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บทคัดย่อ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเขา้ใจในการเรียนเร่ืองจ านวน
เชิงซ้อนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2554    จ  านวน 
37 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่   แผนการจดัการเรียนรู้   ใบกิจกรรม    แบบทดสอบ
ประจ าหน่วย แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการเรียนเร่ืองจ านวนเชิงซ้อน และเกณฑ์การวดัระดบั
ความเขา้ใจในการเรียน 4 ระดบั ตั้งแต่ 0 ถึง 3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้การเช่ือมโยงการแสดง
แทนหลายรูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน ไดแ้ก่ ขอ้ความ สัญลกัษณ์ และกราฟ โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
ประกอบโจทย์ปัญหา ผูศึ้กษาท าการสอนด้วยตนเอง  เม่ือเรียนจบในแต่ละหน่วยนักเรียนท า
แบบทดสอบประจ าหน่วย  และหลงัจากเรียนครบทั้ง 5 หน่วยแลว้ นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความ
เขา้ใจ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละของระดบัความเขา้ใจ ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียน
ท่ีมีความเขา้ใจในการเรียนเร่ืองจ านวนเชิงซ้อนอยูใ่นระดบั 3 ซ่ึงนกัเรียนสามารถใชก้ารแสดงแทน
ของจ านวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง เช่ือมโยงการแสดงแทนของจ านวนเชิงซ้อนได้ถูกต้อง และหา
ค าตอบไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 83  นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจในการเรียนเร่ืองจ านวนเชิงซ้อนอยูใ่น
ระดบั 2 ซ่ึงนกัเรียนสามารถใช้การแสดงแทนของจ านวนเชิงซ้อนไดถู้กตอ้ง เ ช่ือมโยงการแสดง
แทนของจ านวนเชิงซอ้นไดถู้กตอ้ง แต่หาค าตอบไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 13 และนกัเรียนท่ีมีความ
เขา้ใจในการเรียนเร่ืองจ านวนเชิงซ้อนอยู่ในระดบั 1 ซ่ึงนักเรียนสามารถใช้การแสดงแทนของ
จ านวนเชิงซอ้นไดถู้กตอ้ง แต่เช่ือมโยงการแสดงแทนของจ านวนเชิงซ้อนไม่ถูกตอ้ง และหาค าตอบ
ไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 4 พบขอ้ผิดพลาดในการเรียนเร่ืองจ านวนเชิงซ้อนในดา้นการคิดค านวณ 
และการค านวณหาค่า r และมุม  
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Abstract 

 

The purpose of the independent study was to study understanding on complex number of 
students. Target group included 37 MathayomSuksa 5 students enrolled in the second semester of 
2011 academic year at Wattanothaipayap School, Chiang Mai province. The instruments were 
lesson plans, activity sheets, unit tests, test on understanding in complex number and rubrics for 4 
understanding levels from 0 to 3. The learning provision emphasized multiple representations of 
the connections, verbal representation, symbolic representation and graphical representation. 
Using group activities to present the word problems. The researcher taught the classes herself. 
After finishing each unit, the students had unit examination and after all units had the test on 
complex number understanding. The data were analyzed in term of percentage of their level 
understanding. The findings reveal that 83% of the students understanding on complex number 
were at level 3 showing their correct complex number representation, correctly linking 
representations to complex number. 13% of them were at level 2 who could use the correct 
representation of complex number but incorrectly linking representations to complex number but  
could not find the answer, and 4% of the students were at level 1 who could use the representation 
of complex number but incorrectly linking multiple representations to the complex number and 
could not find the answer. The students had error in calculation, calculate r  and . 
 


