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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหองคประกอบของมโนทัศน 

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรูเพื ่อปรับเปลี ่ยนมโนทัศนที ่คลาดเคลื ่อนทางพีชคณิตสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และ 3) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาวิเคราะหสังเคราะหองคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ประชากรเปนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี จํานวน 2,140 คน 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
เครื ่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  มีคาดัชนีความ 
สอดคลอง 0.86-1.00 คาความยากงาย 0.40-0.59 คาอํานาจจําแนก 0.56-0.84 และคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.83 การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ระยะที่ 2 เปนการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต โดยใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 7 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช 
ในการตรวจสอบ ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ และระยะที่ 3 
เปนการศึกษาผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิต ประชากรเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 2,140 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ระยะเวลา 
ในการทดลองจํานวน 16 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบการ 
วินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ไดจากระยะที ่1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.86-1.00 คาความยากงาย 0.43-0.73 คาอํานาจจําแนก 
0.25-0.50  และคาความเชื่อมั ่นเทากับ 0.77 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี ่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท ี



ข 

ผลการวิจัยพบวา 
1) องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนประกอบไปดวย 1.1) ดานภาษาและสัญลักษณ 1.2) ดานการใชบทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ 
ทางคณิตศาสตร และ 1.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการและการสรุปผล มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง 
ประจักษซึ่งพิจารณาจากคาไคสแควรเทากับ 33.41 คาองศาอิสระ เทากับ 23 คาระดับนัยสําคัญ 
เทากับ 0.074 และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ เทากับ 0.034 
โดยเรียงลําดับคานํ้าหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย ดังน้ี 1.1) ดานภาษาและสัญลักษณ 
(B = 0.71) 1.2) ดานการใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติทางคณิตศาสตร (B = 0.63) และ 
1.3) ดานข้ันตอนการดําเนินการและการสรุปผล (B = 0.51)  

2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 2.1) หลักการของรูปแบบ 
ที่เนนนักเรียนมีสวนรวม ลงมือปฏิบัติ สรางมโนทัศนดวยตนเอง รวมทั้งการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนใหถูกตอง 2.2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2.3) กระบวนการจัดการเรียนรู 
ของรูปแบบมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 ข้ันเช่ือมโยงมโนทัศน (Connection: C) ข้ันที่ 2 ข้ันสราง 
มโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ข้ันที่ 3 ข้ันตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
ที่นักเรียนสรางข้ึน (Check: C) ข้ันที่ 4 ข้ันเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน 
(Change: C) และข้ันที่ 5 ข้ันตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 
และ 2.4) การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไป 
ไดของรูปแบบภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.41) 

3) การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 3.1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศนทางพีชคณิต 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีมโนทัศน
ทางพีชคณิตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
( X = 28.88, S.D. = 0.94 จากคะแนนเต็ม 40) 3.3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม
ร ูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
3.4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน 
ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( X =28.35, S.D.=0.53 จากคะแนนเต็ม 40) 

คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) analyze and synthesize the components  

of algebraic misconceptions for lower secondary school students, 2) develop an 
instructional model to correct the misconceptions in algebra for lower secondary school 
students, and 3) evaluate the implementation result of an instructional model to correct 
the misconceptions in algebra for lower secondary school students. The research 
consisted of three phases. The first phase; was to study,analyze,and synthesize the 
components of algebraic misconceptions for lower secondary school students. The 
population was 2,140 lower secondary students,at a school under the local government 
organization in Saraburi. The sample group used in this research was 400 secondary 
school students selected by multi-stage cluster sampling. The research instrument was a 
diagnostic test in terms of misconceptions in algebra for secondary school students with 
the index of item objective congruence between 0.86-1.00, the index of difficulty 
between 0.40-0.59, the values of discrimination between 0.56-0.84, and a reliability value 
of 0.83. The data were analyzed using a second-order confirmation element analysis. 
The second phase was to develop an instructional model to correct the misconceptions 
in algebra for lower secondary school students. The suitability and the possibility of an 
instructional model were checked by 7 experts. The tool used to examine the suitability 
of the model was an assessment form. The third phase was to study the results of an 
instructional model to correct misconceptions in algebra for 2,140 lower secondary 
school students at a school under the local government organization in Saraburi. The 
sample was 40 grade 7 students enrolled in the academic year 2019 and selected by 
multistage cluster sampling. The experiment lasted 16 hours. The tools used to collect 
data were a diagnostic test about misconceptions in algebra developed in the first phase 
and a mathematics achievement test, with the conformity index value between                    
0.86-1.00, the difficulty index value between 0.43 and 0.73, the value of discrimination 



ง 

between 0.25-0.50, and a reliability value of 0.77. The statistics used to analyze data 
was mean, standard deviation and t-test.  

The results of the research revealed that: 
1) The misconceptions in algebra of secondary school students consisted of

3 factors: (1.1) language and symbols, (1.2) the use of definitions, theorems and mathematical 
properties, and (1.3) the process of operation and conclusion. The factors were consistent 
with the empirical data, comprising the Chisquare value of 33.41, 23 degree of freedom, a 
significance level of 0.074 the root mean square error of approximation value of 0.034. 
The factors were arranged in a descending order as follows: (1.1) language and symbols 
(B = 0.71), (1.2) the use of definitions, theorems and mathematical properties (B = 0.63), 
and (1.3) the process of operation and conclusion (B = 0.51). 

2) The developed instructional model to correct  misconceptions in algebra for
lower secondary school students consisted of 4 components, including (2.1) principles of 
the model focusing on students participation, action taking, self conceptualization, 
misconceptions checking and correction, (2.2) model objectives, (2.3) the instructional 
process comprising 5 steps: Step 1 being the connection of conceptions (Connection: C), 
Step 2 being the construction of algebraic conceptions (Construction: C), Step 3 being 
the examination of algebraic misconceptions (Check: C), Step 4 being the change of 
algebraic misconceptions (Change: C), and Step 5 being the examination of algebraic 
misconception corrections (Check: C), and (2.4) model evaluation. The appropriateness 
and feasibility of the model were evaluated at a high level (X = 4.50, S.D. = 0.41).   

3) The results of the instructional model to correct misconceptions in algebra
were as follows. (3.1) The students who were taught using the instructional model to 
correct misconceptions in algebra had better conceptions in algebra at significance level 
of 0.05. (3.2) The students who were taught using the instructional model to correct 
misconceptions in algebra scored above the minimum criteria of 70 percent at a 
significance level of 0.05 (X = 28.88, S.D. = 0.94 full score 40). (3.3) The learning 
achievement of the students who were taught using the instructional model to correct 
misconceptions in algebra was higher at a significance level of 0.05. (3.4) The scores of 
learning achievement of the students who were taught using the instructional model to 
correct misconceptions in algebra were higher than the minimum criteria of 70 percent 
at a significance level of 0.05 (X  = 28.35, S.D. = 0.53 full score 40) 

Keywords: Factor Analysis, Instructional Model, Misconceptions 
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