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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อหามโนทัศนพื้นฐานทางพีชคณิตที่นักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลกการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษา ประชากรที่
ทําการศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรชั้นปที่ 1 – 3 จํานวน 145 คน เขารวมทดสอบจํานวน 139 คน
โดยใชแบบทดสอบสอบมโนทัศนทางพีชคณิต จํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ ประกอบดวยมโนทัศนพื้นฐานของ เซตคู
อันดับ ฟงกชัน สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห ตรีโกณมิติ ลําดับและอนุกรม วิเคราะหขอมูลดวยคาทาง
สถิติโดยโปรแกรม Ms. Excel โดยใช คารอยละคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยการ
ทดสอบ t แบบอิสระจากกัน (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสิถิติ One way
ANOVA
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน(ไมถูกตองมากกวารอยละ 50) ไดแก
นิยามและสัญลักษณของการเปนสมาชิกและเซตยอย ทฤษฎีบทความชันของเสนตรงที่ขนานกัน ทฤษฏีบท
ระยะตัดแกน y ของเสนตรงความชันของเสนตรงที่ขนานแกน y นิยามวงกลม นิยามวงรี นิยามไฮเพอรโบลา
นิยามพาราโบลา การเขียนสัญลักษณผลคูณคารทีเซียน นิยามของไซน ทฤษฎีบทโคไซน ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ฟงกชันอดิศัย ทฤษฎีบทผลคูณของเมตริกซ ทฤษฎีบทของดีเทอรมิแนนท คําตอบของอสมการและคาเฉลี่ย
ของคะแนนการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาชาย(M = 8.44, SD = 2.21) ไมแตกตางจาก
คาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาหญิง(M =8.07, SD = 2.09) อยางมีนัยสําคัญ(t(137) = 0.94,p> 0.05)คาเฉลี่ย
ของคะแนนการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (M = 7.85, SD = 2.14) นักศึกษาชั้นปที่
2 (M = 7.93, SD = 1.77) และนักศึกษาชั้นปที่ 3 (M = 8.73, SD = 2.33) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
The purpose of this study was to conduct a study of mathematical misconception
about the algebra among mathematics students of faculty of education at Nakhonsawan
Rajabhat University and Compare the mean of the student's algebraic test results. The target
group was 145 students in the 1st - 3rd year of Mathematics but there are 139 students who
take the exam using the algebra concept. The 20 items consists of the concept of set pairs,
functions, equations, inequalities, analytic geometry, trigonometric sequences, and series.
Statistical data was analyzed by the Excel program using percentage, mean, standard
deviation, Independent t-test and one-way analysis of ANOVA.
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The research found that Most students with incorrect conceptions (incorrectly more
than 50 percent) include the definition and symbol of membership, the definition and
symbol of subset, Theory of straight line parallelism, Theorem The intersection between the
y-axis and a straight line, The slope of a straight line that is parallel to the y axis, Definition
of a circle , Definition of an ellipse, Definition of a hyperbola, Definition of Parabola, The
Cartesian product symbol, the definition of the cosine. Theorem of the increasing Function,
Theorem of Matrice, Theorem of Determinant, and answer of inequality. also found that The
mean score of the algebraic student test scores (M = 8.44, SD = 2.21) was not significantly
different from the mean scores of the female students (M = 8.07, SD = 2.09). The mean
score of the algebraic conceptual test of the first year students (M = 7.85, SD = 2.14), the
second year students (M = 7.93, SD = 1.77) and the third year students (M = 8.73, SD = 2.33)
were did not significantly differ at 0.05 level.
Key Words: misconception in algebra, algebra in school, diagnosis of learning defects
บทนํา
คณิ ตศาสตร มี บ ทบาทสํ า คัญ อย างยิ่ง ต อความสํ า เร็ จ ในการเรีย นรู ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่อ งจาก
คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม
และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา
ดานนวิท ยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆอันเปนรากฐานในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมี
คุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติการศึกษาคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่เ จริญ ก าวหน าอย างรวดเร็ ว (กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2560) พื้น ฐานในการเรี ยนการสอน
คณิตศาสตรที่สําคัญ คือ ความเขาใจมโนทัศนของคณิตศาสตร เพราะการเขาใจอยางแทจ ริง จะนําไปสู
กระบวนการแกปญหาไดอยางถูกตอง สามารถใหเหตุผลของปญหา และคําตอบไดอยางถูกตอง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตพบวา อัมพร มาคนอง (2551 :
98-129) กลาววามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเปน เรื่องของการขาดความเขาใจเกี่ยวกับการใชตัวแปร
การใชขั้นตอนการแกสมการและอสมการ ที่ไมถูกตอง และการหาคําตอบไมครบถวนหรือไมสมบูร ณ การ
แกปญหาเกี่ยวกับตัวแปร การแกสมการ การดําเนินการ การคิดคํานวณ และการตรวจสอบการแกปญหา ใน
งานเขียนของ Radatz (1979 : 163-172) ไดกลาววา มโนทศันที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสรุปไดดังนี้ 1.
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความยากลําบากดานภาษา (End's Due to Language Difficulties) 2.
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความยากลําบากในการรับ ขอมูลเชิงพื้นที่ (Errors Due to Difficulties on
Obtaining Spatial Information) 3. ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความบกพรองในทักษะที่จําเปนขอเท็จจริง
และแนวคิด (Errors Due to Deficient Mastery of Prerequisite Skill, Fact and Concept) 4.
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเชื่อมโยงที่ไมถูกตองหรือความคิดที่ไมยืดหยุน (Errors Due to Incorrect
Associations or Rigidity of Thinking) 5. การประยุกตใชกฎหรือกลยุทธที่ไมเกี่ยวของ (Errors Due to the
Application of irrelevant Rules of Strategies) สวน Chai and Ang (1987 : 189-198) ไดกลาววา มโน
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ทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ตัวแปร ทางพีชคณิต คือ ความเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับพีชคณิตและสมการที่ไม
ถูกตอง สามารถจําแนก ออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ 1. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนจากการใชตัวอักษรแทนตัว
แปร 2. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในระหวางการแกปญหา 3. การตีความหมายที่ผดิ จากการอานโจทย
ความคิดที่ผิด 4. มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการใชวงเล็บ
ผูวิจัยไดสํารวจของนักศึกษาที่สอนบางกลุมโดยการสอบถามความเขาใจในมโทัศน (concept) เรื่อง
สมการของนักศึกษาครู พบวาแตละคนยังไมเขาใจมโนทัศนเชน x x เปนสมการหรือไม ทุกคนจะตอบไดวา
เปนสมการ แตตั้งคําถามใหมเปน x x มีคาความจริงเปนจริงใชหรือไม นักศึกษาทุกคนจะตอบวาใช ซึ่งไม
ถูกตองเพราะ x x เปนสมการที่เปนประโยคเปด ซึ่งเห็นชัดเจนจากรูปประโยคที่มีตัวแปรคือ x ซึ่งจะระบุ
คาความจริงไมได และ มีความเขาใจ เกี่ยวกับสมการ ที่ผิด เชน “ สมหวังมีเงิน 10 บาท แมใหอีก 5 บาท
สมหวังมีเงิน 15 บาท” เปนประโยคสมการ กราฟคําตอบของสมการเปนรูปพาราโบลาเมื่อกําหนดสมการคือ
x2 + 3x +2 0 เปนตนความเขาใจที่ผิดดังกลาวเปน สวนหนึ่งของความเขาใจคลาดเคลื่อนในการเรียน
พีชคณิต และมีผ ลตอเนื่ องไปยัง การสอนในเรื่ องดัง กลาวการพัฒ นาคุณ ภาพครูเ ปน สิ่ง จํา เปนและควร
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยเริ่ม จากการศึก ษาจุดเดนและจุดบกพรองทางดานความรูความเขาใจของ
นักศึกษาครู เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพครูดานความรูของครูไดตรงจุด เพื่อหาทางปองกันและแกไขได
ทันทวงที
จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวไวขางตนนั้น เห็นวาการใชแบบทดสอบมโนทัศน นาจะเปน
แนวทางหนึ่งที่จะทําใหทราบจุดเดนและจุดบกพรองทางดานความรูความเขาใจคณิตศาสตรไดดี ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่สรางแบบทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตเพื่อสํารวจจํานวนนักศึกษาครูที่มีความคลาดเคลื่อนในมโนทัศน
พื้นฐานของสาระพีชคณิต
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อหามโนทัศนพื้นฐานทางพีชคณิตที่นักศึกษาสวนใหญ (เกิน 50%) มีความเขาใจคลาดเคลื่อน
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลกการทดสอบมโนทัศนท างพีชคณิตระหวางนักศึก ษาชายกับ
นักศึกษาหญิง
3. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาในแตละชั้นป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรหรือกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงเปนนักศึกษาชั้นป
ที่ 1-3 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 143คนเปนเปนชาย
จํานวน 45คน และเปนหญิงจํานวน 98คนและเปนนัก ศึกษาชั้นปที่ 1จํานวน 49 คน นัก ศึก ษาชั้นปที่ 2
จํานวน 42 คน นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 52 คน
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรอิส ระ ไดแก เพศของนัก ศึกษาและ ชั้นปของนัก ศึกษา ตัวแปรตาม ไดแก มโนทัศนที่
คลาดเคลื่ อนทางทางพีชคณิ ตของนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าคณิ ตศาสตร คณะครุศ าสตร มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค

~ 1037 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

วิธีดําเนินการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องมือวิจัย
1.1 ศึกษาเนื้อหาและสาระการเรียนรูพีชคณิตตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1.2 สรางแบบทดสอบสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต แบบถูกผิดและหากนักศึกษา
เลือกตอบผิดใหแกไขขอความที่ถูก ตอง จํานวนทั้ง สิ้น 25ขอ เพื่อคัดเลือกใชจํานวน 20 ขอ จากนั้นไดให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา และการวัดผล โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประกอบดวย
อาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานคณิตศาสตรจํานวน 1 ทาน และ อาจารยที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทางดานการวัดผล วิจัย และสถิติศึกษา จํานวน 2 ทาน ซึ่งผลการตรวจสอบโดยอาศัยคา
IOC พบวาขอสอบที่มีคา IOC ระหวาง 0.66-1 คะแนน จํานวน 25ขอ และคัดเลือกขอที่เปนมโนทัศนพื้นฐาน
จํานวน20 ขอ ประกอบดวยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ นิยาม ทฤษฎี สัญลักษณของ เซตคูอันดับ ฟงกชัน
สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห ตรีโกณมิติ ลําดับและอนุกรม
2. ทําการทดสอบมโนทัศนที่ทางพีชคณิตของนักศึกษา
3. วิเคราะหขอมูลดวยคาทางสถิติดวยโปรแกรม Ms. Excel โดยใช คารอยละคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยการทดสอบ t แบบอิสระจากกัน (Independent t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสิถิติ One way ANOVA
ผลการศึกษา
การทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรชั้นปที่ 1 – 3 คณะครุศาสตร
จํานวนทั้งหมด 143คน โดยมีผูเขารวมทดสอบทั้งหมด 139 คน เปนชายจํานวน 43 คน และเปนหญิงจํานวน
96 คน ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
ตาราง 1 รอยละและคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบมโนทัศนของนักศึกษา
ประเด็นคําถาม

1. ให A  1,2,3 ,4,5,6 แลว A

นักศึกษาชั้นปที่ 1
ชาย
หญิง
95
93

รอยละของนักศึกษาที่ตอบถูก
นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 3
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
90
88
85
94

คาเฉลี่ย
91

มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 6 ตัว
2. ให B  1, 2,3, 4 แลว 1  B

20

46

50

41

85

56

47

3. ให D  a , b, c, d , e แลว a  D

40

46

40

50

46

36

43

4. ให l1 และ l2 เปนเสนตรงที่ไมขนานกับ
แกน Y และมีความชันเทากับ m1 และ m2
ตามลําดับ ถา l1 ขนานกับ l2 แลว จะไดวา
mm
1 2  1

30

29

40

19

54

44

34
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ประเด็นคําถาม
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ชาย
หญิง
11
5. ถาสมการเสนตรง y  mx  c แลวความ 10
ชันของเสนตรงคือ m และระยะตัดแกน Y คือ

รอยละของนักศึกษาที่ตอบถูก
นักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 3
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
0
19
15
17

คาเฉลี่ย
14

 0,c
6. ถ าเส นตรงเส นหนึ่ ง ขนานกับ แกน Y แล ว
เสนตรงเสนนี้จะมีความชันเปนศูนย
7. รูปในระนาบที่เกิดจากการตัดกันของระนาบ
กับกรวย โดยระนาบที่ไมผานจุดยอดของกรวย
เมื่อระนาบตั้งฉากกับแกนของกรวย และระนาบ
ตัดกรวยขางเดียว ไดภาคตัดกรวยที่เรียกวา วงรี
8. กําหนดให x, a, b เปนจํานวนจริงและ a<b
ถา (x – a)(x – b) > 0 จะได x < a หรือ x > b
9. เซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลบวกของ
ระยะทางจากจุดใดๆ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองจุดมี
คาคงตัว เรียกวา ไฮเพอรโบลา
2
10. จากสมการ x  4 py ถา p  0 แลว
พาราโบลาเปนโคงเปดไปทางดานขวา
11. ถา (a, b)  (c, d) แลว a  c หรือ b
 d
12. ให A = { 2 , 4 , 6 } , B = { a , b } แลว A
x B = (2, a) , (2, b) , (4, a) ,
(4, b) ,(6, a) , (6, b)

35

14

20

28

23

31

26

65

29

30

22

38

42

37

25

21

50

38

46

33

33

10

21

10

6

31

17

15

25

18

20

13

15

31

21

95

82

100

91

77

83

87

10

21

30

9

7.7

14

14

ด้านตรงข้ามมุม A
13. sin A = ด้านตรงข้ามมุมฉาก

0

4

0

0

0

2.8

1

14. กําหนดให A เปนมุมขนาดใดๆ โดยที่
0 ≤ A ≤ 2πแลว cos(-A) = -cos A
15. ให 0 < a < 1 แลว กราฟของ
y = ax เปนฟงกชันเพิ่ม
16. ถา loaax>loaayแลว x > y , 0 < a < 1
17. ให f เปนฟงกชันเพิ่ม โดยที่ y = f(x)
จะไดวา ถา คา x เพิ่ม จะไดวา คา y เพิ่ม
18. กําหนดให A และ B เปนเมตริกซใดๆ
ถา AB หาคาได แลว A และ B เปนเมตริกซที่มี
ขนาดเทากัน
19. กําหนดให A เปนเมตริกซใดๆ จะไดวา det
A หาคาไดเสมอ
20. ลําดับและอนุกรมตางก็เปนฟงกชัน
คาเฉลี่ย(แตละชั้นป)
SD

40

25

30

25

31

22

27

50

21

40

63

46

56

47

15
100

18
100

10
100

13
100

7.7
100

22
100

16
100

85

43

60

59

77

61

62

25

14

10

16

15

22

18

75

82

100

84

100

81

84
8.18
2.13

7.85
2.14
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จากตารางแสดงรอยละของนักศึก ษาที่มีมโนทัศนที่ถูกตองพบวานักศึกษาสวนใหญ ที่มีม โนทัศนที่
คลาดเคลื่อน(ไมถูก ตองมากกวารอยละ 50) ไดแก นิยามและสัญ ลักษณของการเปนสมาชิกและเซตยอย
ทฤษฎีบทความชันของเสนตรงที่ขนานกัน ทฤษฏีบทระยะตัดแกน y ของเสนตรงความชันของเสนตรงที่ขนาน
แกน y นิยามวงกลม นิยามวงรี นิยามไฮเพอรโบลา นิยามพาราโบลา การเขียนสัญลักษณผลคูณคารทีเซียน
นิยามของไซน ทฤษฎีบทโคไซน ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟงกชันอดิศัย ทฤษฎีบทผลคูณของเมตริกซ ทฤษฎีบทของดี
เทอรมิแนนท คําตอบของอสมการ
การวิเคราะหโดยใชสิถิติ การทดสอบ t แบบอิสระจากกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห คาเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการทดสอบมโนทัศนทาง
พีชคณิตของนักศึกษา (n=139)
Levene’s Test for
Equality of variances
F
Sig.
Equality variances
assumed
Equality variances
not assumed

0.551

0.459

t-test for Equality of Means
t

df

MD

Std Error

137

Sig(2tailed)
0.347

0.943

0.36894

0.39134

0.925

77.306

0.358

0.36894

0.39897

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษา จํานวน
139 คน เปนชายจํานวน 43 คน และเปนหญิงจํานวน 96 คน จากการทดสอบดวยการทดสอบ t แบบอิสระ
จากกัน (Independent t-test) พบวาคาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาชาย (M = 8.44, SD = 2.21) ไมแตกตาง
จากคาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาหญิง(M = 8.07, SD = 2.09) อยางมีนัยสําคัญ(t(137) = 0.94,p> 0.05)
การวิเคราะหโดยใชสถิติ One way ANOVA
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการทดสอบมโนทัศน
ทางพีชคณิตของนักศึกษา (n=139)
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
22.821 2
11.410 2.567
0.080
ภายในกลุม
604.316 136
4.443
รวม
627.137 138
จากตาราง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาในแตละป
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 (M = 7.85, SD = 2.14) นักศึกษาชั้นปที่ 2 (M = 7.93, SD =
1.77) และนักศึกษาชั้นปที่ 3 (M = 8.73, SD = 2.33) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญที่มีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (ไมถูกตองมากกวารอยละ 50) ซึ่ง
สอดคลองกับงานเขียนของอัมพร มาคะนองRadatz และ Chai and Ang ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย
เชน ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ความสามารถทางการคิด ระดับสติปญญา และประสบการณทางการเรียน
ของนักศึกษา จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลการทดสอบมโนทัศนทางพีชคณิตของนักศึกษาในแตละชั้นป
พบวาไมมีความแตกตางกันนั้นอาจเนื่องมาจากนักศึกษาไมเ รียนวิชาพีชคณิตพื้นฐานมาระยะเวลาหนึ่งซึ่ง
สอดคลองกับกมลรัตน หลาสุวงษ (2541 : 254) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจําวาระยะเวลา เปนปจจัย
หนึ่งตอความคงทนของความรูหากทิ้งระยะหลังจากการเรียนรูไปเปนระยะเวลานาน ๆ ก็จะทําใหจําในสิ่งที่ได
เรียนรูไปไดนอยหรือบางครั้งอาจลืมไปเลย สวนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบมโนทัศน
ทางพีชคณิตของนักศึกษาไมแตกตางจากนักศึกษาหญิงอาจเนื่องมาจากในยุคปจจุบันการใหโอกาสทางการ
ศึกษาระวางชายหรือหญิงมีความเสมอภาคกัน และโอกาสการรับรูไดเทาๆกันซึ่งสอดคลองกับ รุงนิภา เหลียง
(2561,หนา 9)ไดศึก ษาการมองธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะของเพลโตและวิเ คราะห วาทัศนะการมอง
ธรรมชาติของมนุษยของเพลโตมองวามนุษยไมวาจะเปนเพศชายหรือหญิง ลวนประกอบขึ้นจากองคประกอบ
สองสิ่งคือ มีรางกายและวิญญาณอยางเสมอเหมือนกัน ดวยความที่บุรุษและสตรีมีองคประกอบทั้งสองประการ
นี้เฉกเชนเดียวกัน มนุษยทั้งชายหญิงจึงสามารถพัฒนาศักยภาพภายในตนใหดีขึ้นไดทัศนะการมองธรรมชาติ
ของมนุษยในสตรีเพศของเพลโตแสดงใหเห็นวา เพลโตเปนผูหนึ่งที่ใหความสสําคัญวา มนุษยเปนผูที่สามารถ
ฝกฝนและพัฒนาตนไดแมจะเกิดมาในเพศภาวะใดก็ตาม
ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะเพื่อประโยชนตอการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อชวยให มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนลดลงหรือหมดไป
1.2 ในการจัดการเรียนรูควรมีการตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียนกอนเขาเนื้อหาใหม
1.3 ครูควรมีก ารวัดผลและประเมินผล ในระหวางการจัดการเรียนรู เพื่อจะไดแกไขมโนทัศน
คลาดเคลื่อน ใหกับนักเรียนไดทันทวงที
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการสัมภาษณเพื่อคนหาสาเหตุมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางดานสาระอื่นๆของวิชาคณิตศาสตร
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