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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ 1)เพ่ือศึกษามโนทัศนที่คลาดเคลื่อนรายวิชา

แคลคูลัส เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2)เพ่ือสรางนวัตกรรมที่ใชแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

รายวิชาแคลคูลัส เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ของนักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยมโนทัศนทางคณิตศาสตร

ที่คลาดเคลื่อนรายวิชาแคลคูลัส เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตสาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2562 

จำนวน 181 คน กลุมตัวอยางที่ใชเปน นี้ เปนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตสาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2562 จำนวน 124 ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  

และเลือกกลุมเปาหมายโดยวธิีการสุมอยางงาย และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตสาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 

คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน

รายวิชาแคลคูลัส เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจำนวน 30 ขอ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

(Lovett Reliability) 0.743  และ นวัตกรรมที่ใชในการแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร 

ไดแก  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ไดระดับคณุภาพของนวัตกรรม

เฉลี่ย  4.48 
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผลการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 5 ลำดับแรก ไดแก ทฤษฎีบท “การหารกันของลิิ

มิต” (รอยละ 96.77)  การหาคาลิมิตซายและขวาจากการแทนคา (รอยละ 91.94) การหาลิมิต

ทางขวาคาอนันต (รอยละ 91.94) การหาคาลิมิตทางขวาจากการแทนคา (รอยละ 85.48) และการ

เลือกใชฟงกชันท่ีถูกตองสำหรับการหาลิิมิตของฟงกชันที่อยูในรูปแบบฟงกชันเงื่อนไข (รอยละ 

85.48)   

2.  ผูวจิัยไดสราง บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่อง เปนนวัตกรรมที่ใชแกไข

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ซึ่งประกอบดวย  คำนำ  แนวปฏิบัติ  กรอบที่ 1 ความหมายและบทนิยาม

ของลิมิต  กรอบท่ี 2 ทฤษฎีบทของลิมิต  กรอบที่ 3 ทฤษฎีบทของลิมิต  กรอบที่ 4 ทฤษฎีบทของ

ลิมิต  กรอบที่ 5 ลิมิตที่เก่ียวของกับอนันต  กรอบที่ 6 ลิมิตที่เก่ียวของกับอนันต  กรอบที่ 7 ลิมิตท่ี

เก่ียวของกับอนันต  และกรอบที่ 8 ความตอเนื่องของฟงกชัน 

3.  ผลการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน หลังการใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชัน มีคาเฉลี่ยแตกตางจากกอนการใช อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลัง

การใชมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนลดนอยลงกวากอนการใชบทเรียนสำเร็จรูป  

 

คำสำคัญ: มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณติศาสตร  การวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน  บทเรยีน

สำเร็จรูป เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จำนวน 6,000 บาท ซึ่งทำใหผู วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยไดสำเร็จ

สมบูรณ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ป

การศึกษา 2562  ที่ไดใหความรวมมือในการเปนกลุมตัวอยาง กลุมทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

อยางดียิ่ง ซึ่งทำใหผูวิจัยไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ ทำใหผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและเปน

แนวทางในการพัฒนามโนทัศนที ่คลาดเคลื่อนรายวิชาแคลคูลัส เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของ

ฟงกชัน 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย  ที่ใหคำปรึกษาอันเปนประโยชนอยางดียิ่งแกผูวิจัย อีกทั้งยังเปนกำลังใจจนการวิจัยนี้เสร็จ

สมบูรณ 

 

 

 

 วชิรารักษ โอรสรัมย 

    กรกฎาคม 2563 
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