
 
 

 

การวนิิจฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั  ของนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระ

ต าหนักสวนกหุลาบมัธยม) 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (2) เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง เลขยกก าลงั ดา้นความหมาย การใชภ้าษา นิยาม 

สมบติั ทฤษฎีบท สูตร กฎ และดา้นการคิดค านวณ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ัง

น้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวน

กุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 205 คน โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan)  และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

คร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองเลขยกก าลงั   

ผลการวิจัยพบว่า มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลัง ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) (1) 

นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเลขยกก าลงั มากท่ีสุดคือ เร่ืองการ

อ่านเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมาคือเร่ืองเคร่ืองหมายของฐานของเลขยกก าลงั 

ค าส าคญั: (1) มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน  (2) การวนิิจฉยั 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

**รองศาสตราจารย ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  



 
 

คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมาคือ เร่ืองเก่ียวกบัการเขียนให้อยูใ่นรูปเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 82.4
และมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความหมายของเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 98.0 
(2) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการด าเนินการของเลขยกก าลงั มากท่ีสุดคือ การคูณ
เลขยกก าลงัท่ีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ลบ ในกรณีท่ีฐานเป็นจ านวนเตม็ลบ คิดเป็นร้อยละ 78.5  
รองลงมาคือ หลกัการหารเลขยกเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก ในกรณีท่ี
เคร่ืองหมายของฐานไม่มีวงเล็บ คิดเป็นร้อยละ 71.7 และนอ้ยท่ีสุด คือ หลกัการคูณเลขยกเลขยก
ก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก คิดเป็นร้อยละ 93.7 (3) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
ดา้นการน าเลขยกก าลงัไปใช ้มากท่ีสุดคือ หลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่านอ้ย ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.1 นอ้ยท่ีสุด คือ หลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามาก ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปสัญ
กรณ์วทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 75.6   

     

บทน ำ 
 วชิาคณิตศาสตร์ เป็นวชิาท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าใหม้นุษยมี์
ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ  แกปั้ญหา และน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,หนา้ 1) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงั
ช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกั
ทดสอบทางการศึกษา. 2546, หนา้ 2) 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้นเม่ือนกัเรียน

เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบัแลว้นกัเรียนจะตอ้งมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั จ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวเิคราะห์

ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจากผลการทดสอบ

การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-Net ของนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปี

การศึกษา 2557 มีคะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์ระดบัประเทศอยูใ่นเกณฑป์านกลาง คือ 47.98 

(รายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวน

กุหลาบมธัยม) ,2557) และจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพปัญหาทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระ



 
 

ต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ในเน้ือหาเร่ือง เลขยกก าลงั พบวา่ นกัเรียนท าแบบฝึกหดั และ 

แบบทดสอบ เร่ือง เลขยกก าลงัไดค้ะแนนต ่า  ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองเลขยกก าลงัถือวา่เป็นความรู้พื้นฐานท่ี

นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาในระดบัท่ีสูง และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

การวดัและประเมินผลถือเป็นการติดตามวา่เม่ือผูส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอน/จดั

ประสบการณ์เรียนรู้แลว้ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถ หรือทกัษะตามจุดมุ่งหมายของ

การสอนมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นการวดัและประเมินผลจึงท าหนา้ท่ีเสมือนการตรวจสอบผลของการ

จดัการเรียนการสอนวา่ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ มากนอ้ย

เพียงใด หรือยงัมีส่ิงใดบกพร่องท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขบา้ง ซ่ึงการวดัและประเมินผลนั้น จ าเป็นท่ี

จะตอ้งยอมรับความแตกต่างในดา้นการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล กล่าวคือ “คนเราเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนัใน

ระยะเวลาท่ีเท่ากนั และคนเราเรียนรู้ไดเ้ท่ากนัในระยะเวลาท่ีต่างกนั” ข้ึนอยูก่บัวตัถุของการ

ประเมินวา่ เราตอ้งการประเมินเพื่อส่ิงใด (ช่อทิพย ์สุวรรณรัตน์,2557,หนา้ 2) 

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่หากมีการศึกษาเก่ียวกบัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ือง “เลขยกก าลงั” ใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงจะท าใหค้รูทราบวา่นกัเรียนจะมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองเลข

ยกก าลงัอยา่งไร จะไดน้ าไปปรับปรุง และแกไ้ข เพื่อใหน้กัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะมี

ประโยชน์ต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจ ท าวจิยัเร่ือง 

การวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  

เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน ความคิด และความเขา้ใจของนกัเรียน แลว้

วเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนนั้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่

ต่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน และการปรับปรุงการสอนของครูต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.   เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 



 
 

2.   เพื่อวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ือง เลขยกก าลงั ดา้น

ความหมาย การใชภ้าษา นิยาม สมบติั ทฤษฎีบท สูตร กฎ และดา้นการคิดค านวณ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 

ประชำกรและตัวอย่ำง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 โรงเรียน 

กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ านวน 440 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) ปีการศึกษา 2558 จ านวน 205 คน 
โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

1.  ตวัแปรอิสระ คือ แบบทดสอบวนิิจฉยั เร่ือง เลขยกก าลงั 

              2.  ตวัแปรตาม  คือ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเร่ืองเลขยกก าลงัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

 2. ท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง 
เลขยกก าลงั ซ่ึงจะท าใหค้รูผูส้อนทราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง 
เลขยกก าลงั ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

3. ช่วยใหค้รูผูส้อนคน้หาจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละเน้ือหายอ่ยๆของ
เน้ือหาเร่ืองเลขยกก าลงัท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 
 4. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข กระบวนการจดัการเรียนรู้หรือจดัสอนซ่อมเสริม
ใหก้บัผูเ้รียนไดต้รงจุด เพื่อใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป



5 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเลขยกก าลงั เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 

60 ขอ้ 4 ตวัเลือก สร้างขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
 1.ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโน-ทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อคน้หา
ขอ้บกพร่องในการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม พระต าหนกัสวน
กุหลาบ 
 2.ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยั เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้าง พร้อมทั้ งศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อหาขอบเขตเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ 
 3.สัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัปัญหาท่ี
นกัเรียนมกัเขา้ใจผิดในการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกก าลงั เพื่อส ารวจจุดบกพร่องของนกัเรียน 
และน ามาสร้างเป็นตวัลวงในแบบทดสอบวนิิจฉยั 

4.วเิคราะห์เน้ือหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์เก่ียวกบั

เร่ือง เลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

5.สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยก

ก าลงั โดยสร้างใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และแบบทดสอบแต่ละขอ้ตอ้งบ่ง

บอกถึงสาเหตุของการตอบผิด แบบทดสอบมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 60 ขอ้ 

6.เสนอแบบทดสอบวินิจฉยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ และหาขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปปรับปรุง 

7.น าแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีสร้างข้ึนมาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยน าขอ้สอบท่ี

เขียนข้ึนพร้อมดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการทดสอบหรือไม่พร้อมให้

ขอ้เสนอแนะ 
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8.น าขอ้สอบท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้  
9.น าแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม พระต าหนกัสวนกุหลาบ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 จ  านวน 205 คน  
 

ผลกำรวจิัย 

ผลการวจิยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลงั ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) (1) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเล่ือนของความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเลขยกก าลงั มากท่ีสุดคือ เร่ืองการ
อ่านเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมาคือเร่ืองเคร่ืองหมายของฐานของเลขยกก าลงั คิดเป็น
ร้อยละ 84.9 รองลงมาคือ เร่ืองเก่ียวกบัการเขียนใหอ้ยูใ่นรูปเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 82.4 และมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความหมายของเลขยกก าลงั คิดเป็นร้อยละ 98.0 (2) 
นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการด าเนินการของเลขยกก าลงั มากท่ีสุดคือ การคูณเลข
ยกก าลงัท่ีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ลบ ในกรณีท่ีฐานเป็นจ านวนเตม็ลบ คิดเป็นร้อยละ 78.5  
รองลงมาคือ หลกัการหารเลขยกเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก ในกรณีท่ี
เคร่ืองหมายของฐานไม่มีวงเล็บ คิดเป็นร้อยละ 71.7 และนอ้ยท่ีสุด คือ หลกัการคูณเลขยกเลขยก
ก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก คิดเป็นร้อยละ 93.7 (3) นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
ดา้นการน าเลขยกก าลงัไปใช ้มากท่ีสุดคือ หลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่านอ้ย ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.1 นอ้ยท่ีสุด คือ หลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามาก ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปสัญ
กรณ์วทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 75.6   
อภิปรายผลวจัิย 

จากการวเิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองเลขยกของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยันครปฐม (พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 

 พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวเลขยก
ก าลงั มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการอ่านเลขยกก าลงั นัน่เป็นเพราะนกัเรียนขาดการฝึกฝน 
รวมถึงนกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจกบัการอ่านมากนกั ท าใหน้กัเรียนแยกแยะหลกัการอ่านเลขยก
ก าลงัแต่ละแบบไม่ได ้หลกัการอ่านเลขยกก าลงัท่ีถูกตอ้ง หลกัการอ่านเลขยกก าลงัท่ีถูกตอ้ง คือ 32

อ่านวา่ สองยกก าลงัสาม หรือ ก าลงัสามของสอง ,  32 อ่านวา่ ลบสองทั้งหมดยกก าลงัสาม หรือ 
ก าลงัสามของลบสอง , และ 32 อ่านวา่ ลบของก าลงัสามของสอง หรือ ลบของสองยกก าลงัสาม   
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รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองเคร่ืองหมายของฐานของเลขยกก าลงั เช่น 67  
จะไดว้า่ 7 เป็นเลขฐาน และ 6 เป็นเลขช้ีก าลงั เป็นเพราะนกัเรียนเรียนรู้จากการท่องจ า หรืออาจเป็น
เพราะครูไม่ช้ีให้นกัเรียนเห็นถึงขอ้แตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่เหมือนกนั 

มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบรองลงมา คือ นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการคูณเลข
ยกก าลงัท่ีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ลบ ในกรณีท่ีฐานเป็นจ านวนเตม็ นัน่เพราะนกัเรียนเรียนรู้จาก
การท่องจ าซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการไม่เขา้ใจ หลกัการทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม และสมบติั ใน
หวัขอ้ก่อนหนา้  ทั้งน้ีรวมไปถึงนกัเรียนขาดความรอบคอบ  ท าใหน้กัเรียนขาดความต่อเน่ืองในการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ และอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมายได ้ รองลงมามโนทศัน์เร่ืองคือ 
หลกัการหารเลขยกเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก เน่ืองจาก  

)666(

)6666(
66 34




 และ 

)6()6()6(

)6()6()6()6(
66 34




   ซ่ึงนกัเรียนจะมี

ความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัเคร่ืองหมายของฐานท่ีไม่อยูใ่น ซ่ึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ หลกัการของทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม และสมบติัต่าง ๆ นัน่เอง  
รองลงมานกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัหลกัการเขียนเลขยกก าลงัท่ีมีค่านอ้ย ๆ ใหอ้ยูใ่น
รูปเลขยกก าลงั ถา้เป็นจ านวนง่ายนกัเรียนสามารถเขียนไดถู้กตอ้ง แต่นกัเรียนไม่สามารถเขียนถา้
เป็นจ านวนท่ีซบัซอ้น ทั้งน้ีเพราะนกัเรียนขาดความเขา้ใจหลกัการเขียนใหอ้ยูใ่นรูปเลขยกก าลงั
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากนกัเรียนเรียนรู้จากการท่องจ า พอถา้ผดิแปลกไปจากท่ีเคยท่องท าให้
นกัเรียนท าไม่ได ้ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปใชใ้นการเขียนจ านวนท่ีซบัซอ้นมากข้ึน   นกัเรียนมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ความหมายของเลขยกก าลงั  ซ่ึงนกัเรียนจะมีความ
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเลขยกก าลงั เพราะนกัเรียนจะเขา้ใจวา่ 

aaaaaa 5   แต่ aaaaaa 5  ซ่ึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจเก่ียวความหมาย ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยามและสมบติั และนกัเรียนมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั หลกัการคูณเลขยกเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก 
เน่ืองจาก  )77()444(74 23  และ )77()444(74 23    ซ่ึงนกัเรียนจะ
มีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัความหมาย และสมบติัของเลขยกก าลงั และนกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัหลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามาก ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปเลขยกก าลงั ซ่ึงมีเหตุผลใน
ท านองเดียวกนักบัการเขียนจ านวนท่ีมีค่านอ้ย ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของเลขยกก าลงั นอกจากนั้น นกัเรียน
ยงัมีความสับสนระหวา่งการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามาก ๆ กบั จ  านวนท่ีมีค่านอ้ย ใหอ้ยูใ่นรูปเลขยก
ก าลงัอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการน าไปใชใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน  
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1. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูตอ้งระมดัระวงั ในการส่ือสาร การถ่ายทอด
องคค์วามรู้ เพื่อสร้างมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียน 
 1.2 ครูควรน าแนวทางท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชว้เิคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการเรียน
ของนกัเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
 1.3 ในการเรียนการสอนครูควรสอนให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความหมาย และหลกัการรวมไป
ถึงช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่ง สองส่ิงท่ีมีความคลา้ยกนัแต่มีความหมายไม่เหมือนกนั  
 1.4 ครูสามารถน าแบบทดสอบวนิิจในการวจิยัน้ีไปใชท้ดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียนได ้
 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

2.1 ควรมีการศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืน ๆ 
พร้อมกบัศึกษาแนวทางการแกไ้ขหรือวธีิการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ควรใชก้ลุ่มตอ้งอยา่ง มากกวา่น้ี เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในงานวจิยั 
2.3 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบทดสอบท่ีเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ ซ่ึงในคร้ังต่อไป

อาจจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน เช่น แบบทดสอบโดยการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย 
เป็นตน้ 
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