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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนใน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (2) เพื่อศึกษาวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรี

เศรษฐบุตรบ าเพญ็กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นจ านวน 50 คน โดยเปิดตารางของเครจซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลข

ยกก าลงั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบคู่ขนาน 

 ผลการวิจยัพบว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ล าดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ีบกพร่องทางการเรียน โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้บกพร่องดา้น
ทฤษฎีบท กฎ และนิยาม คิดเป็นร้อยละ 66.25 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือการยกก าลงัของเลขติดลบเน่ืองจาก
นกัเรียนจะยกก าลงัแต่ตวัหลงั ซ่ึงติดกบัเลขยกก าลงัแต่ไม่สนเลขลบดา้นหนา้  รองลงมาคือขอ้บกพร่อง
ดา้นการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 57.20 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจนิยามของเลขยกก าลงั
ยงัสับสนระหว่างการคูณกนั n ตวั กบัการคูณกนั  n คร้ัง เช่น na   นกัเรียนยงัเขา้ใจว่าเป็นการคูณกนั  
คร้ัง ต่อมาขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ คิดเป็นร้อยละ 37.86  
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ค ำส ำคญั 
 1. การวินิจฉยั หมายถึง การคน้หาหรือการพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุของส่ิงท่ีท าใหเ้กิดสภาพท่ีไม่ดี

หรือส่ิงท่ีเป็นปัญหาต่อการพฒันาศกัยภาพทางดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ทางดา้นการเรียน การท ากิจกรรม

หรือวา่การงานซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพลดนอ้ยลงของวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 2. มโนทศัน์ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ ท่ีเกิดจากการรับรู้จากประสบการณ์พฤติกรรม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ในลกัษณะท่ีรวมกนัได ้แลว้น ามาเป็นขอ้สรุป หลกัการหรือค าจ ากดัความ โดยสามารถแยก

ประเภทของส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล 

 3. การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือ ความเขา้ใจท่ี
ไดจ้ากแนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ความรู้ท่ีสมบูรณ์ คลุมเครือ ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปของการใช ้
วิธีการหรือแบบคิดท่ีผิดในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนของนักเรียน ในด้านความหมาย 
กระบวนการ และดา้นการค านวณ 
 
บทน ำ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการ พฒันาความคิดมนุษย ์ซ่ึงท าให้มนุษยมี์ความคิด 

สร้างสรรคคิ์ดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ไดอ้ย่างถ่ีถว้นช่วยให้คาดการณ์

วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหาและ น าไปใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นศาสตร์อ่ืนๆคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการน า

ความรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตประจ าวนัและศึกษา

ต่อ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนครูมกัจะเร่ิมตน้จากการสอนขั้นตอน

หรือวิธีการใหน้กัเรียนก่อนท่ีจะสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจมโนมติ (Conceptual Understanding) ของเน้ือหา

นั้นซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนในระยะยาวเน่ืองจากผูเ้รียนจะไม่ไดพ้ฒันาความ

เขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาทางคณิตศาสตร์แต่จะจดจ าขั้นตอนหรือวิธีการไปใชด้ว้ยเหตุผลท่ีการสอน

โดยเน้นให้ผู ้เ รียนจดจ าหรือท่องจ าไม่สามารถช่วยให้ผู ้เ รียนน าความรู้ไปแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (อมัพร, 2547)  

 โดยทัว่ไปแลว้นกัเรียนจะเรียนรู้เลขยกก าลงัโดยขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความหมายของ

เลขยกก าลงั ส าหรับการคูณและการหารเลขยกก าลงัจึงเป็นเร่ืองท่ียากตามไปดว้ย (อมัพร, 2546) ซ่ึง

ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลใหน้กัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีไดม้า



จากแนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งมีความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนอาจเกิดก่อน

หรือระหว่างการเรียนรู้ โดยท่ีนักเรียนไม่รู้ว่าตนเองมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนอย่างไร และเกิดข้ึนเพราะ

อะไร (Drews, 2005) การท่ีนกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนเป็นจะส่งผลใหน้กัเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ

ในการเรียนคณิตศาสตร์ แลว้ยงัจะเพิ่มพนูสะสมโดยท่ี นกัเรียนไม่รู้ตวัและแกไ้ขไ้ดย้ากข้ึน เม่ือนกัเรียน

มีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดขอ้บกพร่อง (Error) ในการแกไ้ขโจทยปั์ญหา (ไข่มุก, 

2552) ซ่ึงขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เป็นสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได้

ส าเร็จซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน (อมัพร, 2536) 

  จากเหตุผลกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยั สนใจท่ี จะวิเคราะห์มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทาง

คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยยดึรูปแบบของ Movshovitz et al. 

(1987 อา้งถึงใน ไข่มุก, 2552) ซ่ึงแบ่งกลุ่มขอ้บกพร่องออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การ ใชข้อ้มูลผดิ 2) 

การตีความดา้นภาษา 3) การบิดเบือน ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม และสมบติั 4) ขาดการตรวจสอบใน

ระหว่างการแกปั้ญหา และ 5 ) ขอ้บกพร่องในเทคนิคการท าแลว้น าขอ้บกพร่อง เหล่านั้นไปวิเคราะห์

มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนตามแนวคิด ของ Haidar (1997 อา้งถึงใน เยาวเรศ, 2550) ซ่ึง แบ่งกลุ่มมโนมติ

ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 1) เขา้ใจ มโนมติทางคณิตศาสตร์ 2) มโนมติทางคณิตศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ 

3) มโนมติท่ีคลาดเคล่ือน 4) ไม่เขา้ใจ มโนมติทางคณิตศาสตร์ น าผลการวิเคราะห์ มาพิจารณาหาทาง

แกไ้ขและปรับปรุงสามารถช่วย แกปั้ญหาการเรียนเก่ียวกบั เลขยกก าลงั และจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบ

ความส าเร็จใน การเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยพฒันาและส่งเสริมกระบวนการเรียน

การสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

2. เพื่อศึกษาวนิิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 

 
 
 



ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีเศรษฐ

บุตรบ าเพญ็ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 250 คน 

2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สุ่มจากประชากรท่ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ ปีการศึกษา 2559 จ านวนนกัเรียน 1 หอ้งเรียนจ านวน 50 คน 

3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาการวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยก

ก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบดว้ย 

3.1 ความหมายของเลขยกก าลงั 

3.2 การด าเนินการของเลขยกก าลงั 

  3.3 การน าไปใช ้
สมมติฐำนของกำรวจิัย 

 1. สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ดา้นทฤษฏี กฎ และนิยาม ดา้นกระบวนการ และดา้นการ
ตีความ  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. ทราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงัของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี3โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 

  2. ไดแ้บบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง เลขยกก าลงั ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้น

การทดสอบมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนกัเรียนในแต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อท่ีครูผูส้อนสามารถ

น าไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนหรือจดัการสอนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนต่อไปได ้

1. เป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเนน้

มโนทศัน์ท่ีนกัเรียนเขา้ใจผดิและแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยา่งตรงจุด 

2. เป็นแนวทางแก่ผูส้นใจในการท าวิจยัเก่ียวกบัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนในเน้ือหาอ่ืนๆต่อไป 



เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
 แบบทดสอบวนิิจฉยั วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 
วธีิด ำเนินกำรวิจัย 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบวินิจฉยั ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
     1.1 ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยั การสร้างขอ้สอบแบบคู่ขนาน และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     1.2 ศึกษาหลกัสูตร คู่มือครูและแบบเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อศึกษาแนวคิด เน้ือหา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง เลขยกก าลัง ซ่ึงจ าแนกเน้ือหาในการเรียน โดยแบ่งเป็นเป็นเน้ือหา 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความหมายของเลขยกก าลงั 
  2. การด าเนินการของเลขยกก าลงั 
  3. น าไปใช ้

1.3 ศึกษาลกัษณะมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และลกัษณะขอ้บกพร่อง
ทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลงั ของนักเรียนจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะ
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนหรือขอ้บกพร่องทางดา้นการเรียนเร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
  1.3.1 ดา้นทฤษฏี กฎ และนิยาม 

1.3.2 ดา้นการด าเนินการ 
  1.3.3 ดา้นการตีความ 
     1.4 สร้างแบบทดสอบวินิฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ือง เลขยกก าลงั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แบบทดสอบมีลกัษณะเป็น
ขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความหมายของเลขยกก าลงั 

         1.1 บอกความหมายเก่ียวกบัเลขยกก าลงัได ้จ านวน 1 ขอ้ 
         1.2 บอกเก่ียวกบัความหมายของเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ได ้2 ขอ้ 
     1.3 บอกความหมายของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็นจ านวนเตม็ลบได ้2 ขอ้ 
     1.4 บอกความหมายของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็นจ านวนเตม็ท่ีบวก-ลบกนัได ้1 ขอ้ 
     1.5 บอกความหมายของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็นเลขยกก าลงัได ้1 ขอ้ 



     1.6 บอกความหมายของเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ลบได ้1 ขอ้ 
 2. การด าเนินการของเลขยกก าลงั 
         2.1 บอกค าอ่านท่ีถูกตอ้งของเลขยกก าลงัได ้   2 ขอ้      
     2.2 หาจ านวนท่ีเขียนแสดงดว้ยเลขยกก าลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
     2.3 หาผลคูณของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเดียวกนัและมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านนเตม็บวกได้

อยา่งถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
     2.4 เปรียบเทียบเลขยกก าลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 1 ขอ้ 
     2.5 หาผลคูณของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานต่างกนัและมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านนเตม็บวกได้

อยา่งถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
     2.6 หาผลหารของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเดียวกนัและมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านนเตม็บวกได้

อยา่งถูกตอ้ง 1 ขอ้ 
3. น าไปใช ้

         3.1 เขียนทศนิยมใหอ้ยูใ่นรูปสญักรณ์วิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
     1.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และหาขอ้ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
     1.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข มาท าเป็นขอ้สอบคู่ขนาน จ านวน 40 ขอ้ 
     1.7 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่อผูเ้ช่ียชาญดา้นคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้ งขอ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยั โดยก าหนดค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในแต่ละขอ้ของขอ้สอบไม่ต ่ากว่า 0.5 
ซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบนั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
     1.8 จดัพิมพแ์บบทดสอบ 
 
ผลกำรวจิัย 
ตาราง ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยใน
ด้านต่าง ๆ เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ประเภทของขอ้บกพร่อง คิดเป็นร้อยละ 
ขอ้บกพร่องดา้นทฤษฎีบท นิยาม กฎ สูตรและสมบติั 66.25 
ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการ 37.86 
ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ 57.20 
 
 



บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวิจยัพบว่ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ล าดบัประเภทของมโนทศัน์ท่ีบกพร่องทางการเรียน โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้บกพร่องดา้น

ทฤษฎีบท กฎ และนิยาม คิดเป็นร้อยละ 66.25 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือการยกก าลงัของเลขติดลบเน่ืองจาก

นกัเรียนจะยกก าลงัแต่ตวัหลงั ซ่ึงติดกบัเลขยกก าลงัแต่ไม่สนเลขลบดา้นหนา้  รองลงมาคือขอ้บกพร่อง

ดา้นการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 57.20 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจนิยามของเลขยกก าลงั

ยงัสับสนระหว่างการคูณกนั n ตวั กบัการคูณกนั  n คร้ัง เช่น n
a   นกัเรียนยงัเขา้ใจว่าเป็นการคูณกนั  

คร้ัง ต่อมาขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ คิดเป็นร้อยละ 37.86  

การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 ของโรงเรียนเพชรถนอม สงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานค3  ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 2เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโน

ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก็เพื่อท่ีจะคน้หาสาเหตุ

ความคลาดเคล่ือนหรือวิธีคิดท่ีไม่ถูกตอ้งในการคิดค านวณ ความไม่เขา้ใจในเน้ือหารายวิชาท่ีเรียน  

 จากผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนพบว่า นักเรียนมีขอ้บกพร่องดา้น 

ทฤษฎีบท กฎ และนิยาม การค านวณท่ีผิดพลาดมากท่ีสุด กล่าวคือนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจความหมายของ

เลขยกก าลงัซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัมากหากไม่เขา้ใจในความหมายของเลขยกก าลงั คือ 
n

a  นกัเรียนเขา้ใจว่า  

a คูณกนั n คร้ัง การค านวณท่ีผดิขอ้บกพร่องท่ีรองลงมาคือการด าเนินการซ่ึงเป็นการเขา้ใจท่ีผดิพลาดท่ี

ถูกตอ้ง คือ a คูณกนั n ตวัไม่ใช่  คร้ัง ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินการ การค านวณหาผลลพัธ์โดย

สาเหตุเกิดจากไม่เขา้ใจในทฤษฎี กฎ และนิยาม จึงท าใหน้กัเรียนไม่สามารถค านวณหาค าตอบของเลขยก

ก าลังได้พื่อท่ีจะคิดหากระบวนการในการหาค าตอบท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล ทั้ งน้ีผูว้ิจัยจึงได้

ออกแบบทดสอบโดยไดก้ าหนดโจทยปั์ญหาให ้แลว้ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง พบวา่นกัเรียนยงัมี

ขอ้บกพร่องอยา่งมาก ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงอาจมาจากการท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจสมบติัของเลขยกก าลงั นกัเรียน

คิดว่าการคูณกนัหรือการหารกนัของเลขยกก าลงัโดยไม่ไดท้  าให้ฐานเท่ากนัและนักเรียนไม่ทราบว่า

ก่อนท่ีจะน าเลขช้ีก าลงัมาบวกกนัหรือลบกนัซ่ึงการเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเหมือนกนัคูณกนัตอ้งน าเลขช้ี



ก าลงัมาบวกกนั และเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเหมือนกนัหารกนัตอ้งน าเลขยกก าลงัมาลบซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Marinas & Clements (1990, p. 15) ท่ีพบว่า ความคลาดเคล่ือนกระบวนการ (process skill 

error) คือ นกัเรียนไม่สามารถน าการกระท าทางคณิตศาสตร์ดงักล่าวไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าไดท้  า

ให้เกิด และขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ เลขยกก าลงัท่ีฐานติดลบนกัเรียน

แยกไม่ออกระหว่างเลขยกก าลงัท่ีฐานติดลบคือยกก าลงัทั้งหมด เช่น  
3

2 กบัเลขยกก าลงัฐานติดลบ

แต่ไม่ไดย้กก าลงัทั้งหมด เช่น 
3

2 ความหมายคือ ยกก าลงัสามแค่สองแต่ลบไม่ไดย้กก าลงัดว้ยผลลพัธ์

จะเป็นลบเสมอกนัขอ้บกพร่องดา้นการค านวณส่วนมากนกัเรียนจะค านวณผดิถา้เป็นการลบ และการคูณ

ทศนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marinas & Clements (1990, p. 15) ท่ีพบว่าความคลาดเคล่ือนจาก

การอ่าน (reading errors)  ความคลาดเคล่ือนในขั้นน้ี  พิจารณาไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไม่สามารถอ่านค า

ส าคญัหรือสัญลักษณ์ท่ีอยู่ในค าถาม  ท าให้นักเรียนถูกจ ากัดขอบเขตท่ีจะด าเนินการแก้ปัญหาให้

ครบถว้นสมบูรณ์ได ้ความคลาดเคล่ือนจากการท าความเขา้ใจ (comprehension errors) แมว้่านกัเรียนจะ

สามารถอ่านค าทุกค าท่ีอยูใ่นค าถามไดแ้ต่ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจความหมายของ ค าเหล่านั้นไดท้ั้งหมด ท า

ให้การเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะตนเรียนไม่รู้เร่ือง ไม่

ชอบท าแบบฝึกเพราะคิดว่ามนัยากและตนท าไม่ได ้เป็นเหตุให้นกัเรียนขาดการฝึกคิดค านวณท่ีต่อเน่ือง 

ดงังานวิจยัของ วรนุช มาตระกลู (2550, หนา้ 88 ) ท่ีสรุปว่า ถา้นกัเรียนขาดความเขา้ใจในดา้นการคิด

ค านวณ จะเป็นอุปสรรคกบัการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบันกัเรียนอยา่งมาก เพราะความเขา้ใจในเลขคณิต

เบ้ืองตน้เป็นปัจจยัพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของทุกระดบัชั้น  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

เลขยกก าลงั มีขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการหรือ ดา้นกระบวนการ และดา้นทกัษะการค านวณ รวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการการไม่เขา้ใจความหมาย ทฤษฎี กฎ หรือนิยามของเลขยกก าลงัและ ขอ้บกพร่อง

ดา้นการตีความ ตามล าลบั ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ือง เลขยกก าลงั ผูส้อนควรเนน้ให้

นักเรียนเขา้ใจ ท่ีมาของเลขยกก าลงั ความหมายของเลขยกก าลงั และเน้นย  ้าสมบติัของเลขยกก าลงั 

เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนมากข้ึน ควรฝึกทกัษะดา้นการค านวณดว้ยการท าแบบฝึกอยา่ง

สม ่าเสมอโดยไม่ตอ้งเน้นจ านวนขอ้ แต่เน้นท่ีความเขา้ใจของนักเรียนเป็นส าคญัเพราะทั้งน้ีการให้ท า

แบบฝึกเยอะอาจเป็นสาเหตุใหเ้ดก็ไม่อยากเรียนได ้



ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรสร้างแบบทดสอบวินิฉยัมโนทศันค์วามคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพื่อเป็นการหาจุดบกพร่องในการ

เรียนเน้ือหานั้น ๆ ดว้ย 

เอกสำรอ้ำงองิ 
๑. กำรอ้ำงองิเนือ้เร่ืองของบทควำม 
วรนุช มาตระกลู (2550, หนา้ 88 ) ไดส้รุปว่า ถา้นกัเรียนขาดความเขา้ใจในดา้นการคิดค านวณ จะเป็น
อุปสรรคกบัการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบันกัเรียนอย่างมาก เพราะความเขา้ใจในเลขคณิตเบ้ืองตน้เป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของทุกระดบัชั้น ขอ้บกพร่องท่ีถดัมาคือ ขอ้บกพร่องดา้นการ
ประยุกต ์โดยน าความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทศนิยมมาใช ้ และขอ้บกพร่องท่ีพบน้อยท่ีสุดเป็นสองอนัดบั
สุดทา้ยคือ ขอ้บกพร่องทุกกรณี และขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการไม่ตอบ 
องอาจ วิชยัสุชาติ( 2536, หนา้ 102 ) ท่ีพบว่า เน้ือหาท่ีนกัเรียนมีขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมาก
ท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลบทศนิยม ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาการลบทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่งโดยตรง
หรือโจทยปั์ญหาการบวกและการลบทศนิยม โจทยปั์ญหาระคนการบวกและการลบทศนิยมท่ีไม่เกิน 2 
ต าแหน่ง ท่ีมีเน้ือหาการลบทศนิยมเขา้มาเก่ียวขอ้ง นกัเรียนมีขอ้บกพร่องในแบบแผนการตอบมาก ทั้งน้ี
สาเหตุอาจมาจากนกัเรียนไม่มีพื้นฐานดา้นการค านวณท่ีถูกตอ้ง ไม่เขา้ใจหลกัการค านวณการบวก การ
ลบ และการคูณ ซ่ึงส่งผลใหก้ารเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหน้กัเรียนรู้สึกไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะ
ตนเรียนไม่รู้เร่ือง ไม่ชอบท าแบบฝึกเพราะคิดว่ามนัยากและตนท าไม่ได ้เป็นเหตุให้นกัเรียนขาดการฝึก
คิดค านวณท่ีต่อเน่ือง 
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