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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่ึงท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึงอมัพร มา้คนอง(2547, น.94) กล่าวว่าการแกปั้ญหา
เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ทกัษะและความสามารถหลายอยา่ง เช่น ความรู้
ในเน้ือหา ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน ทกัษะการคิด และความสามารถในการประเมินการ
ท างานของตนเอง นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ เจตคติ และความเช่ือของผูแ้กปั้ญหาดว้ย
เพราะผูท่ี้เก่งคณิตศาสตร์อย่างแทจ้ริงไม่ใช่ผูท่ี้จดจ าสูตรอย่างซบัซอ้นต่างๆ ไดท้ั้งหมด แต่เป็นผูท่ี้มี
วิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างดี ซ่ึงการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนควรจะ
เรียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาให้เกิดทกัษะขึ้นในตวันกัเรียน การเรียนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะ
ช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อทอ้ และมีความมัน่ใจใน
การแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานท่ีนักเรียน
สามารถน าติดตวัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัไดน้านตลอดชีวิต (รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์, 2555,  
น.9-7)  
 การจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้นจ าเป็นท่ีตอ้ง
ท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ว่า ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีความเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์กบัอะไร มีตวัแปรใดท่ีเป็นสาเหตุท าให้ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดต ่าลง และตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะอย่างไร ซ่ึงการ
พฒันาคุณภาพทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ มีปัจจยัหลายดา้น แต่ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัก็คือ 
การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยครูควรมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการจดัการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการพฒันาความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเขา้ใจและปฏิบติัไดจ้ริง โดยใช้
หลกัการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้ิดและ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไดศึ้กษาคน้ควา้จากส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผูส้อนมีส่วนช่วยใน
การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าและช้ีแนะในขอ้บกพร่อง
ของผูเ้รียน สามารถจดัสาระการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและกระบวนการ ดา้นคุณธรรม 
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จริยธรรม และค่านิยมไดต้รงตามหลกัสูตร สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ วดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาก าหนดครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เลือกใช้รูปแบบของการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกับเน้ือหาและเหมาะกับ
ผูเ้รียน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้(กรม
วิชาการ, 2545, น. 188-190) นอกจากน้ีปัจจยัส าคญั คือ การสอนของผูส้อนหรือรูปแบบการจดัการ
สอนท่ีผูส้อนน ามาใชใ้นห้องเรียนแล้วยงัมีปัจจยัหรือองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้
คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะท าส่ิง
ต่างๆใหส้ าเร็จลุล่วงและมีส่วนสัมพนัธ์ในการกระตุน้ใหบุ้คคลมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น โดย
ปกติผูเ้รียนมกัตอ้งการใหต้นเองประสบความส าเร็จ และมีความสามารถทั้งความรู้และทกัษะในการ
เรียนรู้ นัน่คือผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงย่อมมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเองให้รอบรู้ ให้เก่ง
มากกวา่คนอ่ืนๆ มีความทะเยอทะยานในการเรียน และมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
จึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากกว่าผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า(ทรายทอง  พวกสันเทียะ, 
2542) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันา กิติทรัพยก์าญจนา(2546) ท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ 
McCelland ท่ีกล่าวไวต้ั้ งแต่ปี ค.ศ. 1961 ท่ีเน้นความส าคัญในเร่ืองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากกว่า
แรงจูงใจดา้นอ่ืนๆ เพราะนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะตั้งใจเรียน และประสบความส าเร็จ
ในการเรียน ในทางตรงขา้มกบันกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่าจะขาดความสนใจ ไม่มีความตั้งใจ
เรียน และจะประสบความลม้เหลวในการเรียนในท่ีสุด 

ในการเรียนคณิตศาสตร์นั้นพบว่านักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกนัจะส่งผลให้นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจและความพยายามเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกนั  
นกัเรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์ต ่าจะไม่สนใจ เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่
สนุกและมีความเครียดกบัการเรียนคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกนันักเรียนท่ีมีความสามารถในการ
รับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร์สูง จะพยายามและสนใจในการเรียนซ่ึงความมัน่ใจ
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อให้เกิดความคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ความสามารถของตนเองในด้าน
คณิตศาสตร์ ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกจากการ
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ และตอ้งตดัสินตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และความรู้นั้นจะ
ส่งผลไปสู่ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์  ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการเรียนการคิด  การจ า 
ความรู้สึกและการตดัสินใจในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และดา้นต่าง ๆ ดว้ย (ส ารวย หาญห้าว, 
2554, น. 4-5) 
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 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เนน้การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรบางตวักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่วนการวิจยัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงทดลอง เช่น การพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ือง จ านวนและตวัเลข โดยใชก้ารจดัการเรียนการ
สอนแบบอริยสัจ 4 ของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจลกัษพ์ิทยา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มธัยมศึกษาเขต 28 (ปวีณา ตงันู, 2557) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการวาดแบบจ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่(อภิณห์ภศั 
มาน่ิม, 2556) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวการเรียนรู้แบบอิงบริบท 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (พิสมยั อาแพงพนัธ์, 
2556) การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียนแบบผสมผสาน  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 2 (สุธาวลัย ์สมานหมู่, 2554) การศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์สมการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1โดยการใช้ตัวแทน 
(Representation) (อรชร ภูบุญเติม, 2550) เป็นตน้ 
 ส าหรับงานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นท่ี
พฤติกรรมการสอนและวิธีการสอน แต่จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถใน
การแกปั้ญหา พบว่านอกจากตวัแปรทางดา้นความรู้หรือดา้นพุทธิพิสัยท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนแลว้ยงัมีตวัแปรทางดา้นความรู้สึกหรือดา้นจิตพิสัยท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการแกปั้ญหา โดยเก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงย่อมมีความปรารถนาท่ีจะเรียนให้รอบรู้ ตอ้งการเรียนให้เก่งกว่าคนอ่ืน มี
ความมานะในการเรียน มีความรับผิดชอบท่ีจะท ากิจกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย มีความพยายามท่ี
จะปรับปรุงตนเองใหดี้ขึ้นจึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากกวา่ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรายทอง  พวกสันเทียะ(2542, น.83) มิญช์มนัส วรรณมหินทร์
(2544, น.92) บญัชา สุวรรณโท(2545, น.127-128) และจารุวรรณ เฮา้ทา(2546, น.89) ท่ีมีผลการวิจยั
ตรงกันว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลในรูปแบบท่ีเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีถา้นักเรียนไดเ้รียนรู้และมี
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์จะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งเป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน 
ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม(รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, 2555, น. 15-16 )  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชาดา พรหมจิตร(2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัสงขลา ท่ีพบว่าความสามารถ
ในการให้เหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  
  จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรท่ี
ส่งผลให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  มีความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางดา้นคณิตศาสตร์ ซ่ึงจากการศึกษาคน้ควา้พบว่ามีปัจจยัหลายดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่น ด้านตัวผูเ้รียน ด้านท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของครู ด้าน
ครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงจากการท่ีครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ (พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว ์ ยินดีสุข, 2548, น. 122) และผูว้ิจยัได้คดัสรรจาก
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใชข้อ้มูลตามสภาพท่ีเป็นจริงท่ีปรากฏในขณะนั้น เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสามารถอธิบายถึงคุณภาพของผูเ้รียนในวิชาคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างลึกซ้ึง และครอบคลุมมาก
ขึ้น ทั้งน้ีจากการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เก่ียวกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
ทกัษะในการแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในระดับท่ีสูงขึ้ น ตลอดจนจะเป็นทักษะพื้นฐานท่ีช่วยในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีนักเรียนจะพบเจอในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
ควนเนียงวิทยา โดยขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ท่ี มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัชั้นท่ี
สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกับสภาพบริบทของโรงเรียน อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพทางการศึกษาและการ
พฒันาประเทศชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

2.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

 
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 
        จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้น มีดว้ยกนัหลายตวัแปร ทั้งน้ีในการน าไปพฒันาและปรับใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ของสถานศึกษานั้นๆ การ
วิจยัคร้ังน้ีใช้การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคดัสรรทั้ง 4 ตวั ไดแ้ก่ ความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงทุกตวัแปรผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมาจากงานวิจยั
ของมัจจนา  จงกล (2547, น. 90-92) พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความเช่ือมัน่ในตน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่าเท่ากับ .140, .126, .055 และ .20 ตามล าดับ ตัว แปรท่ีมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความสามารถในการแกปั้ญหาผ่านความเช่ือมัน่ในตน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า .0015 โดยโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ร้อยละ 59.02 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแกมกาญจน์ 
คชวงษ ์(2553) ท่ีพบวา่ตวัแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความสามารถในการใหเ้หตุผล ความเช่ืออ านาจ
ภายในตน และการอบรมสั่งสอนของครู/อาจารย ์มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณท่ีวิเคราะห์แบบตวัแปรเอกนาม
ระหวา่งตวัแปรปัจจยัความสามารถในการแกปั้ญหา เท่ากบั .621 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถอธิบายร่วมกนัไดร้้อยละ 38.6  
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รวมทั้งงานวิจยัของส ารวย หาญหา้ว(2554) ซ่ึงพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ตัวแปรการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ เพศ รายไดข้องครอบครัว
นกัเรียน การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเล้ียงดูแบบปกป้องคุม้ครอง และงานวิจยั
ของสุชาดา พรหมจิตร(2553) ท่ีพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างตวัแปรปัจจยักบัความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีค่าตั้งแต่ -.09 ถึง .95 ความสามารถในการใหเ้หตุผลมีความสัมพนัธ์กนั
สูงกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ (rxy= .95) และความเช่ืออ านาจภายในตน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ืออ านาจภายในตนเอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ความสามารถในการให้เหตุผลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเช่ือ
อ านาจภายในตนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเช่ืออ านาจภายในตนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ .07 ถึง .70 ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ภายในสูงท่ีสุดนั้นเป็นความสัมพนัธ์การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ผูว้ิจยัเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

4.1 ความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

4.2 ความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   
 
 
 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตร์ 

 
 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการใหเ้หตุผล 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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5. ขอบเขตกำรวิจัย 
 

5.1 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
ปีการศึกษา 2560 

5.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  
ปีการศึกษา 2560    จ านวน 108 คน 

5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัศึกษาเฉพาะตวัแปรความสามารถในการให้ 
เหตุผล การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากการศึกษางานวิจัยท่ี เก่ียวข้องพบว่าตัวแปรดังกล่าว มี
ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และจากการศึกษางานวิจยั ท่ีผ่าน
มายงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 6.1 ความสามารถในการให้เหตุผล หมายถึง กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้ง
อาศยัการคิดวิเคราะห์หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการรวบรวมขอ้เท็จจริง เป็นการคิดท่ีเก่ียวกบั
การสร้างขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัแนวคิดและความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของแนวคิดเหล่านั้น 
ซ่ึงประกอบดว้ยการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั  
 6.2 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในวิชาคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย เหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจ
และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน โดยผสมผสานสาระทั้งทางด้านเน้ือหา ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมการสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่ผูเ้รียนโดยการ
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้ิดแกปั้ญหาและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ ไดค้น้ควา้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้สดงออกทางความคิด สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปใชแ้กปั้ญหาได ้โดยครูช่วยช้ีแนะแนวทางการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง 
 6.3 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือใน
ความสามารถของตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ และท ากิจกรรมท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ระสบผลส าเร็จได ้
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 6.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรือร้น ความกลา้เส่ียง รู้จกัวางแผน และความมีเอกลกัษณ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 6.5 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง กระบวนการในการน า
ความรู้ ความคิด การวิเคราะห์ จากประสบการณ์เดิมของนักเรียนไปใช้ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนักเรียนไม่คุ ้นเคยและไม่เหมือนในต าราเรียนทั่วไป เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีนกัเรียนตอ้งการ 
 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

7.1 ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

7.2 ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ส าหรับครูผูส้อนอ่ืนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได ้รวมทั้งน าไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

7.3 ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางแก่ผูส้นใจอ่ืนๆ ในการศึกษา คน้ควา้ และวิจยัเก่ียวกบั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 


