3(a + 2) = 6 โดยนํา 
3
1 มาคูณทั้งสอง             

      ขางสมการ  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ  3(a + 2) = 6 โดยนํา −2 มาบวกทั้งสองขางของ
สมการซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก

เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 โดยนํา 
3
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการซึง่

เปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก

ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 โดยนํา 
3
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการ และ

สมการ 3(a + 2) = 6 โดยนํา −2 มาบวกทัง้สองขางของสมการ ซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิด
ลําดับข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจากเขาใจ
ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 3a + 2 = 6 โดยนํา −2 มาบวกทั้งสองขางและสมการ     

3(a + 2) = 6 โดยนํา 
3
1 มาคูณทั้งสองขางสมการซึ่งเปนการทาํถูกข้ันตอนหรือถูกลําดับข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
31.  ข้ันตอนในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ขอใดถูกตอง 
   ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 เหมือนกัน โดยนํา 1  
      มาบวกทั้งสองขางของสมการ 
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   ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 เหมือนกัน โดยนํา  

      
5
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการ 

   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ตางกัน สมการ  

      5b − 1 = 11 โดยนํา 1 มาบวกทั้งสองขางของสมการและสมการ 5(b − 1) = 6 โดยนํา 
5
1 มา 

      คูณทั้งสองขางสมการ  
   ง.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 กับ 5(b − 1) = 6 ตางกัน สมการ  

      5b − 1 = 11 โดยนํา 
5
1  มาคูณทั้งสองขางของสมการและ สมการ 5(b − 1) = 6 โดยนํา 1 มา 

      บวกทั้งสองขางของสมการ 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ  5(b − 1) = 6 โดยนํา 1 มาบวกทั้งสองขางของสมการ
ซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรอืผดิลําดับข้ันตอน 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก

เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 โดยนํา 
5
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการ

ซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรอืผิดลําดับข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจากเขาใจ
ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 โดยนํา 1 มาบวกทั้งสองขางของสมการและ

5(b − 1) = 6 โดยนํา 
5
1 มาคูณทั้งสองขางสมการ 

ซึ่งเปนการทําถูกข้ันตอนหรือถูกลําดับข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก

ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 5b − 1 = 11 โดยนํา 
5
1   มาคูณทั้งสองขางของสมการและ

สมการ 5(b − 1) = 6 โดยนํา 1 มาบวกทั้งสองขางของสมการ ซึ่งเปนการทําถูกข้ันตอนหรือถูกลําดับ
ข้ันตอน 
 

 

 

 

32.  ขอใดตอไปน้ีถูกตองเกี่ยวกับข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 
   ก.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา 8 มาบวกทั้งสองขางของสมการเพื่อให 8 หมด       
        ไปกอน 
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   ข.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา −4 มาบวกทั้งสองขางของสมการเพื่อให 4  
        หมดไปกอน  

   ค.  ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ โดยนํา 
2
1 มาคูณทั้งสองขางของสมการเพื่อให ตัวสวน 

        หมดไปกอน 
   ง.  ถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเล็บของสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 แลว 

       ข้ันตอนถัดมาใหนําผลคูณของ 
2
1  คูณทั้งสองขางสมการ 

 
การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ก แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 โดยนํา 8 มาบวกทัง้สองขางของ
สมการเพือ่ให 8 หมดไปกอนซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผดิลําดับข้ันตอน 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามมีโนทัศนที่ถูกตองดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจากเขาใจ
ข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 โดยนํา −4 มาบวกทัง้สองขางของ
สมการเพือ่ให 4 หมดไปกอนซึ่งเปนการทําถูกข้ันตอนหรอืถูกลําดับข้ันตอน 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก

เขาใจข้ันตอนแรกในการดําเนินการแกสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 โดยนํา 
2
1 มาคูณทั้งสองขางของ

สมการเพือ่ใหตัวสวนหมดไปกอนซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับข้ันตอน 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามมีโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานข้ันตอนการดําเนินการแกปญหา เน่ืองจาก
เขาใจถาดําเนินการแกสมการโดยนํา 2 คูณเขาไปในวงเล็บของสมการ 2(a − 8) + 4 = 15 แลว

ข้ันตอนถัดมาใหนําผลคูณของ 
2
1  คูณทั้งสองขางสมการซึ่งเปนการทําผิดข้ันตอนหรือผิดลําดับ

ข้ันตอน 
 
33. นิพจน−9b – 4b – 18 – 12 มีคาเทากับขอใด 
   ก.  −13b – 30  ข.  13b + 30  ค.  −5b – 6  ง.  5b + 6 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −9b – 4b = 13b 
และ –18 – 12 = 30 ดังน้ัน −9b – 4b – 18 – 12 = −13b – 30 โดยไมละเลยเครื่องหมายลบใน
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การคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกบัจํานวนเต็มลบที่ถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −9b – 4b มี
คาเทากับ 9b + 4b = 13b และ –18 – 12 มีคาเทากบั 18 + 12 = 30 ดังน้ัน −9b – 4b – 18     
– 12 = 13b + 30 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบที่
กับจํานวนเต็มลบไมถูกตอง 
 กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −9b – 4b มี
คาเทากับ –(9b – 4b) = −5b และ –18 – 12 มีคาเทากับ –(18 – 12) =− 6 ดังน้ัน −9b – 4b      
– 18 – 12 = −5b – 6 โดยละเลยเครือ่งหมายลบในการคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบ
กับจํานวนเต็มลบที่ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −9b – 4b มี
คาเทากับ 9b – 4b = 5b และ –18 – 12 มีคาเทากับ 18 – 12 = 6 ดังน้ัน −9b – 4b – 18 – 12   
= 5b + 6 โดยละเลยเครือ่งหมายลบในการคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวน
เต็มลบที่ไมถูกตอง 
 

34.  นิพจน−11d – 5d – 11 − 2 มีคาเทากบัขอใด 
   ก.  −6d – 9  ข.  6d – 9  ค.  16d + 11  ง.  −16d – 13  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −11d – 5d มีคา
เทากับ –(11d – 5d) = −6d และ – 11 − 2 มีคาเทากับ− (11 – 2) = −9 ดังน้ัน −11d – 5d – 11    
− 2 = −6d − 9โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคํานวณซึง่เปนบวกของจํานวนเต็มลบกับจาํนวนเต็ม
ลบที่ไมถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −11d – 5d มีคา
เทากับ 11d – 5d = 6d และ – 11 − 2 มีคาเทากับ 11 – 2 = 9 ดังน้ัน −11d – 5d – 11 − 2 =  6d 
– 9 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจาํนวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มลบที่   
ไมถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −11d – 5d มีคา
เทากับ –(11d + 5d) = −16d และ – 11 − 2 มีคาเทากับ− (11 + 2) = −13 ดังน้ัน −11d – 5d – 11 
− 2 = 16d + 11 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับ
จํานวนเต็มลบที่ไมถูกตอง 
 

 กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่ถูกตองดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ −11d – 5d = −16d 
และ – 11 − 2  = −13 ดังน้ัน −11d – 5d – 11 − 2 = −16d – 13โดยไมละเลยเครื่องหมายลบใน
การคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบทีถู่กตอง 

35.  นิพจน−8e + 3e – 9 + 11 มีคาเทากับขอใด 
   ก.  −11e – 20 ข.  11e + 20  ค.  −5e + 2   ง.  5e – 2 
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −8e + 3e มีคา
เทากับ  −(8e + 3e) =−11e และ – 9 + 11  มีคาเทากับ – (9 + 11) = − 20 ดังน้ัน −8e + 3e – 9 
+ 11 = −11e − 20 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกจํานวนเต็มลบกับ
จํานวนเต็มลบที่ไมถูกตอง 

กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ −8e + 3e มีคา
เทากับ 8e + 3e = 11e และ – 9 + 11  มีคาเทากับ 9 + 11 = 20 ดังน้ัน -8e + 3e – 9 + 11 = 
11e + 20 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็ม
ลบที่ไมถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ −8e + 3e =−5e และ 
– 9 + 11 = 2 ดังน้ัน −8e + 3e – 9 + 11 = −5e + 2 โดยไมละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณ
ซึ่งเปนการบวกของจาํนวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มลบที่ถูกตอง 

กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ −8e + 3e มีคา
เทากับ 8e – 3e = 5e และ – 9 + 11 มีคาเทากับ 9 – 11 = −2 ดังน้ัน −8e + 3e – 9 + 11 =  
5e − 2 โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคํานวณซึง่เปนการบวกของจาํนวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มลบ
ที่ไมถูกตอง 
 
36. นิพจน−15a – 9a มีคาเทากับขอใด 
   ก.  15a – 9a  ข.  −15a + 9a  ค.  − (15a – 9a) ง.  (−15a) +(–9a)  
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันทีค่ลาดเคลื่อนดานการคดิคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −15a – 9a = 
15a – 9a โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคํานวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็ม
ลบที่ไมถูกตอง 

  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคดิคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −15a – 9a = 
−15a + 9a  โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวน
เต็มลบที่ไมถูกตอง 

  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคดิคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −15a – 9a = − 
(15a – 9a) โดยละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจาํนวนเต็มลบกับจํานวนเต็ม
ลบที่ไมถูกตอง 

  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่ถกูตองดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ −15a – 9a = (−15a) 
+(–9a) โดยไมละเลยเครื่องหมายลบในการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็ม
ลบทีถู่กตอง 

37. ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  18x – 25x = 7x   ข.  −30x + 25x = 5x 
   ค.  x – 30x = −29x    ง.  −15x + 9x = 6x 
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

 กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ 18x – 25x = 7x 
โดยละเลยเครื่องหมายลบจากการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มบวกกับจาํนวนเต็มลบที่     
ไมถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −30x + 25x = 
5x  โดยไมละเลยเครื่องหมายลบจากการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจาํนวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มบวก
ที่ไมถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนทีถู่กตองดานการคิดคาํนวณ เน่ืองจากเขาใจ x – 30x = −29x โดย
ไมละเลยเครื่องหมายลบจากการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มบวกที่
ถูกตอง 

 กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทศันที่คลาดเคลื่อนดานการคิดคํานวณ เน่ืองจากเขาใจ −15x + 9x = 6x 
โดยละเลยเครื่องหมายลบจากการคิดคาํนวณซึ่งเปนการบวกของจํานวนเต็มลบกับจาํนวนเต็มบวกที่     
ไมถูกตอง 

 
38.  ขอใดคือคําตอบของสมการสมการ 2a + 1 = 3 ที่ถูกตอง 
   ก.  สมการ 2a + 1 = 3 มี a = 1 เปนคําตอบ 
   ข.  a = 1 เปนคําตอบของสมการ   2a + 1 = 3 
   ค.  1 เปนคําตอบของสมการ 2a + 1 = 3   
   ง.  a = 1 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากสรปุ
สมการ 2a + 1 = 3 มีสมการ a = 1 เปนคําตอบซึ่งเปนความเขาใจในการสรุปคําตอบทีไ่มถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากสรปุ
สมการ a = 1 เปนคําตอบของสมการ 2a + 1 = 3 ซึ่งเปนความเขาใจในการสรปุคําตอบทีไ่มถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานการตรวจสอบและสรปุผล เน่ืองจากสรปุ 1 เปน
คําตอบของสมการ 2a + 1 = 3 ซึ่งเปนความเขาใจในการสรุปคําตอบทีถู่กตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากสรปุ
สมการ a = 1 เปนคําตอบของสมการซึง่เปนความเขาใจในการสรุปคําตอบทีไ่มถูกตอง 
 
 
 
39.  ถา 3x + 2x – 13 = 11 แลว 5x มีคาเทากับขอใด 
   ก.  x = 5   ข.  5 เปนคําตอบของสมการ 3x + 2x – 13 = 11 
   ค.  5    ง.  25  
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การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 

  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการเปนคําตอบของปญหาจงึระบุ x = 5 เปนคําตอบของปญหาซึง่เปนการสรุป
คําตอบที่ไมสอดคลองกับเงื่อนไขของปญหา 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการเปนคําตอบของปญหาจงึระบุ 5 เปนคําตอบของสมการ 3x + 2x – 13 = 11
และเปนคําตอบของปญหาซึง่เปนการสรปุคําตอบทีไ่มสอดคลองกบัเงื่อนไขของปญหา 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการเปนคําตอบของปญหาจงึระบุ 5 เปนคําตอบของปญหาซึ่งเปนการสรุปคําตอบ
ที่ไมสอดคลองกบัเงื่อนไขของปญหา 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่ถูกตองดานการตรวจสอบและสรปุผล เน่ืองจากเขาใจการสรุป
คําตอบของปญหาวา 25 เปนคําตอบของปญหาซึง่เปนการสรุปคําตอบทีส่อดคลองกับเงื่อนไขของ
ปญหา 
 
 
40.  ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
   ก.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการจะเปนคําตอบของ 
       โจทยปญหาน้ัน 
   ข.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่ถูกตองจะเปน 
       คําตอบของโจทยปญหาน้ัน 
   ค.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่มีตรวจสอบคําตอบ  
       ของสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาน้ัน 
   ง.  ถาสรางสมการที่สอดคลองกับโจทยปญหาแลวคําตอบจากการแกสมการที่มีตรวจสอบคําตอบ 
       จากการแกสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาไดเมือ่มีการตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย 
       ปญหาน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยมโนทัศนจากการตอบ 
  กรณีตอบขอ ก แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาน้ันซึง่เปนความเขาใจในการสรปุคําตอบที ่
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ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ข แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาน้ันซึง่เปนความเขาใจในการสรปุคําตอบที ่
ไมถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ค แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการที่มกีารตรวจสอบคําตอบของสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาน้ันซึง่เปน
ความเขาใจในการสรปุคําตอบทีไ่มถูกตอง 
  กรณีตอบขอ ง แสดงวามีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการตรวจสอบและสรุปผล เน่ืองจากเขาใจวา
คําตอบที่ไดจากสมการที่มกีารตรวจสอบคําตอบของสมการจะเปนคําตอบของโจทยปญหาไดเมือ่มี
การตรวจสอบกับเงือ่นไขในโจทยปญหาน้ันซึ่งเปนความเขาใจในการสรปุคําตอบทีถู่กตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง สมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว 

.............................................................................................................................. 
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คําชี้แจง 
  1.  แบบทดสอบฉบบัน้ีเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ            
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงขอเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในชอง          
ก ข ค หรือ ง ในกระดาษคําตอบ  
  2.  หามนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบเปนอัดขาด 
  3.  เมื่อทําขอสอบเสร็จเรียบรอยแลว หรือหมดเวลา ใหนักเรียนสงแบบทดสอบ พรอมกระดาษคืนผู
ควบคุมการสอบ 
  4.  ในกรณีมีขอสงสัยใหถามผูควบคุมการสอบ 
.............................................................................................................................. 
1.  การหาคาของนิพจนพีชคณิตทําไดอยางไร 
  ก.  แทนตัวแปรในนิพจนพีชคณิตดวยจํานวนที่ตองการแลวคํานวณหาคานิพจน 
  ข.  แกสมการเพื่อหาคานิพจนพีชคณิต 
  ค.  แทนตัวแปรในพีชคณิตเพื่อใหมีคาเทากับศูนย 
  ง.  แทนตัวแปรในพีชคณิตดวยจํานวนแลวดําเนินการแกสมการ 

2.  คาของนิพจน 2
1 (75a – 520) เมื่อ a = −20 

  ก.  260  ข.  −520  ค.  1,010 ง.  -1,010 
3.  คาของนิพจน 4(7 + a) เมื่อ a = 13 
  ก.  13   ข.  20     ค.  80  ง.  420 
4.  “จํานวนซึ่งนอยกวา 99 อยู a”ตรงกับนิพจนขอใด 
  ก.  99 – a   ข.  99 + a  ค.  a = −99 ง.  99a 
5.  “ผลตางของ a กับ 8 หารดวย 15 ”ตรงกับนิพจนขอใด 

  ก.  
15

-8a     ข.  
15

8-a  

  ค.  a − 8= 15    ง.  
15

8-a  = 0 

6.  “ครึ่งหน่ึงของผลตางของ a กับ 50”ตรงกบันิพจนขอใด 

  ก.  
2
1 a – 50  ข.  

2
a – 50 

  ค.  
2
1 (a – 50)  ง.  

2
1 (a + 50) 

 
 
 
 
7.  ขอใดแสดงวาจํานวนที่อยูในวงเลบ็เปนคําตอบของสมการ 
  ก.  x + 18 = 40 [20] 
  ข.  14 + x = 10 [4] 
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  ค.  2x - 1 = 7  [2]  
  ง.  3x + 2 = 5  [1] 
8.  ขอใดแสดงวาจํานวนที่อยูในวงเลบ็เปนคําตอบของสมการ 
  ก.  2 - x = 10  [8] 
  ข.  2x + 1 = 7 [-3] 
  ค.  5x - 1 = 4  [1]  
  ง.  3x + 2 = 5  [1] 
9.  สมการในขอใดที่แทน x ดวย 1 แลวทําใหสมการเปนจรงิ 
  ก.  21 - x = 10  
  ข.  2x + 1 = -1  
  ค.  x - 1 = 4  
  ง.  9x + 2 = 11 
10.  ถา 5a + b = c และ c = 16 แลว 5a + b = 16 เปนจริงตามสมบัติของการเทากันขอใด 
  ก.  สมบัติสมมาตร  ข.  สมบัติถายทอด   
  ค.  สมบัติการบวก  ง.  สมบัติการคูณ 
11. ถา a + 5 = 10 แลว a + 5 – 2 = 10 – 2 เปนจริงตามสมบัติของการเทากันขอใด 
  ก.  สมบัติสมมาตร  ข.  สมบัติถายทอด   
  ค.  สมบัติการบวก  ง.  สมบัติการคูณ 

12.  ถา 3a  = 10 แลว 
7-

10

7-

  3a
  เปนจริงตามสมบัติของการเทากันขอใด 

  ก.  สมบัติสมมาตร  ข.  สมบัติถายทอด   
  ค.  สมบัติการบวก  ง.  สมบัติการคูณ 
13.  2y – 4 = z และ z = 6 ดังน้ัน ........ = 6 จํานวนในชวงวางเปนขอใด 

  ก.  z  ข.  y  ค.  y – 4  ง.  2y – 4 

14.  จากสมการ 6 – 3a = -9 คําตอบของสมการคือขอใด 
  ก.  1  ข.  -1  ค.  5  ง.  -5 
15.  จากสมการ 5a + 3 = -3a – 5  คําตอบของสมการคือขอใด 
  ก.  4  ข.  -4  ค.  1  ง.  -1 
16.  จากสมการ 3a - 4 + a = 20 คําตอบของสมการคือขอใด 
  ก.  4  ข.  6  ค.  20  ง.  24 
17.  จากสมการ 12 = 0.5a + 4 คําตอบของสมการคือขอใด 
  ก.  4  ข.  4.5  ค.  16  ง.  16.5 
 
18.  จากสมการ0.4a = 1.3 – 0.2a -1 คําตอบของสมการคือขอใด 
  ก.  5  ข.  0.5  ค.  0.4  ง.  0.2 
19.  จากสมการ 0.3a – 1.8 + 0.2a = 0.7 คําตอบของสมการคือขอใด 
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  ก.  5  ข.  -5  ค.  0.7  ง.  -0.7 

20.  จากสมการ 75
5

a
  คําตอบของสมการคือขอใด 

  ก.  15  ข.  -15  ค.  375  ง.  -375 

21.  จากสมการ 95
3

2a
  คําตอบของสมการคือขอใด 

  ก.  4  ข.  6  ค.  9  ง.  
3

2
2  

22. จากสมการ 
2

7

6

3-a
  คําตอบของสมการคือขอใด 

  ก.  24  ข.  -24  ค.  21  ง.  −21 

23. ถา 15
5

a
  แลว 2a + 1 เทากบัขอใด 

  ก.  150 ข.  -150 ค.  149  ง.  -149 
24.  ถา a + 5 = 7 แลว a + 1 มีคาเทากับขอใด 
  ก.  2  ข.  3  ค.  7  ง.  13 

25.  1
5
1  เปนคําตอบของสมการในขอใด 

  ก.  
5
x  = 6  ข.  

6
x  = 5 

  ค.  
6
5x  = 1  ง.  

5
6x  = 1 

26.  −9 เปนคําตอบของสมการในขอใด 

  ก.  
3
2x  = 6  ข.  −

3
2x  = 6 

  ค.  
3

x-2  = 6  ง.  −
3
2x  = −6 

27.  15 เปนคําตอบของสมการใน  ขอใด 

  ก.  
3
2x  − 6 = 4  ข.  

3
2x  + 6 = 4 

  ค.  
3
x  − 6 = 4  ง.  11 – 18x = 35 

 
28.  ทนายษิทรามีเงินมากกวาครูปรีชา 9 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน 65 บาท จงเขียนสมการเพื่อ
หาจํานวนเงินของทนายษิทราและครูปรีชา  
  ก.  (x + 9) + x = 65  ข.  (x - 9) + x = 65 
  ค.  x + 9 = 65  ง.  x - 9 = 65 
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29.  ชูวิทยไดรับเงินปนผลมาจํานวนหน่ึง หลงัจากนําไปซื้อพัดลมราคา 899 บาท แลวยังเหลือเงินอยู
อีก 450 บาท จงเขียนสมการเพื่อหาจํานวนเงินปนผลที่ชูวิทยไดรับ 
  ก.  x - 450 = 899  ข.  x - 899 = 450 
  ค.  899 - x= 450  ง.  x - 899 + 450 = 0 
30. เศษสามสวนหาของจํานวนจํานวนหน่ึงมากกวา 15 อยู 60 จงเขียนสมการเพื่อหาจํานวนน้ัน 

  ก.  5
3 x  − 15 = 60  ข.  5

3 x  + 15 = 60 

  ค.  5
3 x − 15 = 0  ง.  5

3 x + 15 = 0 

31.  จํานวนซึ่งนอยกวา x อยู 6 คือ 18 ขอใดเขียนสมการไดถูกตอง 
  ก.  1 – x = 6 + 8  ข.  6x – 1 = 18 
  ค.  x + 6 = 18  ง.  x – 6 = 18 
32.  “อีก 3 ปขางหนาเด็กชายบุญ จะมีอายุครบ 18 ป” จงเขียนสมการเพื่อหาอายุปจจุบันของ      
       เด็กชายบุญ 
  ก.  x - 3 = 18   ข.  x + 3 = 18 
  ค.  x - 3 = 0   ง.  x + 3 = 18 
33.  ปจจุบัน นิมีอายุนอยกวาพอ 30 ป เมื่อ 10 ปที่แลว พอมีอายุเปน 4 เทาของนิจงเขียนสมการ
เพื่อหาอายุปจจุบันของนิ 
  ก.  x − 30 + 10 = 4(x +10)   
  ข.  x + 30 – 10 = 4(x −10) 
  ค.  x + 30 + 10 = 4(x +10) 
  ง.  x − 30 − 10 = 4(x −10) 
34.  ผลบวกของสีเ่ทาของจํานวน ๆ หน่ึงกับหกเปนสามขอใดเขียนสมการไดถูกตอง 
  ก.  4x + 6 = 3 
  ข.  4 + 6x = 3 
  ค.  4x + 6 = 3x 
  ง.  4x + 1 + 6 = 3 
35.  “เมื่อไกมีอายุ 10 ป พอของไกอายุ 46 ป อยากทราบวา เมื่อพอของไกอายุเปน 4 เทาของไก”  
        ไกจะมีอายุกี่ปสิง่ที่โจทยตองหาคือขอใด 
  ก.  พอของไกอายุเปน 4 เทาของไก 
  ข.  อายุของพอและอายุไกรวมกัน 
  ค.  อายุของพอ 
  ง.  อายุของไก 
36.  “แดงเลี้ยงแพะและไกรวมกัน 80 ตัว เมื่อนับจํานวนขาของแพะและขาของไกรวมกันได 294 
       จงหาวามีจํานวนแพะและจํานวนไกมีอยางละกี่ตัว” สิง่ที่โจทยตองหาคือขอใด 
  ก.  จํานวนแพะ 
  ข.  จํานวนขาของแพะและไก 
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  ค.  จํานวนแพะและจํานวนไก 
  ง.  จํานวนแพะและจํานวนไกรวมกัน 
37.  “ถานํา 5 คูณกับผลบวกของจํานวนจํานวนหน่ึงกบั 59 จะไดผลลัพธ 520” จํานวนน้ันมีคาเทาไร  
  ก.  45  ข.  59  ค.  104  ง.  163 
38.  เมื่อ 3 ปที่แลวปรีชามีอายุเปนหน่ึงในหกของอายุลุงจรญู ถาปจจบุันปรีชามีอายุ 8 ป จงหาอายุ 
      ปจจุบันของลุงจรญู 
  ก.  41 ป ข.  33 ป ค.  30 ป ง.  8 ป 
39.  มีขนมเคกอยู 15 ช้ิน ซือ้มาเพิ่มอีกจํานวนหน่ึง แลวนําขนมเคกไปแจกนอง ๆ 20 คน  
      ไดรับคนละ 4 ช้ิน พอดี พี่ซื้อขนมเคกมาเพิ่มกี่ช้ิน 
  ก.  15 ช้ิน ข.  20 ช้ิน ค.  65 ช้ิน ง.  80 ช้ิน 
40.  ลุงจรญูวัดดานยาวของหองเรียนไดยาว 12 เมตร แตเขารูวาความยาวรองหองเปน   40 เมตร 
      จงหาวาหองเรียนน้ีกวางเทาไร 
  ก.  40 เมตร ข.  20 เมตร ค.  12 เมตร  ง.  8 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินรปูแบบการจัดการเรียนรูเพือ่ปรับเปลีย่นมโนทศันที่คลาดเคลือ่นทาง

พีชคณติสําหรบัระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 

 



 

 

293

แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู 
เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
คําชี้แจง 
  1.  แบบประเมินน้ีใชสําหรับประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โดยมีหัวขอประเมิน 4 ดาน คือ ดานที่ 1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
ดานที่ 2  วัตถุประสงคของรูปแบบ ดานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ และดานที่ 4 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบ 

  2.  ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวามีความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 5 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก 
 3 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดปานกลาง 
 2 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอย 
 1 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอยทีสุ่ด 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของของรปูแบบการจัดการเรียนรู      
  1.1 แนวคิดทฤษฎีที่นํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู      
  1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน
และแสดงจุดเนนของรปูแบบ 

     

  1.3 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใช
ไดจริง 

     

2.  วัตถุประสงคของรูปแบบ      
  2.1 สอดคลองกับหลกัการของรปูแบบ      
  2.2 สามารถวัดและประเมินผลได      
  2.3 วัตถุประสงคมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได      
3.  กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ      
  3.1 สอดคลองกับหลกัการของรปูแบบการจัดการเรียนรูฯ      
  3.2 สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบ      
  3.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน      
  3.5 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน
(Connection: C) มีความเหมาะสม 

     

  3.6 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) มีความเหมาะสม 

     

  3.7 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C)         
มีความเหมาะสม 

     

  3.8 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนทีม่ี
ความเหมาะสมคลาดเคลือ่นทางพีชคณิตของนักเรียน 
(Change: C)  

     

  3.9 การจัดกิจกรรมข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรบัเปลี่ยน      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) มีความ
เหมาะสม 

     

4. การวัดและประเมินผลของรูปแบบ      
  4.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกบัข้ันการจัดการ
เรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

     

  4.2 การวัดและประเมินผลสามารถปฏิบัติไดจรงิ      
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพือ่ปรับเปลี่ยน 

มโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนทางพีชคณติสําหรบัระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 
เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
คําชี้แจง 
  1.  แบบประเมินน้ีใชสําหรับประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแผนการ

จัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยมีหัวขอประเมิน 4 ดาน คือ ดานที่ 1 
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ดานที่ 2 จุดประสงคการเรียนรู ดานที่ 3 การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู และดานที่ 4 สื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิง 

  2.  ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวามีความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 5 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดมาก 
 3 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดปานกลาง 
 2 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอย 
 1 หมายถึง ความเหมาะสมและความเปนไปไดนอยทีสุ่ด 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู      
  1.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนและมีความสัมพันธกัน      
  1.2 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมลีําดับข้ันตอนที่เปนระบบ      
  1.3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน      
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
  2.1 สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่กําหนด      
  2.2 สามารถวัดและประเมินผลได      
  2.3 ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ/
กระบวนการและดานคุณลักษณะที่พงึประสงค 

     

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู      
  3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู      
  3.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน      
  3.3 มีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการสอน      
  3.4 มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจนและสมัพันธตอเน่ืองกัน      
  3.5 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) มี
ความเหมาะสม 

     

  3.6 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 2 ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: 
C) มีความเหมาะสม 

     

  3.7 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C) มีความเหมาะสม 

     

  3.8 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) มีความเหมาะสม 

     

  3.9 การจัดกจิกรรมข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรบัเปลี่ยนมโนทัศน 
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) มีความเหมาะสม 

     

4. สื่อการเรียนรูและเอกสารอางองิ      
  4.1 มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของรปูแบบเน้ือหา สาระการเรียนรู 
และกิจกรรมการเรียนรู 

     

  4.2 มีความเหมาะสมสอดคลองกบัวัยของผูเรียน      
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะหคณุภาพเครือ่งมือ 
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ตารางท่ี 1 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง 
    พีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอที่ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 ใชได 

2 1 1 0 1 1 1 1 6 0.86 ใชได 

3 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 ใชได 

4 1 1 0 1 1 1 1 6 0.86 ใชได 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

8 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 ใชได 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

16 1 1 0 1 1 1 1 6 0.86 ใชได 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

19 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 ใชได 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอที่ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

21 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 ใชได 

22 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

24 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 ใชได 

25 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

26 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 ใชได 

27 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

28 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

29 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

30 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 ใชได 

31 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 ใชได 

32 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

33 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

34 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 ใชได 

35 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

36 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

37 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

38 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

39 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

40 1 1 1 0 1 1 1 0 0.86 ใชได 
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ตารางท่ี 2 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
             เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรตัวแปรเดียว 
 

ขอที่ 
ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

3 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ขอที่ 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนที ่

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

22 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

25 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

26 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 ใชได 

27 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 ใชได 

28 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

29 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

30 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

31 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

32 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

33 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

34 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

35 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

36 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

37 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

38 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

39 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 

40 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 3 แสดงความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่ 
             คลาดเคลือ่นทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอที่ p r แปลผล 
1 0.51 0.81 ใชได 
2 0.56 0.76 ใชได 
3 0.50 0.79 ใชได 
4 0.46 0.79 ใชได 
5 0.50 0.74 ใชได 
6 0.45 0.71 ใชได 
7 0.51 0.66 ใชได 
8 0.54 0.76 ใชได 
9 0.53 0.81 ใชได 
10 0.50 0.74 ใชได 
11 0.53 0.74 ใชได 
12 0.53 0.79 ใชได 
13 0.51 0.71 ใชได 
14 0.54 0.76 ใชได 
15 0.56 0.91 ใชได 
16 0.54 0.84 ใชได 
17 0.53 0.74 ใชได 
18 0.59 0.84 ใชได 
19 0.44 0.61 ใชได 
20 0.41 0.64 ใชได 
21 0.49 0.69 ใชได 
22 0.56 0.64 ใชได 
23 0.46 0.64 ใชได 
24 0.55 0.71 ใชได 
25 0.49 0.66 ใชได 
26 0.43 0.74 ใชได 
27 0.45 0.66 ใชได 
28 0.53 0.84 ใชได 
29 0.45 0.66 ใชได 
30 0.59 0.81 ใชได 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

ขอที่ p r แปลผล 
31 0.53 0.71 ใชได 
32 0.53 0.64 ใชได 
33 0.46 0.66 ใชได 
34 0.44 0.56 ใชได 
35 0.45 0.74 ใชได 
36 0.46 0.66 ใชได 
37 0.48 0.66 ใชได 
38 0.45 0.71 ใชได 
39 0.44 0.69 ใชได 
40 0.40 0.69 ใชได 

 
             วิเคราะหความเช่ือมั่นของของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 

              rtt    = 
1n

n
  







  2S

pq
1      

              rtt    = 
140

40
 






 

34.34
6.451      

              rtt    = 
39
40

 ( 1 – 0.19) 

              rtt    = 0.83 
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ตารางท่ี 4 แสดงความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ      
             เรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรตัวแปรเดียว 
 

ขอที่ p r แปลผล 
1 0.73 0.25 ใชได 
2 0.60 0.40 ใชได 
3 0.65 0.30 ใชได 
4 0.70 0.30 ใชได 
5 0.60 0.40 ใชได 
6 0.60 0.50 ใชได 
7 0.55 0.40 ใชได 
8 0.63 0.35 ใชได 
9 0.60 0.40 ใชได 
10 0.65 0.40 ใชได 
11 0.65 0.30 ใชได 
12 0.43 0.35 ใชได 
13 0.50 0.40 ใชได 
14 0.60 0.30 ใชได 
15 0.63 0.35 ใชได 
16 0.55 0.30 ใชได 
17 0.63 0.35 ใชได 
18 0.70 0.40 ใชได 
19 0.63 0.35 ใชได 
20 0.63 0.35 ใชได 
21 0.55 0.30 ใชได 
22 0.53 0.35 ใชได 
23 0.55 0.40 ใชได 
24 0.58 0.45 ใชได 
25 0.60 0.40 ใชได 
26 0.60 0.40 ใชได 
27 0.65 0.40 ใชได 
28 0.60 0.40 ใชได 
29 0.58 0.45 ใชได 
30 0.53 0.45 ใชได 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

ขอที่ p r แปลผล 
31 0.50 0.40 ใชได 
32 0.55 0.40 ใชได 
33 0.55 0.40 ใชได 
34 0.50 0.40 ใชได 
35 0.60 0.40 ใชได 
36 0.65 0.40 ใชได 
37 0.60 0.50 ใชได 
38 0.55 0.50 ใชได 
39 0.63 0.45 ใชได 
40 0.60 0.40 ใชได 

 
             วิเคราะหความเช่ือมั่นของของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรตัวแปรเดียว 
 

              rtt    = 
1n

n
  







  2S

pq
1      

              rtt    = 
140

40
 






 

25.30
6.291      

              rtt    = 
39
40

 ( 1 – 0.25) 

              rtt    = 0.77 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ 
            ปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอที่ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
คนที่ รวม คาเฉลี่ย แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

          

1. แนวคิดทฤษฎีที่นํามาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

3 5 5 5 5 5 5 33 4.72 มากที่สุด 

2. หลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูมีความชัดเจนและแสดง
จุดเนนของรูปแบบ 

4 5 5 4 5 5 5 33 4.72 มากที่สุด 

3. หลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูสามารถนําไปใชไดจรงิ 

4 5 5 4 5 5 5 33 4.72 มากที่สุด 

วัตถุประสงคของรูปแบบ           

1. สอดคลองกับหลกัการของ
รูปแบบ 

4 5 4 5 5 3 5 31 4.43 มาก 

2. สามารถวัดและประเมินผลได 4 5 4 5 5 3 3 29 4.43 มาก 

3. วัตถุประสงคมีความชัดเจนและ
สามารถนําไปปฏิบัติได 

4 4 4 5 5 3 4 29 4.14 มาก 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ของรูปแบบ 

          

1. สอดคลองกับหลกัการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ 

4 5 5 5 5 4 5 33 4.71 มากที่สุด 

2. สอดคลองกับวัตถุของรูปแบบ 4 5 5 5 5 4 5 33 4.71 มากที่สุด 

3. มีความเหมาะสมกบัวัยของ
นักเรียน 

4 5 5 5 5 4 5 33 4.71 มากที่สุด 

4. มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจนและ
สัมพันธตอเน่ืองกัน 

4 4 5 5 5 5 4 32 4.57 มากที่สุด 

5. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 1         
ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน
(Connection: C) มีความ
เหมาะสม 

4 4 5 5 5 4 4 31 4.43 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

ขอที่ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
คนที่ รวม คาเฉลี่ย แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

  6. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 2  
ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C) มีความ
เหมาะสม 

4 4 5 5 5 4 4 31 4.43 มาก 

  7. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 3  
ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่
นักเรียนสรางข้ึน (Check: C) มี
ความเหมาะสม 

4 4 5 4 5 4 4 30 4.29 มาก 

  8. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4  
ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่มีความ
เหมาะสมคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
ของนักเรียน (Change: C)  

4 4 5 5 5 4 4 31 4.43 มาก 

  9. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 5  
ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยน      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิต (Check: C) มีความ
เหมาะสม 

4 4 5 5 5 4 4 31 4.43 มาก 

การวัดและประเมินผลของ
รูปแบบ 

          

  1. การวัดและประเมินผล
สอดคลองกบัข้ันการจัดการเรียนรู
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

3 5 4 4 5 4 5 30 4.29 มาก 

  2. การวัดและประเมินผล
สามารถปฏิบัติไดจรงิ 

3 5 4 5 5 4 5 31 4.43 มาก 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแผนการจัดการเรียนรูตาม 
             รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับ 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอที่ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
คนที่ รวม คาเฉลี่ย แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

องคประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู 

          

  1. องคประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรูครบถวนและมี
ความสัมพันธกัน 

5 5 5 5 5 4 5 34 4.86 มากที่สุด 

  2. องคประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรูมลีําดับข้ันตอนทีเ่ปน
ระบบ 

5 5 5 5 5 4 5 34 4.86 มากที่สุด 

  3. แผนการจัดการเรียนรูมีการ
กําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน 

5 5 5 5 5 4 5 34 4.86 มากที่สุด 

จุดประสงคการเรียนรู           

  1. สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่กําหนด 5 5 4 5 4 5 5 33 4.71 มากที่สุด 

  2. สามารถวัดและประเมินผลได 4 5 4 4 4 5 4 30 4.28 มาก 

  3. ครอบคลมุพฤติกรรมการ
เรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู 
ดานทักษะ/กระบวนการและดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

5 5 4 5 4 5 5 33 4.71 มากที่สุด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู           

  1. สอดคลองกับจุดประสงคการ
จัดการเรียนรู 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

  2. มีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

5 4 4 4 5 5 5 32 4.57 มากที่สุด 

  3. มีความเหมาะสมกับระยะเวลา
ในการสอน 

5 4 5 4 5 5 5 33 4.71 มากที่สุด 

  4. มีลําดับข้ันตอนที่ชัดเจนและ
สัมพันธตอเน่ืองกัน 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

ขอที่ 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
คนที่ รวม คาเฉลี่ย แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

  5. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 1      
ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน  
(Connection: C)  
มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

  6. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 2      
ข้ันสรางมโนทัศนทางพีชคณิต 
(Construction: C)  
มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

  7. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 3      
ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่
นักเรียนสรางข้ึน (Check: C)       
มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

  8. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 4       
ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของ
นักเรียน (Change: C)  
มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

  9. การจัดกจิกรรมข้ันที่ 5       
ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
(Check: C) มีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 5 34 4.86 มากที่สุด 

สื่อการเรียนรูและเอกสารอางอิง           

  1. มีความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของรูปแบบเน้ือหา 
สาระการเรียนรู และกจิกรรมการ
เรียนรู 

5 4 4 4 5 4 5 31 4.42 มาก 

  2. มีความเหมาะสมสอดคลองกบั
วัยของผูเรียน 

5 4 4 4 5 4 5 31 4.42 มาก 

 



 

ประวัตผิูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล นายอดิเรก เฉลียวฉลาด 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 10 มกราคม 2525 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดสระบุร ี
ท่ีอยูปจจุบัน 39/3 หมู 5 ตําบลธารเกษม อําเภอพระพทุธบาท  

จังหวัดสระบุรี 18120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2550 
 
พ.ศ.  2551 
 
พ.ศ.  2547 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร 
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

ประวัติการทํางาน 
            พ.ศ.  2548 
            พ.ศ.  2554 
 
            พ.ศ.  2557 
 
 
            พ.ศ.  2561 
 

 
ครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีไดรับ - หน่ึงแสนครูดี ครุสภา 

- ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี
- ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการดําเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
- วิทยากรฝกอบรม เทคนิคการทําวิจัย และเลือกใชสถิติ 
สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
- ผูทรงคุณวุฒิการวางกรอบแนวทางการพฒันาคณะ   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
- ผูทรงคุณวุฒิการวิพากษหลักสูตรระดับปรญิญาโท สาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี



 

  

 


	01-ปกภาษาไทย
	01-ปกภาษาอังกฤษ
	02-ใบรับรอง - อดิเรก เฉลียวฉลาด
	04-บทคัดย่อไทย
	05-บทคัดย่ออังกฤษฉบับแก้
	06-กิตติกรรมประกาศ
	07-สารบัญ
	08-สารบัญตาราง
	09-สารบัญภาพ
	10-Chater-I
	11-Chater-II
	12-Chater-III
	13-Chater-IV
	15-Chater-V
	16-Reference
	16-ภาคผนวก
	17-ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	18-ภาคผนวก ข แบบสอบถามองค์ประกอบ
	19-ภาคผนวก ค รูปแบบการจัดการเรียนรู้
	20-ภาคผนวก ง คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
	21-ภาคผนวก จ แบบประเมินรูปแบบ
	22-ภาคผนวก ฉ แบบประเมินแผน
	23-ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
	24-ประวัติผู้วิจัย



