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  :  สาขาคณิตศาสตร์ศกึษา 
คําสําคญั :  ทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
  วรกมล  วงศธรบญุรัศม:ิ การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.ของนักเรียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. อาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์: รศ. ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง. 
190 หน้า. 

  
  การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.   2) เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อของ สสวท. และ 3) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ทีเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ทีได้มาจาก
การสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling) จํานวน 2 ห้อง โดยแบง่ห้องที  เป็นกลุม่ทดลอง คือ เป็นกลุ่มทีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน และห้องที  เป็นกลุม่ควบคมุ คือ เป็นกลุ่มทีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามคูมื่อของสสวท. จํานวน 40 คน เครืองมือทีใช้ในการวจิยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
แผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือของ สสวท. แบบทดสอบวดัทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว และ แบบทดสอบผลสมัฤทธิคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
การดําเนินการวิจัยวดัผลก่อนและหลงัเรียน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลียส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้คา่สถิตทิดสอบที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกวา่การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือ
ของ สสวท. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 2) ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสงูกว่าการจัดการเรียนการรู้
ตามคู่มือของ สสวท. อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 3) ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรือง 
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 
ภาควชิาคณิตศาสตร์                                                                                 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร                            
ลายมือชือนกัศกึษา........................................................................................................... .......ปีการศกึษา  
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 The purposes of this research were 1) to compare the mathematics problems solving 
skills on one variable linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-
based learning and IPST learning handbook 2) to compare the learning achievement of 
mathematics problems solving skills on one variable linear equations learning after studying by 
using problem-based learning and IPST learning handbook for Matthayomsuksa 1 students and 
3) to study the retention of mathematics problems solving skills on one variable linear equations 
learning after using problem-based learning for Matthayomsuksa 1 students. The samples of this 
research were 40 students each in 2 classes of Matthayomsuksa 1 students from cluster random 
sampling who studying mathematical and science program in the second semester of the 
academic year 2014 at The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Nakhon Pathom province. One room was chosen for the experimental group that studied by using 
problem-based learning and the other room was chosen for the control group that studied by 
using IPST learning handbook. The research instruments were the mathematics problem-based 
learning plans, IPST learning plans, the test of mathematics problem-based learning skill on one 
variable linear equations learning, the achievement test on one variable linear equations learning. 
The research design was Pretest-Posttest Design, Frequency, Percentage, Average, Standard 
Deviation and T-Test that were used to analyze data. 
 The results of research were: 1) the mathematics problems solving skills on one variable 
linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-based learning was 
higher than IPST learning handbook with statistical significant 0.01 2) the learning achievement 
on one variable linear equations learning of Matthayomsuksa 1 students by using problem-based 
learning was higher than IPST learning handbook with statistical significant 0.01 and 3) the 
retention of mathematics problems solving skills on one variable linear equations learning for 
Matthayomsuksa 1 students by using problem-based learning was higher than the 70 – percent 
criteria. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรือง  “การเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือของสสวท.ของนกัเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม” ฉบับนี   สําเร็จลุล่วงด้วยดี เนืองจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง ทีให้โอกาส  ให้ความเมตตากรุณา  
พร้อมทังให้คําแนะนําและข้อคิดเห็น  ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องซึงเป็น
ประโยชน์แก่งานวิจยันี  ผู้วิจยัรู้สกึซาบซงึในความกรุณาเป็นอยา่งยิงและขอกราบขอบพระคณุเป็น
อยา่งสงูมา ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีให้คําแนะนําทําให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีสมบรูณ์ยิงขนึในด้าน ข้อมูล ความรู้ ข้อคิดและคําแนะนําทีเกียวข้องกับวิทยานิพนธ์   ขอ
กราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน และเพือนร่วมสาขาคณิตศาสตร์
ศกึษาทกุคน  ทีให้ความรู้และการช่วยเหลอืในด้านตา่งๆ มาโดยตลอด 

 ขอกราบขอบพระคณุพอ่แม่และครอบครัวทีคอยสนบัสนุนและให้กําลงัใจ  ให้การดูแล
เอาใจใส่เสมอมา   ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ เชียวชาญทุกท่านทีเสียสละเวลาสําหรับการตรวจสอบ
คณุภาพเครืองมือ และขอบคณุอาจารย์เมธาสิทธิ  ธัญรัตนศรีสกุล ทีให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ
และกําลงัใจจนกระทงัมีวิทยานิพนธ์ฉบบันีขนึมา   ขอขอบคุณท่านผู้แต่งตําราและหนงัสือทุกเลม่  
ทีผู้วิจยัได้ใช้ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ 

 สดุท้ายนี   หากผลสาํเร็จของวิทยานิพนธ์เลม่นีมีสงิใดเป็นประโยชน์ทางการศึกษาหรือ 
การนําไปใช้จริง  ผู้วิจยัขอมอบคณุคา่และประโยชน์ทีมาจากงานวิจยัฉบบันีทงัหมดแด่ผู้ มีพระคุณ
ทกุทา่น   แตห่ากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้วิจยัขอน้อมรับไว้เพียงผู้ เดียว 
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