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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก
และการลบจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ตามเนื้อหาสาระของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2564 โรงเรียน  หนองแค“สรกิจพิทยา”จังหวัดสระบุรี จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 38 คน         
ซี่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทศัน
ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
แบบทดสอบวินิจฉัยเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และทําการสัมภาษณนักเรียนที่ทํา
แบบทดสอบผิดโดยใชวิธีการสุม โดยทําการสุมโทรศัพทสอบถามขอมูลทางไลนเพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง    
ที่ตอบผิดจํานวน 5 คน เพื่อวิเคราะหหามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรที่ทําใหนักเรียนตอบผิด 
การวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี และรอยละ     
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร    
เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม แบงเปน 2 ดาน คือ (1) ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในกฎทฤษฎี     
บทนิยาม หรือสมบัติของจํานวนเต็ม คิดเปนรอยละ 31.58 ถึง 76.32 คือนักเรียนขาดความเขาใจในเร่ืองการ
อธิบายความหมายและประเภทของจํานวนเต็ม ขาดความเขาใจในเร่ืองการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม         
ขาดความเขาใจเร่ืองการอธิบายความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็มและการอธิบายความหมายของ
ของจํานวนตรงขามของจํานวนเต็ม  และ (2) ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดานการดําเนินการของจํานวนเตม็ 
คิดเปนรอยละ 18.42 ถึง 55.26 คือ นักเรียนขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวน      
ขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณ ขาดทักษะในการลบจํานวนเต็ม และ        
การเขียนการลบใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรงขาม และขาดทักษะในการเลือกใชสมบัติของการบวก
จํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการเปลี่ยนหมู 
  
คําสําคัญ : การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร; จํานวนเต็ม
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Abstract 
The objective of this research is a study of Mathematics misconceptions in                

the addition and subtraction of integers, which is based on the Mathayomsuksa 1 level.           
Using the method of cluster sampling, the researcher selected a sample population 
consisting of one classroom of 38 Mathayomsuksa 1 students enrolled in the academic year 
2021 at Nongkae Sorakit Pitthaya School. The instrument was an examination of Mathematics 
misconceptions in the addition and subtraction of integers. The examination comprised         
a 20-item test with 4 multiple choices and interviews with students who took the wrong test 
using random methods. The questionnaire was randomly selected by telephone to ask 
questions via Line to interview a sample group of 5 people with incorrect answers to analyze 
the misconceptions in Mathematics that caused the students to answer incorrectly.             
This research used statistics to analyzed the data by frequency and percentage. 

 The findings were that students had Mathematics misconceptions of integers in two 
areas as follows : (1) The Mathematics misconceptions of a law, theory, definition, or 
property of an integer, accounted for 31.58 to 76.32 percentage of students who lacked     
an understanding of the meaning and type of integers. Lacked an understanding of integer 
comparison, positive integers, zero and negative integers . Lacked an understanding of        
the meaning of the absolute value of integers and the meaning of opposites of integers.              
(2) The Mathematics misconceptions of integer operation error accounted for 18.42 to 55.26 
percentage of students who lacked skills in addition and subtraction of integers using number 
lines, lacked skills in addition and subtraction of integers using absolute values. lacked 
integer subtraction skills and write subtraction in the form of addition with opposite numbers  
and lacked skills in choosing the properties of integer addition. Switching properties or group 
transition properties.  

 
Keywords: A Study of Mathematics Misconceptions; Integers
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บทนํา 
ในสถานการณปจจุบันวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษยเปนอยางมาก

ในดานความคิดอยางมีเหตุผล ดานความคิดสรางสรรค ดานความคิดแบบมีแบบแผน ดานความคิดแบบเปนระบบ 
วิชาคณิตศาสตรสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ไดอยางละเอียดรอบคอบ ชวยใหผูเรียนวิชา
คณิตศาสตรสามารถมีทักษะในการคาดการณ การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม วิชาคณิตศาสตรทําใหมนุษยมีความสามารถในการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรยังนําไปสูการพัฒนาในดานตาง ๆ  ทั้งในดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา56)  

ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในวิชาคณิตศาสตรจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา เพราะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนสามารถนําความรูที่
ไดรับเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเปนพื้นฐานที่จะศึกษาตอใน
ระดับสูงข้ึนและ   การนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม จากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปที่ 6  ในปพ.ศ. 2563 พบวาวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ของระดับประเทศเทากับ 29.99 และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละเทากับ 28.59 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรอยละของระดับประเทศ และผลการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในการศึกษายอนหลัง 5 ป (ตั้งแตพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ 2563) ของนักเรียนมี
แนวโนมลดลงในแตละปการศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ 2564) 

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจึงถือเปนปญหาที่สําคัญเปนอยางมากตอการเรียนรูของนักเรียน            
ซึ่งมโนทัศนพื้นฐานทางการเรียนที่คลาดเคลื่อนจะกอใหเกิดปญหาในการศึกษาเรียนรูในมโนทัศนที่สูงข้ึนไป 
ซ่ึงหากผูเรียนที่มีมโนทัศนเดิมคลาดเคลื่อน ยอมสงผลกระทบตอการแกไขปญหา การแสดงวิธีทํา และการ 
เรียนรูในเนื้อหาที่สูงข้ึนอีกตอไป ดังนั้นจําเปนเร่ืองที่ผูสอนควรจะคนหาสาเหตุของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
และการศึกษาหาวิธีที่จะทําใหมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนแตละคนลดนอยลง จนกระทั่งนักเรียนมี
มโนทัศนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ถูกตอง 

สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทาํใหการจัดการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากที่สดุในปจจุบนั คือการหาสาเหตุ
ใหไดวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในจุดใดบางและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหทราบถึง
กระบวนการคิดในการแกไขปญหาตางที่เก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร และวิธีที่ถูกตองเหมาะสมที่ใชในการปรับปรุง
แกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อนําไปใชจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป ซ่ึงการศึกษาขอมูล
เหลานี้ มีความสําคัญอยางมากตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการชวยใหผูสอน
หลีกเลี่ยงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนตาง  ๆ และเปนตัวชวยที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับผูสอนในการอธิบายใหไดวา ผูเรียน
มีปญหามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองใดบางที่ทําใหผูเรียนไมสามารถเกิดการเรียนรู และชวยทําใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนา และมีความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรอยางถูกตอง โดยที่นักวิจัยหรือผูสอนสามารถคนพบและรับรูไดถึง
ขอบกพรองตาง ๆ ของผูเรียนและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากที่สุดได  

ผูสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะมีหนาที่ตองจัดการเรียนการสอนใหมีการแกไขขอบกพรองของนกัเรียน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ผูสอนจําเปนตองมีเคร่ืองมือที่สามารถคนหาสาเหตุขอบกพรองในการเรียนของผูเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของขวัญใจ สายสุวรรณ (2554, หนา 21) ไดแสดงใหเห็นวา แบบทดสอบวินิจฉัยเปน
แบบทดสอบที่สรางข้ึนเพี่อคนหาขอบกพรองและสาเหตุของขอบกพรองในการเรียนของนักเรียนแตละคน ในแตละ
เนื้อหายอย ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เพื่อทราบถึงปญหาหรือจุดออนของผูเรียน 
จึงมีความจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหผูสอนสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเมื่อผูสอนทราบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรของนักเรียนแลว ผูสอนทําการปรับปรุง
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แกไขแผนการจัดการเรียนการสอนและทําการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนใหมอีกคร้ัง เพื่อเปนการแกไขความ
เขาใจและทําใหนักเรียนมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่ถูกตอง    

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและ
การลบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งการเรียนเร่ืองจํานวนเต็มนั้น นักเรียนจะสราง    
มโนทัศนเก่ียวกับจํานวนเต็ม ผานการใชสื่อการสอนของครู โดยนักเรียนจะเขาใจจํานวนเต็มที่ประกอบดวย
จํานวนนอย ๆ ใหไดดี แตเมื่อนักเรียนเรียนเร่ืองจํานวนเต็มที่มีจํานวนมากข้ึน นักเรียนไมคอยมั่นใจในการใช
ความรูที่เรียนรูจากสื่อเร่ืองจํานวนเต็ม ซึ่งเปนหนึ่งในเนื้อหาสาระจํานวนและการดําเนินการ เปนเร่ืองที่มี
ความสําคัญ และเปนพื้นฐานการศึกษาวิชาคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบ
จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อวินิจฉัยมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
ใน 2 ดาน คือ ดานความคลาดเคลื่อนในกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติของจํานวนเต็ม และดานความ
คลาดเคลื่อนดานการดําเนนิการของจํานวนเต็ม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
     1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”    
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี    
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  ประกอบดวยหองเรียนทั้งหมด 14 หองเรียน จํานวนนักเรียน 522 คน        
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”    
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  ซ่ีงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster sampling) จํานวน          
1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก
และการลบจํานวนเต็ม  

4. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่ใชในการวิจัย คือ เร่ือง จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ในเร่ืองการบวก การลบ และสมบัติการบวกจํานวนเต็ม สาระที1่ จํานวนและพีชคณิต มาตรฐานการเรียนรูที่   
ค.1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตัวชี้วัดที่ ค.1.1 ม.1/1เขาใจเร่ืองจํานวนตรรกยะและความสําคัญของจํานวน
ตรรกยะและการใชสมบัติของจํานวนตรรกยะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง   

  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดทราบถึงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา” ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564   

2. เปนแนวทางสําหรับครูคณิตศาสตรเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับขอบกพรองของนักเรียนไดอยางถูกตอง 

3. เปนแนวทางแกผูสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชา
คณิตศาสตร ในเรืองอ่ืน ๆ ตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร 

จอรแดน (Jordan อางถึงใน นฤมล ทองดอนอํา, 2561, หนา 9) ไดใหความหมายของมโนทัศน    
ที่คลาดเคลื่อนในการเรียนคณิตศาสตรไววา เปนการเรียนรูของผูเรียนที่สรางจากความรูพื้นฐานที่สมบูรณ  
โดยไมสามารถมองขามไดเลย เพราะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนนี้จะเปนอุปสรรคตอการเรียนการประยุกตใช
และการพัฒนาความเขาใจที่ซับซอนข้ึนของแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

พรธิดา สุขกรม (2557, หนา21) ไดใหความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียน
คณิตศาสตรไววา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หมายถึงความคิดหรือความเขาใจผิดไปจากความเปนจริงอยาง
เปนระบบ เปนการเรียนรูที่สรางข้ึนจากพื้นฐานความรูกอนหนาที่ไมถูกตองสมบูรณ ซึ่งอาจเกิดจาก
ประสบการณที่ไมถูกตอง หรือถูกตองไมหมดไมชัดเจนของแตละบุคคล 

จากความหมายของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียนคณิตศาสตรของนักการศึกษาขางตน  
ผูวิจัยไดสรุปไดวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรหมายถึง ความรู ความเขาใจ และ
ความคิดรวบยอดของผูเรียนที่ไมถูกตองหรือแตกตางจากความเปนจริง เกิดจากประสบการณที่ไมถูกตอง 
หรือไมชัดเจนของแตละบุคคล และมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการเรียนคณิตศาสตรนี้จะเปนอุปสรรคตอการ
เรียนการประยุกตใชและการพัฒนาความเขาใจที่ซับซอนข้ึนของทางคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน 

ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉยั  
เพนน (Payne อางถึงใน นฤมล ทองดอนอํา, 2561, หนา13) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ

วินิจฉัยวา เปนแบบทดสอบที่สอดคลองตามหลักสูตรและตรงตามจุดมุงหมายของการสอนซึ่งจะ
ประกอบดวยขอสอบที่ไดจาก เคราะหจากรายละเอียดของเนื้อหาและครอบคลุมลําดับข้ันของการเรียนรู
เร่ืองนั้น ๆ และขอสอบยังชวยชี้ขอบกพรองวาควรแกที่จุดใด 

อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ (2555, หนา16) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ วินิจฉัยวา           เปน
แบบทดสอบที่สรางข้ึน เพื่อใชคนหาหรือตรวจสอบดูขอบกพรองหรือลักษณะดอยของผูเรียน เพื่อเปน
แนวทางในการจัดหาวิธีการในการสอนซอมเสริม และแนะทางการแกปญหา 

ธัศวินทร ยิ้มละมัย (2557, หนา21) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยวา เปนแบบทดสอบ
เพื่อระบุสาเหตุขอบกพรองทางการเรียน ซึ่งมีความสําคัญในดานการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของ
ผูเรียน รวมถึงใชเพื ่อเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนของครูผู สอน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงสุด 

จากความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัยที่นักวิจัยไดทําการศึกษาขางตน ผูวิจัยไดสรุปไดวา
แบบทดสอบวินิจฉัย เปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนเพื่อคนหาจุดบกพรอง ๆ และปญหาตาง ๆ ในการเรียนของ 
นักเรียนเปนรายบุคคลในแตละจุดประสงคของเนื้อหาวิชานั้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดหาวิธีการในการ
สอนซอมเสริม และแนะทางการแกปญหา 

การสรางแบบทดสอบวินิจฉัย 
วรนุช แหยมแสง (2561, หนา80-90) ไดกลาวถึงหลักการสรางขอสอบวินิจฉัยมโนทัศนไวดังนี้ 

ขอสอบวินิจฉัย มีเปาหมายเพื่อคนหาจุดบกพรองของผูเรียนเก่ียวกับสาระการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร  
การวัดผลของผูเรียนดวยวิธีการแบบเลือกคําตอบ (multiple choices) ครูผูสอนจะไมมีทางรูเลยวา       
การเลือกchoices ผิด เพราะเหตุใด ผูเรียนคิดอยางไรจึงเลือกตัวเลือกนี้ ดังนั้นถาใหผูเรียนทําขอสอบแบบ
เลือกตอบแลว ขอคําถามควรมีตอทายทุกขอดวยคําถามที่วาทําไมจึงเลือกตัวเลือกนี้ ซึ่งวิธีทําขอสอบประเภท
นี้มักประสบกับปญหาที่ผูเรียนไมยอมตอบเพราะบอกเหตุผลไมได การสรางขอสอบวินิจฉัยเปนขอสอบ
ประเภทเลือกตอบผูสอนตองสรางขอสอบที่มีตัวลวงเปนขอวินิจฉัย ซึ่งครูผูสอนก็จะตองมีความรู           
ความเชี่ยวชาญในการสอนเร่ืองนั้นจริง ๆ 
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บราวน (Brown อางถึงใน นฤมล ทองดอนอํา, 2561, หนา17-18) ไดกลาวถึงหลักในการสราง
แบบทดสอบวินิจฉัยไว ดังนี้ 

1. แบงทักษะที่ตองการจะวัดออกเปนองคประกอบยอย ๆ ใหชัดเจน 
2. ใหองคประกอบยอยในฉบับหนึ่ง ๆ ควรสามารถวัดองคประกอบยอยของทักษะนั้นเพียงอยางเดียว 
3. แบบทดสอบยอยทุก ๆ ฉบับ ตองวัดทักษะที่ตองการวัดไดจริง 
4. คะแนนแบบทดสอบยอยจะตองกําหนดแนวทางในการหาวิธีการสอนเสริมไดอยางตรงจุด  
จากข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบ

วินิจฉัยได ดังนี้ 
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย สิ่งที่ตองการวัด ตองการวัดมโนทัศน         

ที่คลาดเคลื่อนดานใดบาง 
2. เขียนจุดประสงคที่ตองการทดสอบใหมีความชัดเจนสัมพันธกับหลักสูตรให 
3. สรางคําถามใหสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการทดสอบ 
4. การสรางแบบทดสอบแบบเลือกคําตอบในการสรางตัวเลือกที่เปนตัวลวง โดยตัวลวงตองเปน   

ขอวินิจฉัยไดวาผูตอบมีความบกพรองดานใด 
5. ในการสรางแบบทดสอบแบบเลือกคําตอบ ควรมีคําถามตอทายทุกขอดวยคําถามวาทําไมจึง

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อนําเหตุผลดังกลาวมาวิเคราะหหาสาเหตุขอบกพรองทางการเรียนตอไป 
6. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
7. นําแบบทดสอบไปทดสอบเพื่อปรับปรุงและหาคุณภาพของแบบทดสอบที่สรางข้ึน 
8. จัดพิมพแบบทดสอบ คูมือการดําเนินการสอบ และแบบแผนการวินิจฉัย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศ 
อัศวิน บรรเทา (2558) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหขอบกพรองและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทาง

คณิตศาสตรเร่ือง การหารเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวาขอบกพรองจาก
การทําแบบทดสอบแบบอัตนัย เร่ือง การหารเศษสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผูวิจัยได
เรียงลําดับขอบกพรองที่พบจากการทําแบบทดสอบเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ (1) ขาดการตรวจสอบใน
ระหวางการแกปญหา (2) การบิดเบือนทฤษฎีบท กฎสูตร บทนิยาม และสมบัติ (3) การใชขอมูลผิด          
(4) ขอบกพรองในเทคนิคการทําแบบทดสอบ และ (5) การตีความดานภาษา มโนมติที่พบจากการทํา
แบบทดสอบเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ (1) มโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร (2) มโนมติทาง
คณิตศาสตรแบบไมสมบูรณ (3) ไมเขาใจมโนมติทางคณิตศาสตร และ (4) เขาใจมโนมติทางคณิตศาสตร 

นัฐพงษ ทองเชื้อ (2559) ศึกษาเร่ืองการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่
การศึกษามัธยม เขต 6 ผลการศึกษาพบวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษสวน
ของนักเรียน มีลําดับประเภทของมโนทัศนที่บกพรองทางการเรียนดังนี้ (1) จุดประสงคการเรียนรูที่ 1    
เร่ือง การบวกและการลบเศษสวนนักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 56.9 (2) จุดประสงคการ
เรียนรูที่ 2 เร่ืองการคูณและการหารเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 58.3 (3) จุดประสงค
ที่3เร่ืองการบวกลบทศนิยม นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรอยละ 50.1 (4) จุดประสงคที่ 4       
เร่ืองการคูณและการหารทศนิยม นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 79.2 (5) จุดประสงคการเรียนรูที่ 5 
เร่ืองความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรอยละ 58.8 ซ่ึงพบวา
จุดประสงคที่ 4 นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด ในเร่ืองการคูณและการหารทศนิยม 
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งานวิจัยตางประเทศ 
Ghani and Maat (2018) ศึกษาเร่ือง“Misconception of Fraction among Middle Grade 

Year Four Pupils at Primary School” จากการวิจัยพบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ในการบวก
เศษสวน10 ประเภท โดยนักเรียนสวนใหญบวกเศษสวนสองจํานวนที่มีตัวสวนไมเทากันผิดพลาด เนื่องจาก
นักเรียนไมมีความรูพื้นฐานเร่ืองเศษสวน สาเหตุหลักที่พบมากที่สุดจากการวิเคราะหขอมูลพบวานักเรียนไม
เขาใจแนวคิดของการบวกเศษสวนหนึ่งกับเศษสวนที่มีตัวสวนไมเทากัน เนื่องจากไมเขาใจความหมายของ
เศษสวน โดยนักเรียนจะหาคําตอบโดยนําตวัเศษบวกกับตัวเศษและตัวสวนบวกกับตัวสวน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร จะเห็น ไดวามีนักวิจัยหลายทาน
ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับขอบกพรองทางคณติศาสตร ทั้งในดานการใชหลักการ สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ดานการคิด
คํานวณและดานการตีความโจทย ซึ่งทําใหผูวิจัยไดทราบวายังมีปจจัยที่เปนปญหา อุปสรรค หรือสงผลกระทบให  
การเรียนการสอนในหองเรียนไมประสบผลสําเร็จและทําใหผลการเรียนของนักเรียนไมดีตามที่คาดหวังไว  ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเร่ืองการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเพื่อจะไดนําขอมูล
ที่มีประโยชนจากการวิจัยนี้มาเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนมีมโนทัศนที่ไม
คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อลดขอผิดพลาดและทําให การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเกิดการ
พัฒนาที่ดีข้ึนและเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนวิชาคณิตศาสตรใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร      

เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ซึ่งการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน
วิชาคณิตศาสตรไดกําหนดเคร่ืองมือ คือ แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร         
เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีลักษณะเปนเปนแบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบปรนัย
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีลักษณะคูขนาน คือ ขอ 1 – 5 และ 11 – 15 มีลักษณะเปน
ขอสอบคูขนาน เพื่อวัดความเขาใจและความคลาดเคลื่อนในกฎทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติ ไดแก การขาด
ความเขาใจในพื้นฐานเก่ียวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติของจํานวนเต็ม ขอ 6 – 10 และ 16 – 20 
มีลักษณะเปนขอสอบคูขนาน เพื่อวัดความเขาใจและความคลาดเคลื่อนดานการดําเนินการ ไดแก การขาด
ความเขาใจการดําเนินการของจํานวนเต็ม 

การสรางเคร่ืองมือในวิธีดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยมีวิธีการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย เพื่อสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน      

ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อนําไปปรับปรุงหรือ
เปนแนวทางในการเรียนการสอน ใหเหมาะกับนักเรียนแตละคนตอไป 

2. ศึกษาหลักสูตร คูมือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร เลม1 ตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเปนแนวทางการวางแผนการสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร     
เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    

3. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบวินิจฉัย เพื่อสรางแบบทดสอบ
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร จากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและสัมภาษณ
ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”แลว จึงรวบรวมคําตอบที่ไมถูกตองและ
ขอบกพรองและมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรเร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของศึกษา และกําหนดขอบเขตของลักษณะมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในวิชาคณิตศาสตรที่วัดได ดังนี้ 

   3.1 ความคลาดเคลื่อนในกฎ ทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติ ไดแก การขาดความเขาใจในพื้นฐาน
เก่ียวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติของจํานวนเต็ม 
     3.2 ความคลาดเคลื่อนดานการดําเนินการ ไดแก การขาดความเขาใจ หลักการดําเนินการของ
จํานวนเต็ม   

4. ศึกษาสาระการเรียนรูแลวนํามาสรางตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูกับความคลาดเคลื่อนของ
การทําแบบทดสอบทั้ง 2 ดาน  

5. สรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองจํานวนเต็มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใหสอดคลองกับลักษณะความคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตรและสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู โดยขอสอบแตละขอตองบงถึงสาเหตุของการตอบผิด และไดใชแบบทดสอบวินิจฉัย
แบบเลือกตอบ เปนแบบทดสอบที่ประกอบดวยขอสอบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ       
โดยมีลักษณะดังนี้ 

ขอ 1 – 5 และ 11 – 15 มีลักษณะเปนขอสอบคูขนาน เพื่อวัดความเขาใจและความคลาดเคลื่อน
ในกฎทฤษฎี บทนิยาม หรือสมบัติ ไดแก การขาดความเขาใจในพื้นฐานเก่ียวกับทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม 
และสมบัติของจํานวนเต็ม  

ขอ 6 – 10 และ 16 – 20 มีลักษณะเปนขอสอบคูขนาน เพื่อวัดความเขาใจและความคลาดเคลื่อน
ดานการดําเนินการ ไดแก การขาดความเขาใจการดําเนินการของจํานวนเต็ม 

6. นําแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและใหคําปรึกษาเพื่อแกไข
ปรับปรุงไดถูกตองแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา      
ความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูและลักษณะของความคลาดเคลื่อน ซึ่งพบวา
แบบทดสอบมีคา IOC อยูที่  0.43-1.0 แสดงวาผู เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาตัวเลือก              
ในแบบทดสอบสามารถนํามาไปใชในแบบทดสอบได และมีแบบทดสอบบางขอตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน 

7. นําแบบทดสอบวินิจฉัยที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 20 ขอ    
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 36 คน ที่ไดเรียนเนื้อหาคณิตศาสตรเร่ืองจํานวนเต็ม
มาแลว และไมใชกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาทําแบบทดสอบ 60 นาที 

8. นําผลการทําแบบทดสอบจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมใชกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหหา  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอที่คูขนานกัน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเพื่อเตรียมการในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ผูวิจัยไดติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อขอความอนุเคราะห

ผูบริหารสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนในการทําวิจัย 
2. ผูวิจัยไดนําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงยื่นตอผูอํานวยการ

โรงเรียนที่เปนกลุมที่ศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้ คือ 

   3.1 ผูวิจัยไดจัดใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองจํานวนเต็มของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบทดสอบออนไลนทาง Google form โดยสงแบบทดสอบทางไลนกลุมนักเรียน
กลุมตัวอยาง ใชเวลาในการทําแบบทดสอบเปนเวลา 60 นาที 

   3.2 ผูวิจัยไดนําผลจากทําแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรเร่ือง
จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง มาทําการตรวจและวิเคราะหขอมูล 

   3.3 ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพหลังการตรวจแบบทดสอบ ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล
เชิงคุณภาพ โดยทําการสุมนักเรียนกลุมตัวอยางที่ตอบผิดจํานวน 5 คน โดยการโทรศัพททางไลนในการ
สัมภาษณนักเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาลักษณะมโนทัศนทีค่ลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตรที่
ทําใหนักเรียนตอบผิด 

การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี และรอยละ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      
ไดขอสรุปเพื่อหาสาเหตุที่ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนดังกลาวข้ึน สามารถสรุปผลโดยเรียงตามสาระการ
เรียนรู ดังนี้ 

1. ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานกฎ ทฤษฎี ความหมาย บทนิยาม หรือสมบัติของจํานวนเต็ม  
โดยเรียงตามสาระการเรียนรู ดังนี้ คือ 

   1.1 สาระการเรียนรู การอธิบายความหมายของจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย  
และจํานวนเต็มลบได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจในเร่ืองการอธิบาย
ความหมายและประเภทของจํานวนเต็ม ทั้งหมดรอยละ 34.21 ถึง 44.74 

   1.2 สาระการเรียนรู การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย และจํานวน
เต็มลบได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจในเร่ืองการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม 
จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย  และจํานวนเต็มลบ ทั้งหมดรอยละ 31.58 ถึง 55.26 

   1.3 สาระการเรียนรู การบอกความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็มได นักเรียนมีมโนทัศน  
ที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจเร่ืองการอธิบายความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็ม ทั้งหมด
รอยละ 42.11 ถึง 47.37 

   1.4 สาระการเรียนรู การบอกความหมายของจํานวนตรงขามของจํานวนเต็มได นักเรียนมี    
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจเร่ืองการอธิบายความหมายของของจํานวนตรงขามของ
จํานวนเต็ม ทั้งหมดรอยละ 71.05 ถึง 76.32 

2. ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในทางการดําเนินการ เร่ืองการบวก การลบ และสมบัติการบวก
จํานวนเต็ม โดยเรียงตามสาระการเรียนรู ดังนี้ คือ 

   2.1 สาระการเรียนรูการบวกและการลบจํานวนเต็มจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวนได นักเรียนมี
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวน ทั้งหมดรอยละ 
26.32 ถึง 36.84 

   2.2 สาระการเรียนรู การบวกและการลบจํานวนเต็มจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณได นักเรียนมี
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณ ทั้งหมดรอยละ 
50 ถึง 55.26 

   2.3 สาระการเรียนรู การลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรง
ขามได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองขาดทักษะในการลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูในรูป
ของการบวกดวยจํานวนตรงขาม ทั้งหมดรอยละ 44.74 ถึง 47.37 
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   2.4 สาระการเรียนรู การอธิบายสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่ สมบัติการ
เปลี่ยนหมูได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองขาดทักษะในการเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม 
สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู ทั้งหมดรอยละ 18.42 ถึง 28.95 
  
อภิปรายผล 

จากผลการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ คือ 

1.ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานกฎ ทฤษฎี ความหมาย บทนิยาม หรือสมบัติของจํานวนเต็ม  
โดยเรียงตามสาระการเรียนรู ดังนี้ คือ 

   1.1 สาระการเรียนรู การอธิบายความหมายของจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย  
และจํานวนเต็มลบได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจในเร่ืองการอธิบาย
ความหมายและประเภทของจํานวนเต็ม ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานกฎ ทฤษฎี 
ความหมาย บทนิยามหรือสมบัติ ดานการขาดความเขาใจใน เร่ืองการอธิบายความหมายของจํานวนเต็ม 
สาเหตุที่ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดในการเลือกตัวคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียน
เขาใจเก่ียวกับความหมายและประเภทของจํานวนเต็มที่คลาดเคลื่อน ขอ 1 และขอ 11  นักเรียนที่เลือกตอบ
ตัวเลือกขอ ก  ข  ง  เนื่องจากสับสนวาจํานวนเต็มรวมทศนิยมดวยและไมเลือกตอบตัวเลือก ขอ ค ยังสับสน
วาจํานวนเต็มที่เขียนในรูปเศษสวนไมใชจํานวนเต็ม เพราะมีความเขาใจสับสนวาทศนิยมเปนจํานวนเต็ม และ
มีความสับสนวาจํานวนเต็มไมไดประกอบดวย จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย และจํานวนเต็มลบเทานัน้ 

   1.2 สาระการเรียนรู การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย  และจํานวน
เต็มลบได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดความเขาใจในเร่ืองการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม 
จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย และจํานวนเต็มลบ ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใน   
ดานกฎ ทฤษฎี ความหมาย บทนิยาม หรือสมบัติ เร่ืองการขาดความเขาใจในการเปรียบเทียบจํานวนเต็ม 
จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย และจํานวนเต็มลบของนักเรียน สาเหตุที่ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่
พบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนขาดความเขาใจพื้นฐานในการเปรียบเทียบจํานวน
เต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มศูนย  และจํานวนเต็มลบ ซึ่งนักเรียนที่ตอบขอ 2 ขอ 3 ขอ 12 และ ขอ 13 
นักเรียนที่เลือกตอบตัวเลือกขอ ก ขอ ข และขอ ค เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาจํานวนเต็มลบที่มีตัวเลข
มาก มีคามากกวาจํานวนเต็มลบที่มีตัวเลขนอย 

   1.3 สาระการเรียนรู การอธิบายความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็มได นักเรียนมีมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนเร่ืองการขาดความเขาใจเร่ืองการอธิบายความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็ม        
ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานกฎ ทฤษฎี ความหมาย บทนิยาม หรือสมบัติ ดานการ
ขาดความเขาใจ เร่ืองการขาดความเขาใจในความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็ม ของนักเรียน สาเหตุที่
ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนขาดความเขาใจ
พื้นฐานในการอธิบายความหมายของคาสัมบูรณของจํานวนเต็ม ซึ่งนักเรียนที่ตอบขอ 4 และขอ14  นักเรียนที่
เลือกตอบตัวเลือกขอ ก และขอ ค เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาคาสัมบูรณของจํานวนเต็มลบมีคาเปนลบ 
และนักเรียนที่เลือกตอบตัวเลือกขอ ง เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาคาสัมบูรณเปนระยะหางของตัวเลข
หนึ่งไปยังตัวเลขหนึ่งบนเสนจํานวน ไมใชเขาใจวาคาสัมบูรณเปนระยะที่ของตัวเลขหางจาก 0 บนเสนจํานวน 
ซึ่งจะมีคาเปนบวกเสมอ 
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4. สาระการเรียนรู การอธิบายความหมายของจํานวนตรงขามของจํานวนเต็มได นักเรียนมี      
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเร่ืองการขาดความเขาใจเร่ืองการอธิบายความหมายของของจํานวนตรงขามของ
จํานวนเต็ม ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานกฎ ทฤษฎี ความหมาย บทนิยาม หรือ
สมบัติ ดานการขาดความเขาใจบอกความหมายของจํานวนตรงขามของจํานวนเต็ม ของนักเรียน สาเหตุที่ทํา
ใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนขาดความเขาใจ
พื้นฐานในการอธิบายความหมายของจํานวนตรงขามของจํานวนเต็ม ซึ่งนักเรียนที่เลือกตอบตัวเลือกขอ ก 
และ ค เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาคาสัมบูรณของจํานวนเต็มลบมีคาเปนลบ และนักเรียนที่เลือกตอบ
ตัวเลือกขอ ก ขอ ข และขอ ง เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาจํานวนตรงขามของจํานวนเต็มลบยังตอบลบ 
เชน  จํานวนตรงขามของ - ( -7)  = -7  เชน จํานวนตรงขามของ - ( - a) =  a   และจํานวนตรงขามของ    
- ( - ( - a) = - a  เปนตน 

2. ดานมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในดานการดําเนินการ เร่ืองการบวก การลบ และสมบัติการบวก
จํานวนเต็ม โดยเรียงตามสาระการเรียนรู ดังนี้ คือ 

   2.1 สาระการเรียนรู การบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวนได นักเรียนมีมโนทัศน    
ที่คลาดเคลื่อนเร่ืองการขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวน ผูวิจัยพบวา นักเรียน
ที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองการขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวนนั้น 
สาเหตุที่ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนซึ่งพบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนบางคน
ยังขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวน ซึ่งนักเรียนที่เลือกขอ 6 ขอ 7 ขอ 16 และ
ขอ 17 เลือกตอบตัวเลือกขอ ก ขอ ข และขอ ง เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาจํานวนเต็มบวกถาเพิ่มข้ึน
หรือลดลงตองไปทางซายหรือทางขวาของเสนจํานวน และนักเรียนบางคนสับสนวาจํานวนเต็มลบเพิ่มข้ึน
หรือลดลงตองไปทางซายหรือทางขวาของเสนจํานวน 

   2.2 สาระการเรียนรู การบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณได นักเรียนมีมโนทัศน    
ที่คลาดเคลื่อนเร่ืองการขาดทักษะในการบวกและการลบจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณ ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่
มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองการขาดทักษะในการบวกจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณนัน้ สาเหตุที่ทําใหเกิด
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่พบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนบางคนยังขาดทักษะใน
การบวกจํานวนเต็มโดยใชคาสัมบูรณ ซึ่งนักเรียนที่เลือกขอ 8 และขอ 18 เลือกตอบตัวเลือกขอ ก ขอ ค 
และขอ ง เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาจํานวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบเวลานํามาบวกกันเคร่ืองหมาย
ตางกันตองเอามาบวกหรือนํามาลบกัน และใชเคร่ืองหมายของตัวใดตอบ 

   2.3 สาระการเรียนรู การลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรง
ขามได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน เร่ืองการขาดทักษะในการลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูใน
รูปของการบวกดวยจํานวนตรงขาม ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองการขาดทักษะใน
การลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรงขามนั้น มีสาเหตุที่ทําใหเกิด    
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ซึ่งพบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนบางคนยังขาดทักษะใน
การลบจํานวนเต็ม และเขียนการลบใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรงขาม นักเรียนลืมเมื่อพบโจทยที่
เปนการลบไมไดเขียนใหอยูในรูปของการบวกดวยจํานวนตรงขาม ซึ่งนักเรียนที่เลือกขอ 8 และขอ 18  
เลือกตอบตัวเลือกขอ ก ขอ ข และขอ ค เพราะยังมีความเขาใจสับสนวาจํานวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบ
เวลานํามาบวกกันเคร่ืองหมายตางกันตองเอามาบวก หรือนํามาลบกัน และใชเคร่ืองหมายของตัวใดตอบ 

   2.4 สาระการเรียนรู การเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่  สมบัติการ
เปลี่ยนหมูได นักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเร่ืองการขาดทักษะในการเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวน
เต็ม สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการเปลี่ยนหมู ผูวิจัยพบวา นักเรียนที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองการ
ขาดทักษะในการเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่  หรือสมบัติการเปลี่ยนหมูนั้น 
สาเหตุที่ทําใหเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนซึ่งพบมากที่สุดในการเลือกคําตอบของนักเรียน คือ นักเรียนบาง
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คนยังขาดทักษะในการเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการเปลี่ยนหมู ซึ่ง
นักเรียนที่เลือกขอ 8 และขอ 18  เลือกตอบ ตัวเลือก ขอ ก ขอ ค และขอ ง เพราะยังมีความเขาใจสับสนวา
เมื่อพบโจทยที่ตองเลือกใชสมบัติของการบวกจํานวนเต็ม สมบัติการสลับที่ หรือสมบัติการเปลี่ยนหมูได
ถูกตอง 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ืองการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบ

จํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ทําใหผูวิจัยไดพบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร 
ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทางเพื่อเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

1. ครูควรใชมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรใหเปนประโยชนตอการจัดการเรียน      
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนเร่ือง ๆ ไดตอไป 

2. ครูควรนํามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรที่พบจากการวิจัยคร้ังนี้ ใชเปนแนวทางใน
การสอน จะไดชวยลดเวลาและปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนคร้ังตอไป 

3. ครูควรนํามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรที่พบจากการวิจัยคร้ังนี้ ไปอภิปรายผล
รวมกันกับนักเรียนระหวางเรียนเร่ืองการบวก การลบ และสมบัติการบวกจํานวนเต็ม เพื่อชวยลดมโนทัศน   
ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรใหนอยลง 

4. ควรสัมภาษณนักเรียนที่ตอบผิดในแตละขอใหมากข้ึน เพื่อใหไดขอสรุปและมโนทัศน               
ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตรที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรออกแบบและสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนเนื้อหาอ่ืน ๆ 

ดานอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากข้ึนเพื่อหามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนที่ชัดเจนข้ึนตอไป เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ควรขยายขอบเขตในการวิจัยใหกวางข้ึนเพื่อใหไดผลการวิจัยครอบคลุมยิ่งข้ึน 
3. ควรสรางแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนของนักเรียน ควรมีสิ่งจูงใจ

เพื่อกระตุนใหนักเรียนใชความคิดและความรอบคอบในการทําแบบทดสอบมากข้ึน เชน การมอบเกียรติบัตร
ผานการทําแบบทดสอบ หรือการใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียน 

4. ควรทดสอบแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวินิจฉัยกับกลุมตัวอยาง  
ไมควรระบุเวลาในการทําแบบทดสอบ ควรจะปลอยใหนักเรียนทําแบบทดสอบโดยอิสระหรืออยาใหเวลา
นอยเกินไปเพราะนักเรียนจะไมมีเวลาทําเพียงพอและอางรีบตอบจนผลการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน 
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