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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท (Dual – Situated  Learning Model) รูปแบบการวจิยัก่ึงทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) มีการทดลองตามแบบแผนวจิยั One Group Pretest-Postest Design เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท เร่ือง ค่าสมับูรณ์  2) แบบทดสอบวดัมโนทศันท์าง
คณิตศาสตร์  เร่ืองคา่สมับูรณ์  3) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความเขา้ใจมโนทศันท์างคณิตศาสตร์  เร่ืองคา่สมับูรณ์วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้รอบแนวคิดของ She and Liao (2009) ใน
การวเิคราะห์แบบการเปล่ียนลกัษณะของความเขา้ใจมโนทศัน์ผลการศึกษาพบวา่ก่อนจดักิจกรรมผูเ้รียนมีมโนทศันท์าง
คณิตศาสตร์แบบสมบูรณ์ แบบไม่สมบูรณ์  แบบคลาดเคล่ือนและแบบไม่มีมโนทศัน์ ซ่ึงแบบคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดร้อย
ละ 64.5หลงัจดักิจกรรมผูเ้รียนมีมโนทศัน์คณิตศาสตร์แบบสมบูรณ์และแบบไม่สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  ส่วนแบบคลาดเคล่ือน
และแบบไม่มีมโนทศัน์ลดลง การเปล่ียนความเขา้ใจในมโนทศันเ์ป็นแบบรักษาความถูกตอ้งเพียงบางส่วนมากท่ีสุดร้อย
ละ 44.8  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study conceptual change on Absolute value of grade 10 students by 

using Dual – Situated  Learning Model. The research instruments consistedof:  1)  the knowledge management plan 
based on Dual-Situated  Learning  Model, 2)mathematic concept test titled “Absolute value”3) interview forms. The 
quantitative data were analyzed through frequency and arithmetic mean and percentage for describing the students’ 
learning outcomes, the qualitative data were analyzed by following She and Liao ( 2009) .The results show that 
students mostly understood in misconception understanding before learning management (64.5 percent). The students 
have been changed their own existing alternative conceptions. The result indicated that most of change occurred in 
Maintain – Partial Correct ( MTPC) category of conceptual change(44.8 percent). 
 

ค าส าคญั: การเปล่ียนแปลงมโนทศัน์การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท 
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บทน า 

การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืนโดยให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้
เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศโดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้
เขม้แข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี  21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนัระบบโครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็งสามารถเป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงวิธีการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็งไดคื้อการศึกษา   ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งยึด
หลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) จึงไดก้ าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานใน
ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะทั้งทางดา้นการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา คิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์มีนิสัยเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีความรู้
เชิงวิชาการและสมรรถนะทางอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2553) 

รายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีใชใ้นการจดัการศึกษา  เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันา
ความคิดของมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน  สามารถ
วเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์  วางแผน  ตดัสินใจ      และแกปั้ญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติและช่วยพฒันาคุณภาพใหดี้ข้ึน  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงั
ช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์มีความสมดุลทั้ งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิดเป็น  
แกปั้ญหาเป็นและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ 2545 ก : 1)มนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์
ในการด าเนินชีวติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คณิตศาสตร์ช่วยสร้างใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีเหตุมีผลในการด าเนินชีวติ  รู้จกั
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและยงัส่งเสริมให้เกิดวิวฒันาการท่ีกา้วไกลในโลกของเทคโนโลยี เกิดความกา้วหน้าในทาง
วทิยาศาสตร์ทั้งยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหชี้วติของมนุษยมี์ประสิทธิภาพทางสงัคม (กีรติ  2551:15) 

การสร้างมโนทศันท์างคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะ
มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ( Mathematics Concept )เป็นพ้ืนฐานส าคญัส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการน าความรู้
คณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาหรือใชง้าน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ มโนทศันท์างคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานหรือ O-NET ปีการศึกษา 2557 –2558 ของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 นั้น ค่าสมับูรณ์เป็นเน้ือหาหน่ึงท่ีมีการทดสอบในรายวชิาคณิตศาสตร์ และจากการท่ีผูว้จิยัได้
ท าการสอนเร่ืองค่าสัมบูรณ์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่นักเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจในบทนิยามของค่าสัมบูรณ์ 
แสดงให้เห็นถึงนกัเรียนมีมโนทศัน์ในเร่ือง ค่าสัมบูรณ์ ท่ียงัไม่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีพบวา่มีอุปสรรคในการ

- 1147 -



  HMO2-3 
 
 
 

จดัหาความรู้ในการสอนมโนทศัน์ของ ค่าสมับูรณ์ (Thomaidis, 1995; Thomaidis&Tzanakis, 2007) และนกัเรียนมีความ
ยากล าบากในการท าความเขา้ใจมโนทศัน์เร่ือง ค่าสัมบูรณ์  มีหลายบทนิยามท่ีสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายเพ่ือให้
นกัเรียนท าความเขา้ใจได ้(Wilhelmi, Godino, & Lacasta,2007)  นกัเรียนมกัจะท าผิดพลาดในหวัขอ้อสมการค่าสมับูรณ์
และมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน (Nava Almog and Bat-ShevaIlany 2012) 

ครูผูส้อนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนมีมโนทัศน์ท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึงมีมากมายหลายวิธี  การ
จดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท (Dual – Situated Learning Model)เป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถเปล่ียนมโนทศัน์ได ้
จากการวิจยัของ She (2002, 2003 , 2004) ท่ีไดเ้ปล่ียนมโนทศัน์ในเร่ือง ความกดอากาศ การลอยตวั การขยายตวัของ
สสารเม่ือไดรั้บความร้อนและถ่ายเทความร้อนดว้ยการน าและพาความร้อน  
 จากความส าคญัและสภาพปัญหาดังกล่าว  ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง

บทบาท ในการศึกษาการเปล่ียนมโนทศัน์ในเร่ือง  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง เพื่อศึกษามโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ

นกัเรียน และเปล่ียนแปลงมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนใหถู้กตอ้ง 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสัมบูรณ์ โดยจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง

บทบาท ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
วธีิการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีการทดลองตามแบบแผนวจิยั One 
Group Pretest-Postest Design ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอดงัน้ี 

1.  กลุ่มเป้าหมาย   
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา 

อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ท่ีเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  จ านวน 37 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท  

เร่ือง  ค่าสมับูรณ์ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์   

เร่ืองค่าสมับูรณ์แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความเขา้ใจมโนทศันท์างคณิตศาสตร์  เร่ืองค่าสมับูรณ์เคร่ืองบนัทึกเสียง  
 3. วธีิการศึกษา 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาทเป็นแผนการจดัการ 

เรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาทมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.1)ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง 

บทบาท 
1.2) ศึกษาวธีิการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท 
1.3) วเิคราะห์มโนทศัน์และหลกัการในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ 
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1.4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท 
 
1.5) น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและ 

พิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหาและความเหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนรู้ 
1.6) น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการตรวจสอบและพิจารณาแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

สมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
2) แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองคา่สมับูรณ์เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั 

 โดยมีแนวทางการปรับปรุงและพฒันาดงัน้ี 
2.1)ศึกษาหลกัสูตรคู่มือครูหนงัสือเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

รวมทั้งเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ 

2.2)วเิคราะห์ขอบเขตมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานของงานวจิยั 
2.3)สืบคน้และทบทวนวรรณกรรมและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความเขา้ใจมโนทศัน์เร่ืองค่า 

สมับูรณ์ 
2.4)เลือกแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาบน 

พ้ืนฐานงานวจิยัและพฒันาแบบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ 
2.5)  น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ือง ค่าสมับูรณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ 

ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งความชดัเจนของเน้ือหาการใชภ้าษารวมทั้งเกณฑก์ารให้
คะแนนและท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2.6)ปรับปรุงแบบทดสอบให้สมบูรณ์เหมาะสมตามค าแนะน าและด าเนินการจดัพิมพแ์บบทดสอบ  
เพ่ือน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองคา่สมับูรณ์ของจ านวนจริงไปท าการ 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ล่วงหนา้กบัผูเ้รียนเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยในระหวา่งช่วงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน 

จะมีการเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตรวจสอบการเกิดการปรับเปล่ียนความเขา้ใจมโนทศัน์คณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
3)หลงัจากจบบทเรียน เร่ืองค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริงทั้งหมดตามแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ให ้

นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัความเขา้ใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่า
สมับูรณ์ชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียนและตรวจใหค้ะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์
ตามเกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring rubric)สมัภาษณ์นกัเรียนหลงัจากท าแบบทดสอบ โดยใชบ้ทสมัภาษณ์ร่วมกบัเคร่ือง
บนัทึกเสียง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) ความเขา้ใจมโนทศันท์างคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ของนกัเรียน 
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     คะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ของจ านวนจริงตรวจค าตอบใน
แบบทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ทั้งก่อนเรียน (Pre – test) หลงัเรียน(Post – test) โดย
ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring rubrics) ท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาข้ึนและใชส้ถิติเชิงบรรยายไดแ้ก่ร้อยละ 
(%) ค่าเฉล่ีย (�̅� ) มาวเิคราะห์ขอ้มลูค าตอบของผูเ้รียนเพื่อบรรยายความเขา้ใจมโนทศัน์เร่ืองค่าสมับูรณ์ของนกัเรียน 

2)การเปล่ียนความเขา้ใจมโนทศัน์ของผูเ้รียน 
2.1) แบบการเปล่ียนความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ืองค่าสมับูรณ์ จากการตรวจค าตอบใน 

แบบทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ือง ค่าสมับูรณ์และการสมัภาษณ์ทั้งก่อนเรียน (Pre – test) หลงัเรียน 
(Post - test) โดยใช้กรอบแนวคิดของ She & Liao (2009) ในการอธิบายตีความสรุปความและจดักลุ่มค าตอบท่ีเป็น
ลกัษณะการเปล่ียนความเขา้ใจมโนทศัน์ของผูเ้รียนแต่ละคนและค านวณหาค่าสถิติความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนในแต่
ละลกัษณะการเปล่ียนความเขา้ใจมโนทศัน์ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 5 แบบดงัน้ี (นิวฒัน์ , 2548) 

(1) แบบถูกตอ้งอยา่งกา้วหนา้ (Progress : PG)  
(2) แบบรักษาความถูกตอ้งอยา่งเดิม (Maintain –Correct:MTC)  
(3) แบบรักษาความถูกตอ้งเพียงบางส่วน (Maintain – Partial Correct: MTPC)  
(4) แบบรักษาความไม่ถูกตอ้งอยา่งเดิม (Maintain – Incorrect: MTIC)  
(5) แบบถดถอยไปสู่ความไม่ถูกตอ้ง (Retrogression: RTG) 

 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี( Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage )ค่าเฉล่ีย(Mean) และจดั

ระดบัคะแนนความเขา้ใจมโนทศัน์เป็น ดงัน้ี 

 

ระดบั
คะแนน 

คุณภาพงาน แปลผล 

3 ตอบถูก  และใหเ้หตุผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์แบบสมบูรณ์ (complete 
understanding) หรือ CU 

2 ตอบถูก  และใหเ้หตุผลไม่
สมเหตุสมผล หรือ  
ตอบผิด  และใหเ้หตุผลไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (partial 
understanding) หรือ PU 

1 ตอบผิด  และใหเ้หตุผลไม่
สมเหตุสมผล 

มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์คลาดเคล่ือน (misconception 
understanding) หรือ MU 

0 ไม่เขียนตอบอะไรเลย ไม่มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ (no understanding) หรือ NU 
 

ผลการวจิยั 

ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี       

ตอนที ่1  การวเิคราะห์ความเขา้ใจมโนทศันท์างคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์

สองบทบาท 

ตอนที ่2 ผลการการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงมโนทศันท์างคณิตศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ

สถานการณ์สองบทบาท 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1  การวเิคราะห์ความเขา้ใจมโนทศันท์างคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์

สองบทบาท 

ตารางที ่1  ร้อยละความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท 

 

มโนทศัน ์ CU PU MU NU 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

1. |𝑥| = 𝑥 14.4 41.5 32.4 34.2 49.5 24.3 3.6 0.0 
2. |𝑥| < 𝑥 7.2 27.9 9.9 23.4 66.7 48.6 16.2 0.0 
3. |𝑥| > 𝑥 2.7 13.5 3.6 23.4 83.8 60.4 9.9 2.7 
4. |𝑥| ≤ 𝑥 1.8 18.0 15.3 30.6 62.2 48.6 20.7 2.7 
5. |𝑥| ≥ 𝑥 2.7 10.8 4.5 27.0 60.7 58.6 32.4 3.6 

เฉล่ีย 5.7 22.3 13.1 27.7 64.5 48.1 27.6 1.8 
จากตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของความเขา้ใจมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง
บทบาทพบวา่นกัเรียนมีมโนทศันท์างคณิตศาสตร์แบบสมบูรณ์หรือ CU ก่อนจดักิจกรรมร้อยละ 5.7 หลงัจดักิจกรรม
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22.3  มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์หรือ PU ก่อนจดักิจกรรมร้อยละ13.1 หลงัจดั
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.7   มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์คลาดเคล่ือนหรือ MU ก่อนจดักิจกรรมร้อยละ 64.5 หลงั
จดักิจกรรมลดลงเป็นร้อยละ 48.1 และไม่มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์หรือ NU ก่อนจดักิจกรรมร้อยละ 27.6 หลงัจดั
กิจกรรมลดลงเป็นร้อยละ 3.6 
 

ตอนที ่2 ผลการการวเิคราะห์การเปล่ียนมโนทศันท์างคณิตศาสตร์โดยจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สอง

บทบาท 

ตารางที ่2 ร้อยละของแบบการเปล่ียนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์โดยจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท 
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มโนทศัน ์

แบบการเปล่ียนมโนทศัน ์
แบบถูกตอ้งอยา่งกา้วหนา้ 
(Progress : PG) 

แบบรักษาความถูกตอ้ง

อยา่งเดิม (Maintain 
–Correct:MTC) 

แบบรักษาความถูกตอ้ง
เพียงบางส่วน 

(Maintain – Partial 
Correct: MTPC) 

แบบรักษาความไม่ถูกตอ้ง

อยา่งเดิม (Maintain – 
Incorrect: MTIC) 

แบบถดถอยไปสู่ 
ความไม่ถูกตอ้ง 

(Retrogression: 
RTG) 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อยละ จ านวน
คน 

ร้อย
ละ 

|𝑥| = 𝑥 6 16.2 3 8.1 19 51.4 8 21.6 1 2.7 
|𝑥| < 𝑥 5 13.5 1 2.7 22 59.5 8 21.6 1 2.7 
|𝑥| > 𝑥 2 5.4 0 0.0 12 32.4 24 64.9 1 2.7 
|𝑥| ≤ 𝑥 7 18.9 1 2.7 18 48.6 10 27.0 1 2.7 
|𝑥| ≥ 𝑥 1 2.7 1 2.7 12 32.4 23 62.2 0 0.0 

เฉล่ีย  11.3  3.2  44.8  39.4  2.1 
จากตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของแบบการเปล่ียนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์โดยจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท
พบวา่นกัเรียนเปล่ียนมโนทศัน์ในแบบถูกตอ้งอยา่งกา้วหนา้ (Progress : PG) ร้อยละ 11.3  แบบรักษาความถูกตอ้งอยา่งเดิม 
(Maintain –Correct:MTC)  ร้อยละ 3.2  แบบรักษาความถูกตอ้งเพียงบางส่วน (Maintain – Partial Correct: MTPC) ร้อยละ 
44.8  แบบรักษาความไม่ถูกตอ้งอยา่งเดิม (Maintain – Incorrect: MTIC)  ร้อยละ 39.4 และแบบถดถอยไปสู่ความไม่ถูกตอ้ง 
(Retrogression: RTG) ร้อยละ 2.1 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เร่ือง ค่าสัมบูรณ์ เป็นมโนทศัน์แบบสมบูรณ์หรือ CU ร้อยละ 5.7         มโน
ทศัน์แบบไม่สมบูรณ์หรือ PU ร้อยละ 13.1  มโนทศัน์คลาดเคล่ือนหรือ MU ร้อยละ 64.5  และไม่มีมโนทศัน์หรือ NU ร้อย
ละ 27.6  และไดน้ าผลนั้นมาพฒันาเป็นสถานการณ์สองบทบาทเร่ืองค่าสัมบูรณ์ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
สองบทบาท และด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์แบบสมบูรณ์หรือ 
CU เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22.3 มโนทศัน์แบบไม่สมบูรณ์หรือ PU เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.7  มโนทศัน์แบบคลาดเคล่ือนหรือ 
MU ลดลงเป็นร้อยละ 48.1 และไม่มีมโนทศันห์รือ NU ลดลงเป็นร้อยละ 3.6  แบบการเปล่ียนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เป็น
แบบถูกตอ้งอยา่งกา้วหน้า (Progress : PG) ร้อยละ 11.3  แบบรักษาความถูกตอ้งอยา่งเดิม (Maintain –Correct:MTC)  ร้อย
ละ 3.2  แบบรักษาความถูกตอ้งเพียงบางส่วน (Maintain – Partial Correct: MTPC) ร้อยละ 44.8  แบบรักษาความไม่ถูกตอ้ง
อยา่งเดิม (Maintain – Incorrect: MTIC)  ร้อยละ 39.4 และแบบถดถอยไปสู่ความไม่ถูกตอ้ง (Retrogression: RTG) ร้อยละ 
2.1  สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีพบว่ามีอุปสรรคในการสอนแนวคิดของ               “ค่าสัมบูรณ์” (Thomaidis, 1995; 
Thomaidis&Tzanakis, 2007) นกัเรียนมีความยากล าบากในการท าความเขา้ใจในความหมายของแนวคิด “ค่าสมับูรณ์”  จาก
หลายบทนิยาม (Wilhelmi, Godino, & Lacasta,2007) นักเรียนมกัจะท าผิดพลาดในหัวขอ้อสมการค่าสัมบูรณ์และมีมโน
ทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน (Nava Almog and Bat-ShevaIlany 2012) ซ่ึงนกัเรียนมีมโนทศัน์คลาดเคล่ือนหรือ MU มากท่ีสุด เม่ือได้
ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท ท าให้นกัเรียนมีมโนทศัน์คลาดเคล่ือนหรือ MU ลดลง และแบบการ
เปล่ียนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  เร่ืองค่าสัมบูรณ์ เป็นแบบรักษาความถูกตอ้งเพียงบางส่วน (Maintain – Partial Correct: 
MTPC) มากท่ีสุด โดยท่ีมโนทศัน์ |𝑥| < 𝑥 มีการเปล่ียนมากท่ีสุด  และเปล่ียนมโนทศัน์ในแบบแบบถดถอยไปสู่ความไม่
ถูกตอ้ง (Retrogression: RTG) นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมโนทศัน์ |𝑥| ≥ 𝑥 ไม่มีการเปล่ียน และทั้ง 5 มโนทศัน์ มีการเปล่ียนในแบบ
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ถูกตอ้งอยา่งกา้วหน้า (Progress : PG) ซ่ึงมโนทศัน์ |𝑥| ≤ 𝑥 มากท่ีสุด ร้อยละ 18.9 จะเห็นวา่ผลการจดัการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์สองบทบาท เร่ืองค่าสัมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท าให้นกัเรียนมีการเปล่ียนมโนทศัน์สอดคลอ้งกบังานวิจยั
พบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมนักเรียนมีการปรับเปล่ียน
ของมโนทศัน์ มีความคงทนมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนลดลง (Lee and She, 2009; Akpinar 2007) 
กติตกิรรมประกาศ 
        งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดียิง่ จากภาควชิาคณิตศาสตร์ สถิตและคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี คณะครูอาจารย ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งคณะผูบ้ริหารโรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา จงัหวดัอุบลราชธานีท่ี

อนุญาตใหใ้ชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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