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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 42 

คน โดยได้มาจากสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Sampling) จากจำนวน ห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง เครื่องที่ใช้ คือ 

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 28 ข้อ เป็น

แบบทดสอบแบบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .908 และ  

หาค่าความสอดคล้องของการกระจายคำตอบของข้อสอบคู่ขนานจากการตอบข้อสอบทั้งสองครั้งด้วยสถิติ

 𝜒2(chi-square) การตอบคำถามวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนนั้น วิเคราะห์จากการหาค่า
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ร้อยละของคำตอบของนักเรียนแต่ละตัวเลือก และข้อที่มีนักเรียนตอบตัวเลือกท่ีผิดมากกว่าหรือเกือบเท่ากับร้อย

ละ 50 จะถูกนำมาอภิปรายข้อผิดพลาด 

  ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ เรื่อง คุณสมบัติของจำนวนจริง 

วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบอยู่ 2 คู่ (4ข้อ) ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50  

(2) ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ เรื่อง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็น

จำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 2 คู่ (4 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่

นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 (3) ด้านการคิดคำนวณ เรื่อง คุณสมบัติของจำนวนจริง วัดโดยใช้ข้อสอบ

จำนวน 1 คู่ (2 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 (4) ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง การนำคุณสมบัติจำนวนจริงการนำไปใช้ วัดโดยใช้ข้อสอบ

จำนวน 1 คู่ (2 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบอยู่ 1 คู่ ( 2 ข้อ) ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 (5) ด้านการ

ดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) 

พบว่า มีข้อสอบ 2 คู่ (4ข้อ)ที่มีนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 (6) ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง จำนวน

จริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ วัดโดยใช้ข้อสอบ

จำนวน 2 คู่ (4 ข้อ) พบว่า พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

คำสำคัญ : การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน; ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง; แบบทดสอบวินิจฉัย 

 

Abstract 

  The purpose of this research was to study misconcepts in mathematics of Real number 
for students in Matthayomsueksa three at Pakpayoonpittayakarn School. The sample was 42 in 
1 classroom Matthayomsueksa three students who studied in semester 1 of academic year 2022 
at Pakpayoonpittayakarn School. They were selected by using cluster sampling from total of 6 
classrooms. The research instrument was the diagnostic test in learning of Real number. The 
diagnostic test comprised 28 items with four multiple-choice paralleled. The reliability was .908 
and determine the consistency of the answer distribution of the parallel exams from the two 

test responses using statistics 𝜒2 (chi-square). Answering research questions about student 
misconceptions the percentage of student answers for each choice was analyzed. Questions  in 



which more than or almost equal to 50 percent of the students answered the wrong choice 
was  
brought up for error discussion. 
  The results of the research were as follows: (1) The application of theorems, formulas, 
rules, definitions and properties on properties of real numbers. Measured by using 4 pairs of 
exams (8 items), it was found that there were 2 pairs of exams (4 items) with the number of 
students who answered incorrectly more than 50 percent. (2) the use of theorems, formulas, 
rules, definitions and properties on real numbers in exponential form The power was a rational 
number and a real number in the form of a protractor. Measured by using 2 pairs of exams (4 
items), it was found that none of the questions had more than 50 percent of the students wrong 
answers.  
(3) Calculation on the properties of real numbers Measured by using 1 pair (2 items) of the exam, 
it was found that none of the questions had more than 50 percent of the students incorrectly 
answered. 
50 percent (4) on algebraic operations on the application of real number properties Measured by 
using the exam of 1 pair (2 items), it was found that there was 1 pair of exams (2 items) with the 
number of students who answered incorrectly more than 50%. (5) Algebraic operations on 
addition, subtraction, multiplication and division of real numbers. Measured by using 4 pairs of 
exams (8 items), it was found that there were 2 pairs of exams (4 items) with more than 50 percent 
of the students giving wrong answers. (6) Algebraic operations on real numbers in exponential 
form The power was a rational number and a real number in the form of a protractor. Measured 
by using 2 pairs (4 items) of the test, it was found that none of the questions had more than 50 
percent of the students wrong answers. 
Keywords : Diagnosis of misconceptions; Real number; Diagnostic test 

 

 

 

 



 

บทนำ 

  คณิตศาสตร์นับเป็นวิชาหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เนื่องจากคณิตศาสตร์มีบทบาทที่สําคัญ

ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบ สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกาศึกษาวิทยาศาสตร์และศาสตร์

อ่ืนๆ พบว่าคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 หน้า 3) จากความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ทําให้ทุกหลักสูตร ทุก

ชาติ ทุกภาษา จึงให้ความสําคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2251 จึงได้จัดให้คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ และใช้เป็นหลักสําหรับ

จัดการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ 

ตลอดจนเกิดมโนทัศน์ (Concept) ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่านักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนั้นได้

เป็นอย่างดี และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมทรง สุวพานิช (2549 , หน้า 4) 

  การเรียนรู้มโนทัศน์จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสพัฒนามโนทัศน์เดียวกันในหลากหลาย

รูปแบบผ่านบริบททางกายภาพ หรือสิ่งที่ผู้เรียนสัมผัสได้ และจะทําให้ผู้เรียนสามารถนํามโนทัศน์นั้นไปใช้ด้วยความ

เข้าใจ อัมพร ม้าคะนอง (2547, หน้า 16) กล่าวว่า การทีเ่ราจะสร้างมโนทัศน์ใด ๆ นั้น จะต้องมีการรับรู้สิ่งต่างๆ 

อาจจะเป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิม ผนวกกับการแสวงหาความรู้ใหม่ แล้วนํามาผสมผสานซึ่งกันและกัน จะ

ก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง ทําให้เกิดการเรียนรู้หลักการ แนวคิด หรือข้อความต่างๆ อย่างเข้าใจด้วย

ตนเอง และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆ 

ได้ง่ายขึ้นหรืออาจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งได้อย่างชัดเจนโดยมีการจัดระบบและจัดระดับความสําคัญของข้อมูล เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้น

หรือเรื่องนั้น (สสวท, 2554, หน้า 7-8) มโนทัศน์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสคิดอย่างกระตือรือร้น 

(Active thinking) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมโยงไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างของความรู้เดิมกับ

ความรู้ใหม่ให้มีความสอดคล้องกัน 



  การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการ

ตรวจสอบผลที่ได้จัดการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะนำมาซึ่ง

การทบททวน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ, การวัดผลประเมินผล

คณิตศาสตร์, 2555, หน้า 1) จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสภาพปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง พบว่า นักเรียนยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจำนวนจริง การตีความวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หลักการกระบวนการในการ

คำนวณหาคำตอบ โดยผู้สอนสังเกตได้จากการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พบว่านักเรียนทำผิดและไม่สามารถ

หาคำตอบได้ นั่นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ 

  จากที่ได้กล่าวมา การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

จำนวนจริงของนักเรียนย่อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเป็นพ้ืนฐานของเนื้อหา

คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาและวินิจฉัยข้อบกพร่องในวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

จำนวนจริงมาแล้ว 

 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 192 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 



จำนวน 1 ห้องเรียน จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง จำนวน 42 คน โดยได้มาจากสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  

Sampling) 

   

  2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

  ตัวแปรที่ศึกษา คือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ ด้านที่ 2 ด้านการคิดคำนวณ 

และด้านที่ 3 ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้ทราบถึงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

  2. นำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อไม่ให้เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

  3. เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาและทำวิจัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเนื้อหา

อ่ืนๆต่อไป 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีขั้นตอนในการ

สร้าง ดังต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือครูหนังสือเรียนรายวิชา 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ 

  2. วิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพ่ือนำไปสู่การสร้าง

แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 

  3. ศึกษาลักษณะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และลักษณะของข้อบกพร่อง 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

  4. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหากับลักษณะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

จำนวนจริง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

    ด้านที่ 1 ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ  

    ด้านที่ 2 ด้านการคิดคำนวณ  

    ด้านที่ 3 ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต 

  5. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม 

โครงสร้างที่กำหนดไว้ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น

แบบทดสอบคู่ขนาน 

  6. นำแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและขอคำแนะนำ 

เพ่ือปรับปรุงข้อสอบ 

  7. นำแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และนำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านเนื้อหา 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พิจารณาค่า IOC ซ่ึง

พบว่าข้อสอบมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 

  8. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่อง จำนวนจริง แล้วนำไปทดลองใช้กับ

กลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try-out) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้เรื่อง ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง มาแล้ว จำนวน 102 คน โดยใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 

  9. นำแบบทดสอบที่นำไปทดลองใช้มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  และคัดเลือก

ข้อสอบที่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 

   9.1 ค่าความสอดคล้องของการกระจาบคำตอบของแบบทดสอบคู่ขนาน โดยใช้ 𝜒2 (chisquare) 

พบว่าค่าความสอดคล้องของการกระจายคำตอบของข้อสอบคู่ขนานจากการตอบข้อสอบทั้งสองครั้ง มี 1 คู่ท่ีมีค่า

Sig ต่ำกว่า .05 ผู้วิจัยจึงตัดข้อสอบออก 1 คู่ คือข้อที่ 8 และข้อคู่ขนานข้อที่ 23 (Sig < 0.05) จึงเหลือข้อสอบที่

ใช้ได้จำนวน 14 คู ่(28 ข้อ) 



  9.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α – Coeffient) จำนวน 14 คู่ (28 ข้อ) และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมด้านมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทั้ง 3 ด้าน มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .908 

 

 10. ปรับปรุงแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

จำนวนจริง ฉบับสมบูรณ์โดยคัดเลือกข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์จัดทำเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 1 ฉบับที่มีข้อสอบ

อยู่จำนวน 28 ข้อ สำหรับนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

  2. วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ติดต่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนัดแนะวันเวลา และ

สถานที่สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ 

  4. นำแบบทดสอบไปดำเนินการสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ อธิบายและชี้แจงแนวทางใน

การเข้าสอบให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนเข้าใจ เพ่ือให้ได้ผลตามความเป็นจริง แล้วดำเนินการสอบ 

  5. นำผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนทำการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 3 ด้าน ประกอบด้วย   ด้านที่ 1 ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ  

         ด้านที่ 2 ด้านการคิดคำนวณ  

         ด้านที่ 3 ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต 

สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละของนักเรียนที่เลือกตอบแต่ละตัวเลือกของแต่ละข้อ 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียน

จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยในด้านต่างๆ ปรากฏดังตาราง ต่อไปดังนี้ 



ตาราง 1 

ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนจากการ

ทดสอบวินิจฉัยในด้านต่างๆ 

ลักษณะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 
 

จำนวนข้อสอบท่ีวัด 
 

จำนวนข้อสอบท่ีนักเรียนตอบ
ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

1. ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม 
และสมบัต ิเรื่อง คุณสมบัติของจำนวน
จริง 

8 4 

2. ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม 
และสมบัต ิเรื่อง จำนวนจริงที่อยู่ในรูป
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็นจำนวน
ตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูป
กรณฑ์ 

4 - 

3. ด้านการคิดคำนวณ เรื่อง คุณสมบัติของ
จำนวนจริง 

2 - 

4. ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง 
การนำคุณสมบัติจำนวนจริงการนำไปใช้ 

2 2 

5. ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง 
การบวก การลบ การคูณและการหาร
จำนวนจริง 

8 4 

6. ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง 
จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี
เลขชี้ กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและ
จำนวนจริงที่อยู่  
ในรูปกรณฑ์ 

4 - 

 

จากตาราง 1 ผลการวิจัยพบว่า มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร มีมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนด้านต่างๆ ดังนี้ 



 1. ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ 

  1.1 คุณสมบัติของจำนวนจริง วัดวัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบอยู่ 2 คู่ (4ข้อ) ที่มี

จำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50  

  1.2 จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ 

วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 2 คู่ (4 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

2. ด้านการคิดคำนวณ 

  2.1 คุณสมบัติของจำนวนจริง วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 1 คู่ (2 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบอยู่ 1 คู่ (2 ข้อ) ที่มี

จำนวนนักเรียนตอบผิดประมาณร้อยละ 50 

3. ด้านการดำเนินการทางพีชคณิต 

  3.1 จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ 

วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบ 2 คู่ (4ข้อ) ที่มีนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

  3.2 การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 2 คู่ (4 ข้อ) พบว่า มี

ข้อสอบอยู่ 1 คู่ (2 ข้อ) ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดประมาณร้อยละ 50 

  3.3 การนำคุณสมบัติจำนวนจริงการนำไปใช้ วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 2 คู่ (4 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อ

ใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

 
 

การอภิปรายผล 

 

   จากการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม  

 1.1 คุณสมบัติของจำนวนจริง ในข้อที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ความคลาดเคลื่อนที่พบ คือ  

   1.1.1 นักเรียนได้ให้ความหมายของจำนวนที่เป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะยังไม่



ชัดเจนหรือยังไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่ารากที่สองคือจำนวนตรรกยะ เช่น เข้าใจผิดว่า √16  

เป็นจำนวนตรรกยะแล้ว จะทำให้เข้าใจผิดว่า √11  เป็นจำนวนตรรกยะ ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องบทนิยามของ

จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ  

   1.1.2 อีกท้ังทศนิยมไม่ซ้ำบางตัว แต่นักเรียนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทศนิยมซ้ำ จึงทำให้ให้

ความหมายของจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะผิดพลาดไปเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 7.121121112… , 

3.454454445…  

  สาเหตุนี้อาจเป็นอันเนื่องมาจาก นักเรียนยังขาดความเข้าพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทนิยาม และสมบัติของจำนวน

ตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรธิดา สุขกรม (2557, บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมีมโน

ทัศน์เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้คำนึงถึงกรณีที่เป็นค่าประมาณ มีมโนทัศน์เก่ียวกับจำนวน

ตรรกยะและจำนวนอตรรกยะที่ไม่ครอบคลุมทุกกรณ ีสำหรับการที่นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางด้านการ

ใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Movshovitz and Other (1987, pp. 131-140) 

เรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวอย่างประชากร เป็น

นักเรียนเกรด 11 จำนวน 110 คน เครื่องที่ใช้วิจัยคือลักษณะบกพร่องจำนวน 6 ด้าน และแบบทดสอบ

คณิตศาสตร์แบบอัตนัย พบว่าลำดับความถ่ีที่ผิดพลาดสูงสุดคือด้านการบิดเบือนทฤษฎี กฎ สูตร และบทนิยาม 

 1.2 จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ 

พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50  

มีนักเรียนส่วนน้อยที่ตอบผิดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่น้อยตามมา เนื่องจากนักเรียนมีความแม่นยำในเรื่องของ

ประเภทของจำนวนจริง จึงทำให้นักเรียนเลือกคำที่เป็นจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ได้ถูกต้อง ทำให้นักเรียนส่วน

ใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542, หน้า 70) ว่าการ

ยกตัวอย่างนั้นจะต้องมากพอที่ให้นักเรียนสามารถสรุปมโนทัศน์ได้ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

อุปนัยจะทำให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องชัดเจนและจดจำได้

นานยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งความรู้และกระบวนการคิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆได้  

 

2. มโนทศัน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการคิดคำนวณ  

 2.1 คุณสมบัติของจำนวนจริง พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

มีนักเรียนส่วนน้อยที่ตอบผิดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่น้อยตามมา เนื่องจากนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ

ในการคิดคำนวนหาค่าของจำนวนตรรกยะและอตรรกยะซึ่งอยู่ในเรื่องจำนวนจริง ได้เป็นอย่างดี การหาคำตอบได้

ถูกต้องและแม่นยำ ฝึกหาคำตอบหรือซักถามเม่ือไม่เข้าใจ จนนำไปสู่การทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการหาคำตอบของ



สมการในรูปแบบของจำนวนจริงได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับ

เรื่องงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนซึ่งมีการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดคำนวณ สอดคล้องกับผลวิจัยของ 

สิณาภรณ์ แท่นศิลา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์จุดบกพร่องที่นักเรียนตอบผิดมากที่สุดในการทำแบบทดสอบ

วินิจฉัยทางการเรียน เรื่องจำนวนจริง ซึ่งนักเรียนไม่เข้าใจหลักการคิดนวนหาค่ารากท่ีสองของจำนวนจริงและขาด

ความแม่นยำ 

3. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการดำเนินการทางพีชคณิต  

  3.1 จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ 

พบว่า ในข้อที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ความคลาดเคลื่อนที่พบ คือ 

   3.1.1 ในข้อที่ให้ดำเนินการหาค่ารากที่สองของคำตอบของสมการ x2 – 6 = 250 กล่าวคือ

นักเรียนมีการดำเนินการหาค่ารากท่ีสองตามลำดับขั้นตอนแต่พบว่าในตอนสุดท้ายของการดำเนินการที่ว่า โจทย์ได้

มีความซ้ำซ้อนเพ่ิมข้ึนมา กล่าวคือโจทย์ได้เพ่ิมคำถามไปว่าให้หารากท่ีสองของคำตอบ นั่นหมายถึงนักเรียนจะต้อง

เอาคำตอบของค่า x มาหารากท่ีสองอีก เช่น “ รากท่ีสองของคำตอบของสมการ x2 – 6 = 250 นั่นคือเมื่อ

นักเรียนดำเนินการหาค่า x = 16 แล้ว ต้องนำคำตอบของสมการไปหาค่ารากท่ีสอง จะได้คำตอบเป็น -4, 4 ” 

เช่นเดียวกันกับข้อคู่ขนาน “ รากที่สองของคำตอบของสมการ x2 – 9 = 616 นั่นคือเมื่อนักเรียนดำเนินการหาค่า 

x = 25 แล้ว ต้องนำคำตอบของสมการไปหาค่ารากที่สอง จะได้คำตอบเป็น -5, 5 ” ซึ่งมิได้พิจารณาสิ่งที่โจทย์

ต้องการอย่างถี่ถ้วน นักเรียนยังขาดความระมัดระวังในการคิดคำนวณ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการ

แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนุช มาตระกลู (2550, บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ถ้านักเรียนขาดความเข้าใจ

ในด้านการคิดคำนวณ จะเป็นอุปสรรคกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนอย่างมาก รวมไปถึงข้อผิดพลาดนี้

อาจเกิดมากจาก การละเลยการใช้ข้อมูลที่จำเป็นในขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำผิดคำสั่งโดยการหาคำตอบในสิ่งที่ไม่

ต้องการ และเกิดจากการลอกโจทย์ผิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544, หน้า 3) ได้

กล่าวถึง ความสำคัญของการหามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

  สรุปได้ว่า ในการสอนคณิตศาสตร์ผู้สอนมักประสบปัญหา เรื่อง นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหรือมีสิ่ง

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งถ้ามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะส่งผลต่อความล้มเหลวในการ

เรียนเนื้อหานั้นๆ และเนื้อหาไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สอนจะต้องหาวิธีการอันใดที่จะทำให้มโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนต่างๆ ของนักเรียนลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barcells (2005, Abstract) ได้ทำการศึกษาเก่ียวกับ

ความคิดรวบยอดที่ผิดพลาดทางคณิตศาสตร์เรื่อง พีชคณิตของนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้



ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในชั้นเรียนพีชคณิตเบื้องต้น พบว่า จำนวนครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่สอบผ่านเท่านั้น

โดยสัมภาษณ์หัวข้อเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ทำให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดที่ผิดพลาด 

ระหว่างความผิดพลาดในระเบียบวิธีการและความสะเพร่าเล็กๆน้อยๆตามปกติ พบว่า มีความผิดพลาด 4 ประการ 

ได้แก่ กรณีท่ี 1 คือการไม่เข้าใจในการใช้เครื่องหมายแสดงการเท่ากัน และอีก 3 กรณีเป็นการใช้สมบัติการแจก

แจง นักเรียนที่ไม่เข้าใจการใช้เครื่องหมายแสดงการเท่ากัน มีสาเหตุมาจากการเขียนข้อความท่ีสมมูลกันกับ

ข้อความก่อนหน้านี้หรือมีสาเหตุมาจากการบกพร่องเก่ียวกับสัญลักษณ์ที่จะใช้เขียนเพ่ืออธิบายขั้นตอนการ

แก้ปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติการแจกแจง มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจเนื้อหาของการดำเนินการที่

ถูกต้อง ข้อต้นพบดังกล่าวมีผลมาจากทั้งความเข้าใจผิดพลาดที่พบมาก (การใช้กระบวนการโดยไม่ถูกต้อง) และ

ความเข้าใจผิดพลาดที่พบส่วนน้อย (ไม่สามารถใช้กระบวนการที่ถูกต้อง) สิ่งที่นักเรียนแนะนำ คือจำนวนจริงที่ติด

กรณฑ์ที่ไม่สามารถถอดรากได้ โดยการดำเนินการของจำนวนจริง  

 3.2 การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง ในข้อที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 

ความคลาดเคลื่อนที่พบ ได้แก่ 

   3.2.1 จากข้อความที่ว่า “รูปอย่างง่ายของ 3√81
3

 +  √−375
3

 −  2√192
3  ตรงกับข้อใด” และ 

“รูปอย่างง่ายของ 3√81
3  + √375

3
 - √192

3  ตรงกับข้อใด” นักเรียนตีความหมายของข้อความท้ัง 2 ข้อความไม่

ถูกต้องถึงร้อยละ 62.0 และ 54.7 ตามลำดับ โดยวิธีการดำเนินการส่วนใหญ่นักเรียนลืมคูณเครื่องหมายที่อยู่หน้า

รากที่สาม ทำให้คำตอบที่ได้ผิดพลาดไป รวมถึงเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้รากท่ีสาม นักเรียนเข้าใจผิดพลาดเป็นกรณี

เช่นเดียวกับรากที่สองคือเครื่องหมายหลังจากถอดค่ารากจะกลายเป็นบวก 

   3.2.2 คือ จากข้อความที่ว่า “ผลลัพธ์ของ 4+√42−12

2
 ตรงกับข้อใด” และ “ผลลัพธ์ของ 

3+√242−47

13
 ตรงกับข้อใด” นักเรียนตีความหมายของข้อความทั้ง 2 ข้อความไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 59.6 และ 54.8 

ตามลำดับ โดยขาดความเข้าใจ ในหลักคณิตเบื้องต้น ขาดความเข้าใจในการดำเนินการทางพีชคณิต โดยไม่

สามารถแก้สมการอย่างง่าย หรือลำดับการดำเนินการได้ หรือการนำสมบัติในการหาคำตอบของสมการได้ ส่วน

ใหญ่นักเรียนจะดำเนินการโดยการนำ 4 + 42 และ 3 + 242 เลย ซึ่งมิได้พิจารณาการดำเนินตามหลักการให้ถี่ถ้วน 

   ซึ่งการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการดำเนินการทางพีชคณิต สอดคล้องกับผลวิจัยของ สมพร พลขันธ์ 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์จุดบกพร่องที่นักเรียนตอบผิดมากที่สุดในการทำ

แบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน เรื่องจำนวนจริง พบว่า สาเหตุของการเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน

คณิตศาสตร์ คือ นักเรียนขาดความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ นิยาม และสมบัติของจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ



หลักการหารากที่สอง และหลักการหารากท่ีสาม ซึ่งเกิดจากการขาดความ ระมัดระวังในการคิดคำนวณ ขาดการ

ไตร่ตรองในการให้เหตุผล และขาดความรอบคอบในการทำแบบทดสอบ แล้วจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก

การ ละเลยการใช้ข้อมูลที่จำเป็นในขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือว่าทำผิดคำสั่งโดยหาคำตอบในสิ่งที่ไม่ต้องการ และ

เกิด จากการคัดลอกโจทย์ผิด อีกท้ังยังเกิดจากการแปลความหมายสัญลักษณ์ สูตร กฎ ทฤษฎี ที่แตกต่างไปจาก

ข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป หรือเกิดจากการตีความจากความเข้าใจที่ได้มาจากแนวความคิดหรือความรู้ที่ไม่

ถูกต้อง ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ จน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หรือเกิดจากการแสดงขั้นตอนในการทำ

แบบทดสอบถูกต้อง แต่คำตอบที่ได้มาผิด หรือทำแบบทดสอบไม่ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือขั้นตอนในการทำ

แบบทดสอบผิด แต่คำตอบที่ได้มานั้นถูกต้อง ความผิดพลาดข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวัง

ในการคํานวณ ขาดการไตร่ตรองในการให้เหตุผล และขาดความรอบคอบในการทําแบบทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ

คํากล่าวของ Chai and Ang (1987 , pp. 189 - 198) ที่กล่าวว่า การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์นั้น เป็น

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เป็นสิ่งสําคัญ ที่ทําให้การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ และ

การศึกษาความคลาดเคลื่อนจะทําให้สามารถจัดหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดของเด็กเกี่ยวกับปัญหาทาง

คณิตศาสตร์และกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายมากในการพัฒนามโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ซึ่งจะต้องมีการแนะแนวทางในการช่วยให้นักเรียนหลีกเลี่ยงปัญหาและสามารถอธิบายได้ว่า เพราะ

สาเหตุใดนักเรียนจึงไม่มีการพัฒนาด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ซึ่งนักวิจัยยืนยันว่า เมื่อความคลาดเคลื่อนของ

นักเรียนได้แสดงออกมาทําให้เห็นว่าการเรียนรู้กําลังจะเริ่มขึ้น 

  3.3 การนำคุณสมบัติจำนวนจริงการนำไปใช้ พบว่า ไม่มีข้อสอบข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 

50 

  มีนักเรียนส่วนน้อยที่ตอบผิดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่น้อยตามมา เนื่องจากนักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถนำคุณสมบัติจำนวนจริงไปประยุกต์ในการดำเนินการหาคำตอบได้ถูกต้องและแม่นยำ ฝึกหา

คำตอบหรือซักถามเมื่อไม่เข้าใจ จนนำไปสู่การทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการหาคำตอบของสมการในรูปแบบของ

จำนวนจริงได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับวิไลวรรณ ตรีศรีชะมะ

นา (2537, หน้า 49) ที่กล่าวว่าหากต้องการให้นักเรียนมีมโนทัศน์ครูต้องสอนให้นักเรียนเกิดการฝึกทักษะการ

สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างแล้วได้รวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีแนวคิด ครูต้อง

สอนนักเรียนให้ฝึกทักษะการสังเกต  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและการรวบรวมข้อมูลที่ได้

จากการสรุปเป็นแนวคิด  เมื่อพิจารณาถึงข้ันตอนที่สาม ขั้นตอนสรุปคือชั้นเรียนที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลที่

ได้รับจากขั้นตอนที่ 2 เพื่อสรุปแนวคิดและครูให้โอกาสนักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น  เพื่อเปรียบเทียบ 

ความเหมือนหรือความแตกต่างของแนวความคิดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  ได้มา



จากการพูดคุย โต้เถียง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทำให้นักเรียนเห็นมุมมองที่แตกต่างจากกลุ่มเพ่ือนนักเรียน

อ่ืนๆ ซึ่งทำให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบข้อสรุปของตนเอง

หากพบว่าได้ข้อสรุปแล้ว  ที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนจะได้รู้ว่าเหตุใดข้อสรุปจึงไม่ถูกต้อง  จนสามารถสรุปผลออกมาเป็น

แนวคิดท่ีถูกต้อง รวมทั้งขั้นตอนที่สี่ ขั้นตอนที่ประยุกต์ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้  โดยสรุป

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมที่ครูจัดให้

หรือแบบฝึกหัดที่ครูจัดให้เพ่ือให้คำแนะนำและความช่วยเหลือหากนักเรียนมีปัญหาและอนุญาตให้นักเรียนถาม

คำถามหากเกิดปัญหาขึ้น  

 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  ผลการวิจัยการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวน

จริงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ทำให้ผู้วิจัยได้พบมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

แนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่พบ

จากการวิจัยในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง คือ  

   1.1 ข้อผิดพลาดด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ บทนิยาม และสมบัติ เรื่อง คุณสมบัติของจำนวน

จริง 

    1.2 ขอ้ผิดพลาดด้านการคิดคำนวณ เรื่อง คุณสมบัติของจำนวนจริง 

   1.3 ข้อผิดพลาดด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่อง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้

กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 

    1.4 ข้อผิดพลาดด้านการดำเนินการทางพีชคณิต เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหาร

จำนวนจริง 



  ดังนั้น ผู้สอนควรใช้ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นจุดบกพร่อง

ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถไปประยุกต์ในเนื้อหาบทเรียนอื่นๆได้ 

  2. ครูควรนำมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่พบจากงานวิจัยนี้ ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพ่ือจะได้ลด

ปัญหาในการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนเนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2. ควรขยายขอบเขตในการวิจัยให้กว้างขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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