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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองการประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยด าเนินการวิจยักับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็ง ราย     
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้การวาดภาพ 
จ านวน 7 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน แบบสะทอ้นคิดของนักเรียน แบบบนัทึกหลงัการ
สอนของครู  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาการประยุกตส์มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึน
หลงัจากการด าเนินการสอนครบทุกคาบ ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาการประยกุตส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด      
มีความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ผลการวิจยัสรุปว่า 
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาการประยุกตส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว สามารถส่งเสริมไดโ้ดย
ใชก้ารวาดภาพ 4 แบบ คือ การวาดภาพแบบบล็อกต าแหน่ง การวาดภาพแบบแท่ง การวาดภาพแบบ
เส้น และการวาดภาพแบบตารางวเิคราะห์ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study an ability in solving word problems on applied 
single-variable linear equations of Mathayom Suksa 2 students. The subjects of this research were 
32 Mathayom Suksa 2 students from class 2/3 in the second semester of academic year 2013 at 
Phayamengrai School, Phayamengrai District, Chiang Rai Province. Research instruments were 7 
lesson plans, record of classroom behaviors, record of student’s reflective thinking, record of after 
teaching, and word problem solving ability test on applied single-variable linear equations. The 
researcher collected the data by teaching according to the constructed lessons plans. After 
completing all the lessons, the researcher had the students took the word problem solving ability test 
on applied single-variable linear equations. 

The result showed that 23 students or 71.88% of all students had the ability in solving word 
problems on applied single-variable linear equations. Research findings showed that the ability in 
solving word problems on applied single-variable linear equations can be promoting by using four 
methods of drawing, which were drawing set blocks, drawing bar models, drawing line model, and 
drawing analytic table model. 


