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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใน 2 

ดา้น คือ ดา้นการบิดเบือนการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั และ ดา้นการค านวณ / การด าเนินการ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์

ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จากจ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด 5 หอ้ง โดยไดม้า

จากสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ในวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั 2 ชุด ฉบบัละ 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

และการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ  



 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลอดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ดา้น

การบิดเบือนการค านวณ / การด าเนินการ มากท่ีสุด โดยพบวา่ นกัเรียนมีนโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ือง การ

หารเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก ขอ้บกพร่องท่ีพบ คือ นกัเรียนเขา้ใจผิดเก่ียวกบั

เคร่ืองหมายของเลขช้ีก าลงั ซ่ึงน าเลขช้ีก าลงัขึ้นมาคูณตอ้งเปล่ียนจากเลขช้ีก าลงัติดลบเปล่ียนเป็นเลขช้ีก าลงั

เป็นบวก รองลงมา คือ ดา้นการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั โดยพบวา่นกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนเร่ือง เร่ือง สมบติัของเลขยก าลงั ขอ้บกพร่องท่ีพบ คือ นกัเรียนยงัไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียน

เลขจ านวนมากๆใหอ้ยูใ่นรูปของเลขยกก าลงั อาจจะมีความสับสนในการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามากๆ  

 

ค าส าคัญ: การวินิจฉยั; มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน; คณิตศาสตร์; เลขยกก าลงั 

 

Abstract 

 

This research objective is to study about misconception in Mathematics of Exponential for 

students in Matthayomsueksa one at Matthayomnaknawa upatham school in Suanluang District, Bangkok  

in two ways First is about distortion use of the theory, rules, define and features. Second is calculation and 

execution. Sample group of this research is one class room out of five from Matthayomsueksa one at 

Matthayomnaknawa upatham school in Suanluang District, Bangkok by cluster sampling 

Number is 40 persons. Tools of this research are two set of exponent mathematics conceptual diagnostic 

test. Each test have 20 items with four multiple-choice paralleled. In this research, researcher use statistical 

package to calculate basic statistics which is calculating the percentage  

The conclusion is student have misconception in mathematics exponent in calculation and 

execution more than the others. Student have misconception in division of exponents when the exponent is 

a positive integer. Student misunderstand on sign of exponent which when doing division, they need to 

change from minus sign of exponent to plus sign of exponent. For the distortion use of the theory, rules, 

define and features, research found misconception on properties of exponents which they done understand 

how to write big number to be in the form of exponents. 
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บทน า 

 

คณิตศาสตร์นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการเตรียมความพร้อมและพฒันาคน ทั้งน้ีคณิตศาสตร์

มิไดห้มายถึงเพียงตวัเลข  สัญลกัษณ์เท่านั้น  เป็นวิชาท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาความคิดของมนุษยช่์วยให้

มนุษย ์ มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐาน

ของศาสตร์ต่างๆท่ีตอ้งเรียนรู้ ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ตอ้งมีการเรียนรู้และพฒันาเพิ่มขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

เพราะบางวิชาตอ้งใชค้ณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้วิชานั้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคญัต่อชีวิต

ของมนุษยเ์ป็นอนัมาก มนุษยเ์ร่ิมเรียนรู้แนวทางคณิตศาสตร์จากสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติแลว้น าไปสู่

การสรุปเป็นกฎเกณฑต์่าง ๆ ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ คนส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้

เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์โดยตรงมกัจะเขา้ใจวา่คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองของตวัเลขและการค านวณเท่านั้น ซ่ึงท่ี

จริงแลว้คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีหมายรวมไปถึงการแกปั้ญหาและการใหเ้หตุผลดว้ย คณิตศาสตร์นบัเป็น

เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการศึกษาคน้ควา้สร้างองคค์วามรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัทาง

คณิตศาสตร์เก่ียวกบัการเรียนรู้หรือมีแนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีจะมีการส่งผล

กระทบต่อการเรียนรู้และการใชชี้วิตประจ าวนั เพื่อป้องกนัการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการเรียนรู้ จึงท า

ใหเ้กิดการท าวิจยัน้ีเพื่อวินิจฉัยและการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้นกัเรียนมีความคิดมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนได ้ 

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของสมองท าให้

มนุษยมี์ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผลเป็นระบบเป็นระเบียบ แบบแผน นอกจากน้ีคณิตศาสตร์

ยงัช่วยพฒันาใหม้นุษยส์ามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และ สถานการณ์ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน

แกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มหาวิ ทยาลยัราชภฏัสกลนคร 2 ยงิกวา่นั้นนยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี

มนุษยน์ าไปใชใ้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์หดี้ขึ้น (ปานทอง กุลนาถศิริ. 2546 , หนา้ 15) จาก

การประเมินสถานการณ์ การพฒันาคนและสังคมไทย พบวา่ คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ผลการพฒันา

ช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญัหลายประการ ท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขและเสริมสร้างใหเ้ขม้แขง็การพฒันาดา้นการศึกษา

ขยายตวัเชิงปริมาณ อยา่งรวดเร็ว แต่คุณภาพการเรียนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัสูง โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการศึกษา 4 วิชาหลกั คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต ่ากวา่ร้อยละ 50 มาโดย

ตลอด รวมทั้งยงัขาดความเขม้แขง็ ในดา้นความรู้และทกัษะพื้นฐาน ในการท างานดา้นการคิดวิเคราะห์และ

สร้างสรรค ์ คนไทยไดรั้บโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต มากขึ้นแต่ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ไดเ้ท่าท่ีควร 
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คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัและเป็นพื้นฐานของวิชาอ่ืนๆ แต่ผลการจดัการเรียนการสอนของ

คณิตศาสตร์ท่ีผา่นมายงัไม่เกิดผลส าเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเห็นไดจ้ากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปี ท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ 

มีผูเ้ขา้สอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉล่ีย 25.46 ท าใหเ้ห็นไดว้า่ผลการสอบมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 

(นางศิริดา บุรชาติ ผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.)) ผลสอบคร้ังน้ีท าใหเ้ห็น

ถึงศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงสาเหตุของผลคะแนนสอบท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50 นั้นอาจมาจาก

หลายปัจจยั ทั้งผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีเรียน หรือผูเ้รียนไม่มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ คือ ความคิดส าคญัและความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงๆหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา

ของคณิตศาสตร์ ในดา้นการค านวณ ความสัมพนัธ์ จ านวนและการใหเ้หตุผล และสามารถเก็บไวใ้นความจ า

ระยะยาวในลกัษณะของความคิดรวบยอดหรือความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงหน่ึงตามความเขา้ใจ ซ่ึงมโนทศัน์ทาง

คณิตศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะความส าเร็จทางการเรียน

คณิตศาสตร์ขึ้นอยูก่บัความเขา้ใจถึงมโนทศัน์ท่ีถูกตอ้ง หากวา่นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีดีและ

ถูกตอ้งแลว้ ก็จะสามารถเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้เช่นกนั ดงันั้น การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยทัว่ไป ครูจะตอ้งเป็นผูว้างแผนวา่จะสอนมโนทศัน์อะไรใหก้บันกัเรียน จากนั้นจะ

สอนมโนทศัน์นั้นดว้ยการอธิบาย แลว้ใหต้วัอยา่งท่ีหลากหลายตามนิยามหรือมโนทศัน์ท่ีสอนหรืออาจสร้าง

สถานการณ์หรือประเด็นเพื่อใหน้กัเรียนไดค้ิด วิเคราะห์ และตอบสนองจนน าไป สู่การสร้างมโนทศัน์ท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ในวา่มโนทศัน์นั้นคืออะไร เกิดขึ้นอยา่งไร ท าใหน้กัเรียนคิดเก่ียวกบั

มโนทศัน์นั้นในลกัษณะท่ีซบัซอ้นขึ้น จนสามารถสร้างความหมายในมโนทศัน์ไดด้ว้ยตวัเอง (อมัพร มา้

คนอง, 2547, หนา้ 6) 

ความคงทนของมโนทศัน์ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน่ืองจาก

จุดมุ่งหมายในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ จนสามารถจ าเน้ือหาและ

สาระส าคญัต่างๆเหล่านั้น จนน าไปประยกุตใ์ชใ้นเน้ือหาอ่ืนๆไดต่้อไปซ่ึงความคงทนของมโนทศัน์ คือ การ

จดจ าความรู้ หรือมโนทศัน์ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ หรือเคยมีประสบการณ์รับรู้มาแลว้ และสามารถระลึก 

นึกถึงได ้เม่ือทิ้งช่วงระยะเวลาไปช่วงหน่ึง เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์มีเน้ือหาสาระ การเรียนรู้ค่อนขา้งมากจึง

ตอ้งอาศยัความจ า ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในการเรียน ความสามารถในการสะสมความรู้ต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้ 

มาแลว้ และสามารถถ่ายทอดออกมาได ้ (จิราภา เตง็รัตน์ (2544)) ซ่ึงความจ าเป็นการคงเหลืออยูข่องความรู้

เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิง 4 ใดส่ิงหน่ึงไปแลว้ จึงถือวา่ความจ าเป็นส่ิงส าคญัมาก ส าหรับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะถา้นกัเรียนสามารถจ า หรือเก็บความรู้ท่ีเรียนผา่นไปไดม้ากเท่าใด ก็จะท าใหมี้

พื้นฐานในการเรียนเร่ืองต่อไปไดง้่ายยิง่ขึ้น 



3 
 

โดยทัว่ไปแลว้นกัเรียนจะเรียนรู้เลขยกก าลงัโดยขาดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความหมายของ เลข

ยกก าลงั ส าหรับการคูณและการหารเลขยกก าลงัจึงเป็นเร่ืองท่ียากตามไปดว้ย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลให้

นกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีไดม้า จากแนวคิดหรือความรู้ท่ีไม่

ถูกตอ้งมีความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์คลุมเครือ มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนอาจเกิดก่อน หรือระหวา่งการเรียนรู้โดยท่ี

นกัเรียนไม่รู้วา่ตนเองมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนอยา่งไร และเกิดขึ้นเพราะอะไร การท่ีนกัเรียนมีมโนมติท่ี

คลาดเคล่ือนเป็นจะส่งผลใหน้กัเรียนไม่ประสบผลส า เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์แลว้ยงัจะเพิ่มพนู สะสม

โดยท่ีนกัเรียนไม่รู้ตวัและแกไ้ขไดย้ากขึ้น เม่ือนกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิด

ขอ้บกพร่อง (Error) ในการแกไ้โจทยปั์ญหา ซ่ึงขอ้บกพร่องทางคณิตศาสตร์เป็นสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนไม่

สามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดส้ าเร็จซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียน (อมัพร มา้คนอง, 2536) 

จากการศึกษาเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากพอท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญั

ในเร่ืองของมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รียนจ านวนมาก ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและหา

ความรู้เก่ียวกบัการสร้างมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพทางการเรียนรู้และการ

แกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 

โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   จ านวนนกัเรียน  218  คน ทั้งหมด 5 หอ้ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์ ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้ง โดยไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 

sampling) 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรท่ีศึกษา คือ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองเร่ืองเลขยกก าลงั ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนระดบัชั้ 

มธัยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

2. ไดแ้นวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ืองเลขยกก าลงั 

3. น าไปปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อไม่ใหเ้กิดมโนทศัน์ท่ีคลดเคล่ือน 

เร่ือง เลขยกก าลงั 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั 2 

ชุด ฉบบัละ 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

1. ศึกษาคู่มือครู หนงัสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศั    

 2. วิเคราะห์มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 เล่ม 2 ตามมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน 

 3. ศึกษาลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และลกัษณะของ

ขอ้บกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั  

4. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาสาระกบัลกัษณะของการเกิดมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน โดยแบ่งเป็น 2 

ดา้น  



5 
 

ดา้นท่ี 1 ดา้นการบิดเบือนการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการบิดเบือนการค านวณ / การด าเนินการ 

5.สร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว ้ โดยการสร้างเป็นขอ้สอบวินิจฉบัแบบปรนยั ชนิด 4 

ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ โดยออกขอ้สอบเป็นคู่ขนานอีก 15 ขอ้ 

6.น าแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบและขอค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบ 

7.น าแบบทดสอบท่ีเสนอต่อท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและ

น าไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญทางดา้นเน้ือหา 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา โดยใชค้่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) พิจารณาค่า (IOC) ซ่ึงพบวา่ขอ้สอบมีค่าอยูใ่นช่วง 0.67-1.00   

8.น าแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนมาปรับปรุงแกไ้ข เร่ือง เลขยกก าลงั แลว้น าไป

ทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (try–out) ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน

เร่ือง เลขยกก าลงั มาแลว้จ านวน 100 คน โดยใชเ้วลาในการทดสอบ 30 นาที 

9.น าแบบทดสอบท่ีไปทดลองมาท าการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป แลว้ท าการคดัเลือกขอ้สอบท่ีตรงตามเกณฑห์าคุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์แบบรายขอ้ดงัน้ี 

9.1 ค่าความสอดคลอ้งของการกระจายค าตอบของแบบทดสอบคู่ขนาน โดยใช ้Chi-square  

9.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา α- 

coefficient  

10. ปรับปรุงแบบทดสอบวินิจฉยัท่ีบกพร่องและมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เลข

ยกก าลงั ฉบบัสมบูรณ์โดยท าการคดัเลือกขอ้สอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกจดัท าเป็น

แบบทดสอบคู่ขนาน 1 ฉบบั ท่ีมีขอ้สอบอยูจ่  านวน 26 ขอ้รวมขอ้สอบคู่ขนาน ส าหรับน าไปใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัจดัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

2. วางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้ าการติดต่อนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อนดัแนะวนัและ

เวลาเพื่อท าการเก็บรวมรวบขอ้มูล 

3. ด าเนินการจดัพิมพข์อ้สอบเพื่อไปใชจ้ริง 
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4. น าแบบทดสอบท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ไปด าเนินการสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยแจง้

วตัถุประสงคอ์ธิบายและช้ีแจงแนวทางในการเขา้สอบให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนเขา้ใจ เพื่อให้

ไดผ้ลตามความจริงแลว้ด าเนินการสอบ 

5. น าผลการทดสอบของนกัเรียนมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละของการตอบผิดของนกัเรียนแต่ละขอ้วา่มี

ขอ้ใดนกัเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 หรือ ประมาณ 50 มาสรุปและอธิปราย 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

เลขยกก าลงั 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบิดเบือนการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั 

            ดา้นท่ี 2  ดา้นการบิดเบือนการค านวณ / การด าเนินการ  

สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละของนกัเรียนท่ีเลือกตอบแต่ละตวัเลือกของแต่

ละขอ้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ตาราง 1 

ผลการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลงั ของนกัเรียนจากการ

ทดสอบวินิจฉยัในดา้นต่างๆ 

 

ลกัษณะของมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน              จ านวนข้อสอบที่วัด                   จ านวนข้อสอบท่ีนักเรียนตอบ 

                                                                                                                       ผิดมากกว่าร้อยละ 50 

1.ด้านการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม                          4                                                         - 

และสมบติั เร่ือง ความหมายของเลข 

ยกก าลงั  

  

2. ดา้นการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม                        6                                                          -  

และสมบติั เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั 

 

3.ดา้นการค านวณ / การด าเนินการ                               8                                                          2 

เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั 
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ลกัษณะของมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน              จ านวนข้อสอบที่วัด                   จ านวนข้อสอบท่ีนักเรียนตอบ 

                                                                                                                       ผิดมากกว่าร้อยละ 50 

4.ดา้นการค านวณ / การด าเนินการ                               2                                                         - 

เร่ือง การคูณเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงั 

เป็นจ านวนเตม็บวก 

 

5.ดา้นการค านวณ / การด าเนินการ                               6                                                         2 

ด าเนินการ เร่ือง การหารเลขยกก าลงั 

เม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มบวก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียน เร่ือง การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาค

นาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นการบิดเบือนการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั 

1.1  เร่ือง ความหมายของเลขยกก าลงั  ซ่ึงวดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 2 คู่ (4 ขอ้) พบวา่ ไมมี่ขอ้ใดท่ี
นกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 

1.2  เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั ซ่ึงวดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 3 คู่ (6 ขอ้) พบวา่ ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียน

ตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 

2. ดา้นการค านวณ / การด าเนินการ 

2.1  เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั  ซ่ึงวดัโดยใชข้อ้สอบจ านวน 4 คู่ (8 ขอ้) พบวา่ มีขอ้สอบ 1 คู่ (2 ขอ้) 

ท่ีมีจ านวนนกัเรียนตอบผิดประมาณร้อยละ 50 

2.2 เร่ือง การคูณเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก ซ่ึงวดัโดยขอ้สอบ 1 คู่ (2 ขอ้) พบวา่ 

ไม่มีนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 

2.3 เร่ือง การหารเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มบวก ซ่ึงวดัโดยขอ้สอบ 3 คู่ (6 ขอ้) พบวา่ 

มีขอ้สอบ 1 คู่ (2 ขอ้) ท่ีมีจ านวนนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50  
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อภิปรายผล 

 

 จากการวิเคราะห์มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง เลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 

โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั เร่ือง ความหมายของเลข

ยกก าลงั พบวา่ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 มีนกัเรียนเพียงบางส่วนท่ีตอบผิดท าใหเ้กิด

ความคลาดเคล่ือนนอ้ย เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายเลขยกก าลงัเป็นอยา่ง

ดี แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองความหมายของเลขยกก าลงัมากพอท่ีจะเรียนรู้

ในเร่ืองอ่ืนๆของเลขยกก าลงัไดเ้ป็นอยา่งดี และแบบทดสอบท่ีใชใ้นการทดสอบไม่มีความซบัซอ้นในโจทย์

ปัญหาจนเกินไป ท าใหก้ารหาค าตอบในแต่ละขอ้ผูเ้รียนสามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งไดจ้ านวนมาก โดยเฉล่ีย

แลว้นกัเรียนเก่งเร่ืองการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติัเร่ือง ความหมายของเลขยกก าลงั ท าให้

นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกมากกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิภาพร ชาญนอก(2558, หนา้ 7) 

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวินิจฉัยมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม(พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) พบวา่ นกัเรียนมี

มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ความหมายของเลขยกก าลงั ซ่ึงนกัเรียนจะมีความคลาดเคล่ือน

เก่ียวกบัความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัเลขยกก าลงั  

 2. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั เร่ือง สมบติัของเลขยก

ก าลงั พบวา่ไม่มีขอ้ใดท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ย แต่ก็ยงัมี

นกัเรียนบางส่วนมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนสูงในเร่ืองสมบติัของเลขยกก าลงัถึงร้อยละ 47.5 รองลงมาถึงร้อย

ละ 40 เก่ียวกบัการเขียนใหเ้ลขยกก าลงัอยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ นกัเรียนบางส่วนยงัไม่ค่อยเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเขียนเลขจ านวนมากๆใหอ้ยูใ่นรูปของเลขยกก าลงั อาจจะมีความสับสนในการเขียนจ านวนท่ีมี

ค่ามากๆ ซ่ึงการเขียนเลขยกก าลงัใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการการเขียนเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็น 

10 เช่น 10,000 จะเขียนใหอ้ยู่ในรูปของเลขยกก าลงัคือ 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 104 นกัเรียนอาจจะ

สับสนถึงการนบัจ านวนของตวัคูณได ้อาจจะตอบเป็น 105 ไดเ้พราะ มีการน าฐาน 10 มาคูณกนัจ านวน 5 ตวั 

และในกรณีจ านวนตวัเลขเป็นจุดทศนิยม จะเขียนในอยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ตอ้งท าการนบัถอย

หลงัจากจุดทศนิยมและเลขช้ีก าลงัเป็นลบ เช่น 0.0024 นบัจากจุดทศนิยมถอยหลงัมาคือ 3 ต าแหน่ง ดงันั้น

ค าตอบของ 0.0024 ท่ีเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์คือ 2.4 × 10−3 นกัเรียนอาจจะตอบปัญหาของ

ขอ้น้ีเป็นจ านวนเตม็บวกได ้เพราะจ าการเขียนเลขยกก าลงัในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนในรูปการ

คูณของเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็นสิบ และมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ นัน่อาจเป็นเพราะนกัเรียนบางส่วนขาด
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การฝึกฝนรวมถึงนกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจในการอ่านและท าโจทยปั์ญหาของตวัเลขจ านวนมากๆ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิภาพร ชาญนอก (2558, หนา้ 7) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลยันครปฐม(พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) พบวา่ นกัเรียนมีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัความหมายและ

สมบติัของเลขยกก าลงั และนกัเรียนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัหลกัการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามากๆ ให้

อยูใ่นรูปเลขยกก าลงั ซ่ึงมีเหตุผลในท านองเดียวกนักบัการเขียนจ านวนท่ีมีค่านอ้ยๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของเลขยก

ก าลงั นอกจากนั้น นกัเรียนยงัมีความสับสนระหวา่งการเขียนจ านวนท่ีมีค่ามากๆ กบั จ านวนท่ีมีค่านอ้ย ให้

อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัอีกดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการน าไปใชใ้นระดบัท่ีสูงขึ้น 

3. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการค านวณ / การด าเนินการ เร่ือง สมบติัของเลขยกก าลงั โดยมีขอ้ท่ี

นกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 ความคลาดเคล่ือนท่ีพบ ไดแ้ก่ นกัเรียนมีการด าเนินการเก่ียวกบัการหา

ผลส าเร็จใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่ถูกตอ้งถึงร้อยละ 62.5 และ 50.0 ตามล าดบั ท าใหเ้กิดความ

คลาดเคล่ือนสูง เม่ือพิจารณาวิธีคิดท่ีนกัเรียนเลือกตอบส่วนใหญ่คือ นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการคิด การ

ด าเนินการ ขาดความเขา้ใจถึงการน าเลขช้ีก าลงับนฐานของเลขยกก าลงัมาบวกกนั หรือนกัเรียนบางส่วนน า

เลขช้ีก าลงัท่ีเท่ากนัไปคูณสอง และน าผลลพัธ์ของเลขช้ีก าลงับนฐานของเลขยกก าลงัมาบวกกนัแลว้เป็น

ค าตอบของเลขช้ีก าลงั เช่น  (6.3 × 1012) − (5.8 × 1012) พอมองจากโจทยน์กัเรียนอาจจะคิดวา่การลบ

กนัของเลขยกก าลงัใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการน าเลขช้ีก าลงัของทั้งสองฝ่ังน ามาบวกหรือคูณ

กนัไดเ้ลย นกัเรียนส่วนใหญ่เลยน า 1012 มาบวกนัหรือคูณสอง จะได ้ 1024 ซ่ึงเป็นวิธีการคิดท่ีผิด ซ่ึง

นกัเรียนส่วนใหญ่มีวิธีคิดเป็นการน าเลขช้ีก าลงัไปบวกกนัหรือน าเลขช้ีก าลงัมาคูณสอง นกัเรียนในส่วนน้ียงั

ขาดการฝึกฝนการท าโจทย ์ การคิดค านวณของการน าเลขช้ีก าลงัมาหาผลลพัธ์ หรือไม่นกัเรียนอาจจะไม่

เขา้ใจค าถามท่ีโจทยถ์ามถึงการหาผลลพัธ์ใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์จึงท าใหก้ารหาค าตอบของโจทย์

ปัญหาของนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นไปในทางท่ีผิดมากกวา่ร้อยละ 50  

4. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการค านวณ / การด าเนินการ เร่ือง การคูณเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงั

เป็นจ านวนเตม็บวก พบวา่ ไม่มีนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 มีความคลาดเคล่ือนนอ้ย เพราะเกิดจาก

การท่ีนกัเรียนเขา้ใจถึงการด าเนินการคูณกนัของเลขช้ีก าลงัท่ีเป็นจ านวนเตม็บวก โดยวิธีการด าเนินการหา

ผลลพัธ์คือการน าเลขช้ีก าลงัของทั้งสองตวัมาบวกกนัหรือลบกนั แต่ก็ยงัมีนกัเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจวา่เลขช้ี

ก าลงัคือตวัเลขแสดงจ านวนตวัคูณของฐาน นกัเรียนไม่สามารถคูณจ านวนเตม็ได้ และนกัเรียนไม่สามารถ

คูณเลขยกก าลงัไดไ้ม่สามารถแยกระหวา่งเลขยกก าลงัท่ีฐานติดลบคือยกก าลงัทั้งหมด กบัเลขยกก าลงัฐานติด

ลบแต่ไม่ไดย้กก าลงัทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marinas, B., & Clements, M. A. (1990, p.15) ท่ี

พบวา่ ขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ เลขยกก าลงัท่ีฐานติดลบนกัเรียนแยกไม่
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ออกระหวา่งเลขยกก าลงัท่ีฐานติดลบคือยกก าลงัทั้งหมด เช่น (−2)3 กบัเลขยกก าลงัฐานติดลบแต่ไม่ไดย้ก

ก าลงัทั้งหมด เช่น −23 ความหมายคือ ยกก าลงัสามแค่สองแต่ลบไม่ไดย้กก าลงัดว้ยผลลพัธจ์ะเป็นลบเสมอ  

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรประภทัร เจริญการ (2559) ศึกษาเร่ือง การวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ี

คลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร

บ าเพญ็ ผลการศึกษาพบวา่ มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี

ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินการ คิดเป็นร้อย ละ 57.20 ขอ้บกพร่องท่ีพบคือ นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจนิยามของเลข

ยกก าลงัและยงัสับสนระหวา่งการคูณกนั การคูณตามจ านวนตวักบัการคูณกนัเป็นจ านวนคร้ัง เช่น นกัเรียน

ยงัเขา้ใจวา่เป็นการคูณกนัตามจ านวนคร้ัง ต่อมาขอ้บกพร่องท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้บกพร่องดา้นการตีความ 

คิดเป็นร้อยละ 37.86 

5. มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนดา้นการค านวณ / การด าเนินการ ด าเนินการ เร่ือง การหารเลขยกก าลงั

เม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มบวก โดยมีขอ้ท่ีนกัเรียนตอบผิดมากกวา่ร้อยละ 50 ความคลาดเคล่ือนท่ีพบ

ของนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจผิดในการด าเนินการหาค่าของการหารเลขยกก าลงั 3 แบบ ไดแ้ก่  

 5.1 นกัเรียนเขา้ใจผิดเก่ียวกบัตวัคูณท่ีก าลงัติดลบ พอท าการหารก าลงัจะตอ้งเปล่ียนเป็นก าลงัเตม็

บวก ซ่ึงไม่เสมอไป ตอ้งพิจารณาจากโจทยด์ว้ยวา่ เลขยกก าลงัท่ีติดลบนั้นอยูใ่นต าแหน่งไหน พอยา้ยขึ้นมา

คูณหรือยา้ยไปหารนั้น ก าลงัของเลขยกก าลงัตอ้งเป็นลบหรือเป็นบวกไปตามนิยามท่ีใหไ้ว ้ซ่ึงนกัเรียน

อาจจะจ านิยามตรงส่วนน้ีสลบัสับเปล่ียนกนัอยู ่หรือไม่ก็อาจจะสับสนในการยา้ยฝ่ังของการหาผลส าเร็จของ

เลขช้ีก าลงั ท าใหก้ารหาผลลพัธ์ของโจทยปั์ญหาผิดพลาดมีความคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ 55  

5.2 นกัเรียนมีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัหลกัการเขียนเลขจ านวนเตม็ให้อยูใ่นรูปเลขยกก าลงั ถา้

เป็นจ านวนนอ้ยๆนกัเรียนสามารถเขียนไดถู้กตอ้งแต่นกัเรียนไม่สามารถเขียนจ านวนท่ีมากขึ้นใหอ้ยูใ่นรูป

เลขยกก าลงัได ้เน่ืองจากนกัเรียนเรียนรู้จากการท่องจ า พอถา้ผิดแปลกไปจากท่ีเคยท่องจ าท าใหน้กัเรียนท า

ไม่ได ้ซ่ึงส่งผลต่อการน าไปใชใ้นการเขียนและด าเนินการการคิดค านวณในโจทยปั์ญหาได ้  

5.3 นกัเรียนเขา้ใจผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายของเลขช้ีก าลงั ซ่ึงน าเลขช้ีก าลงัขึ้นมาคูณตอ้งเปล่ียนจาก

เลขช้ีก าลงัติดลบหรือเปล่ียนเป็นเลขช้ีก าลงัเป็นบวก แต่นกัเรียนเปล่ียนสลบัจากฐานท่ีหารอยูข่ึ้นมาคูณโดย

ท่ีไม่เปล่ียนเลขช้ีก าลงัจากเดิมท่ีเป็นบวกหรือลบอยูน่ั้น พอนกัเรียนยา้ยจากฐานท่ีหารอยูข่ึ้นมาคูณนกัเรียน

น าเลขช้ีก าลงัของเดิมมาด าเนินการตามเคร่ืองหมายท่ีโจทยถ์ามทนัน้ี ไม่มีการเปล่ียนเลขช้ีก าลงัตามหลกัการ

ท่ีถูกตอ้ง ท าใหก้ารหาผลลพัธ์ของโจทยปั์ญหานั้นผิดมีความคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ 40  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิภาพร ชาญนอก (2558, หนา้ 7) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวินิจฉยัมโน

ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยันครปฐม(พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม) พบวา่ นกัเรียนจะมีความคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
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เคร่ืองหมายของฐานท่ีไม่อยูใ่น ซ่ึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนน้ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 

หลกัการของทฤษฏีบท กฎ สูตร นิยาม และสมบติัต่างๆ นัน่เอง  

 

ข้อเสอนแนะในการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการวิจยัการวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ส านกังานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ท าใหผู้ว้ิจยั

ไดพ้บมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ

แนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1.ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนและขอ้บกพร่องทางการเรียน

คณิตศาสตร์ท่ีพบจากการวิจยัในเร่ือง เลขยกก าลงั ทั้ง 2 ดา้น ดงัน้ี 

    1.1 ขอ้ผิดพลาดดา้นการใชท้ฤษฏีบท สูตร กฏ นิยาม และสมบติั 

    1.2 ขอ้ผิดพลาดดา้นการค านวณ / การด าเนินการ 

ดงันั้น ครูผูส้อนควรน าขอ้บกพร่องทั้ง 2 ดา้น ท่ีเกิดขึ้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ

สอน โดยเนน้ถึงจุดบกพร่องดงักล่าว เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และสามารถน าความรู้ท่ี

ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนเร่ืองอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ครูควรน ามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนท่ีพบจากงานวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพื่อ

จะไดช่้วยลดปัญหาในการเรียนการสอนและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บันกัเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. แบบทดสอบท่ีใชว้ดัขอ้บกพร่องทางดา้นการคิดค านวณและการด าเนินการในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบท าใหม้องเห็นไม่ชดัเจนถึงสาเหตุของขอ้บกพร่อง ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรใช้

แบบทดสอบท่ีใหแ้สดงวิธีท า เพื่อใหม้องเห็นถึงสาเหตุของขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 

2. ควรสร้างแบบทดสอบวินิจฉยัมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางการเรียนเน้ือหาอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุง

พฒันาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

3. ควรขยายขอบเขตในการวิจยัใหก้วา้งขึ้น เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมยิง่ขึ้น 
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