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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ และ 2) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การ
ประยุกตข์องสมการเชงิเสน้ตัวแปรเดยีว” โดยเนน้การคดิแบบฮวิรสิตกิส์ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 50 คน จํานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากจํานวนทั้งหมด 12 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” 
โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ จํานวน 11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ตาราง แผนภูม ิและการบรรยาย 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนการสอน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนส่วน
ใหญ่ต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ 
อยู่ในระดับมาก 

คําสําคัญ: การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การคิดแบบอิวริสติกส์ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study students’ mathematics learning achievement of 
mathayomsuksa two students on applications of  linear equations with one variable by emphasizing heuristics 
thinking and 2) to study students’ opinion related to learning activities on applications of  linear equations with one 
variable by emphasizing heuristics thinking. 

The population of this research was mathayomsuksa two students at Phrapathom Witthayalai School. The 
sample group was 50 mathayomsuksa two students of one classroom that  

was selected by cluster random sampling  from  12  classrooms  at  Phrapathom Wittayalai School in  the second 
semester of the academic  year 2013. The instruments in data collection consisted of  11 lesson plans on 
applications of  linear equations with one variable by emphasizing heuristics thinking, mathematics learning 
achievement test on applications of  linear equations with one variable, and students’ questionnaire related to 
learning activities on applications of linear equations with one variable by emphasizing heuristics thinking. The 
data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, t-test and presented by tables charts with 
their corresponding description. 

The results revealed that the mathematics learning achievement of mathayomsuksa two students after 

learning on applications of linear equations with one variable by emphasizing heuristics was higher than before 

learning and was higher than 60% at the .05 level of significance and most students’ opinion related to learning 

activities on applications of linear equations with one variable by emphasizing heuristics thinking was at the high 

level. 
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