
บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

ตอนท่ี 2 การสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   
 

ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสามารถใน 

การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีละคู่  และน าเสนอในรูปเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและค่าสถิติบรรยาย
ของตวัแปร ดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน 108 คน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหา
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ทางคณิตศาสตร์(solving) เท่ากับ 12.917 และ 2.852  ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์(motivation) เท่ากบั 3.069 และ 0.591 ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
(child center) เท่ากับ 3.373 และ 0.843  ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์(self) เท่ากับ 3.014 และ 0.425  และตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) 
เท่ากับ 12.065 และ 2.325 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย(coefficient of 
variation = CV = SD/mean) พบว่า สัมประสิทธ์ิการกระจายของตัวแปรทั้ง 5 ตวัแปรมีค่าเท่ากับ 
0.221, 0.193, 0.250, 0.167 และ 0.193  ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์(self) มีการกระจายค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท านายทั้ง 4 ตวัแปร กบัตวัแปรตามพบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีค่าสูงสุดคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กบัตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผล
(reason) มีค่าเท่ากบั 0.745 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์สูง
มาก และมีอยู่จริงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีมีค่ารองลงไป
คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) 
กบัตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) มีค่าเท่ากบั 0.627 เป็น
ความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์สูง และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ท่ีมีค่ารองถดัไปคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กบัตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั(child center) มีค่าเท่ากบั 0.462 เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์ปานกลาง 
และมีอยู่จริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ท่ีมีค่านอ้ยสุดคือ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กบั
ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) มีค่ าเท่ ากับ  0.273 เป็น
ความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์ต ่า และมีอยู่จริงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผล
การวิเคราะห์สรุปไดว้่าตวัแปรท านายทั้ง 4 ตวัแปร มีตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) 
ท่ีน่าจะเป็นตวัแปรท านายท่ีดีท่ีสุด และน่าจะมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์(solving) 
 ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท านายหรือตวัแปรตน้ทั้ง 4 ตวัแปร รวม  
6 คู่ พบว่าไม่มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คู่ใดมีค่าสูงกว่า 0.431 หรือต ่ากว่า - 0.021 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าอัตราความแปรปรวนเฟ้อ (Variance Inflation Ratio: VIF) ของตัวแปร motivation, 
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child center, self และ reason มีค่าเท่ากบั 1.248, 1.337, 1.158, 1.426 ตามล าดบัไม่มีค่าใดสูงเกินกว่า 
5.300 แสดงวา่ไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ดงัผลการวิเคราะห์ในตาราง 
ท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร 5 ตวัแปร 

 

ตัวแปร solving motivation child center self reason Mean S.D. CV 
solving 1.000     12.917 2.852 0.221 

motivation 0.273** 1.000    3.069 0.591 0.193 
child center 0.462** 0.377** 1.000   3.373 0.843 0.250 

self 0.627**   - 0.021 0.171* 1.000  3.014 0.425 0.167 
reason 0.745** 0.330** 0.431** 0.335** 1.000 12.065 2.325 0.193 

หมายเหตุ: n = 108; * p < 0.05;  ** p < 0.01; VIF ของตวัแปร motivation, child center, self, reason = 
1.248, 1.337, 1.158, 1.426  ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 2 การสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
              ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนควนเนียงวิทยา   
 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรท านาย 4 ตวัแปรคือ ตวั 
แปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ (child center) การรับ รู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) และ
ความสามารถในการให้ เหตุผล (reason) ท่ี มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์(solving) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 108 คน ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อทดสอบสมมติฐานวิจยัท่ีก าหนดไวไ้ดผ้ล
การวิเคราะห์ถดถอยรวม 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือใส่ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) 
เข้าในสมการถดถอย พบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) 
ไดเ้ท่ากบั 7.4 % (ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ = R2 = 0.074) ซ่ึงมีขนาดต ่าและมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(F = 8.529; df = 1,106; p = 0.004) อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
(motivation) ท่ี มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์( solving) มีค่ า
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สัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 1.317 และมีนัยส าคญัทางสถิติ นั่นคือนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโนม้ท่ีมีความสามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 1.317 คะแนน 
 ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือใส่ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) เพิ่ม
เขา้ในสมการถดถอย พบว่าตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) และ
ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวั
แปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) ไดเ้ท่ากบั 22.5 % (ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ = R2 = 0.225) ซ่ึงมีขนาดปานกลางและมีนัยส าคญัทางสถิติ (F = 15.225; df = 2,105; p = 
0.000)  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในขั้นตอนท่ี 1 ไดผ้ลว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์เพิ่มขึ้น(R2) เท่ากบั 0.150 แสดงว่าตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
(child center) สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์(solving) เพิ่มขึ้นไดอี้ก 15.0 %  อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์(motivation) และตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) ท่ีมีต่อ
ตวัแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ 
0.554 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ(t = 1.238; p = 0.219) และ 1.417(t = 4.513; p = 0.000) ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติ หมายความว่านกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 
คะแนน มีแนวโน้มท่ีมีความสามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 0.554 คะแนน เม่ือควบคุม
ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัให้มีค่าคงท่ี ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีมีคะแนนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มขึ้ น  1 คะแนน มีแนวโน้มท่ีความสามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.417 คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือควบคุมตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีค่าคงท่ี เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่า
อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) และการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) ท่ีมีต่อตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
(solving) มีค่าเท่ากบั 0.115 และ 0.419 ตามล าดบั แสดงว่าอิทธิพลของตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) เท่ากบั 0.419 ทิศทางบวก ขนาดสูง และสูงประมาณสามเท่าของ
อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) 
 ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือใส่ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
(self) เพิ่มเข้าในสมการถดถอย พบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
(motivation) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถในการ
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แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) ไดเ้ท่ากบั 54.9 % (ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ = R2 = 0.549) 
ซ่ึงมีขนาดปานกลางและมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 42.156; df = 3,104; p = 0.000)  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในขั้นตอนท่ี 2 พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เพิ่มขึ้น(R2) 
เท่ากับ 0.324 แสดงว่าตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) 
เพิ่มขึ้นไดอี้ก 32.4 %  อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) 
ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) และตวัแปรการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) ท่ี มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์(solving) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.833 ซ่ึงไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ(t = 2.416; p 
= 0.017) เท่ากบั 1.008(t = 4.110; p = 0.000) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ และเท่ากบั 3.895(t = 8.640; p 
= 0.000) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั หมายความว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 0.833 คะแนน เม่ือควบคุมตัวแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ใหมี้ค่าคงท่ี นกัเรียนท่ีมีคะแนนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มท่ีมีความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 1.008 คะแนน เม่ือควบคุมตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีค่าคงท่ี นักเรียนท่ีมีคะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มท่ีมีความสามารถ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.895 คะแนน เม่ือควบคุมตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัให้มีค่าคงท่ี เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่าอิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์(motivation) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ (child center) และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) ท่ีมีต่อตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์(solving) มีค่าเท่ากบั 0.173,  0.298 และ 0.580 ตามล าดบั แสดงว่าอิทธิพลของตวั
แปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) เท่ากับ 0.580 ทิศทางบวก 
ขนาดสูง และสูงประมาณสามเท่าของอิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์(motivation) ซ่ึงเท่ากับ 0.173 ทิศทางบวก ขนาดต ่า และสูงประมาณหน่ึงเท่าของ
อิทธิพลของตัวแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ(child center) ซ่ึงเท่ากับ 0.298 ทิศ
ทางบวก ขนาดต ่า 
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 ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือใส่ตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) เพิ่มเขา้ในสมการ
ถดถอย พบว่าตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) 
และความสามารถในการใหเ้หตุผล(reason) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) ไดเ้ท่ากบั 73.9 % (ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ = R2 = 
0.739) ซ่ึ งมีขนาดสูงมากและมีนัยส าคัญทางสถิติ  (F = 72.890; df = 4,103; p = 0.000)  เม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในขั้นตอนท่ี 3 พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
เพิ่มขึ้ น(R2) เท่ากับ 0.190 แสดงว่าตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) เพิ่มขึ้น
ได้อีก 19.0 %  อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) ตวั
แปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนคณิตศาสตร์(self) และตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ท่ีมีต่อตวัแปร
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.271 ซ่ึง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ(t = 0.999; p = 0.320) เท่ากบั 0.484(t = 2.455; p = 0.016) ซ่ึงไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ เท่ากบั 2.885(t = 7.931; p = 0.000) ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติ และเท่ากบั 0.639(t = 8.663; p 
= 0.000) ซ่ึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั หมายความว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 0.271 คะแนน เม่ือควบคุมตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวัแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผลให้มี
ค่าคงท่ี นักเรียนท่ีมีคะแนนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโนม้ท่ี
มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 0.484 คะแนน เม่ือควบคุมตวัแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ และตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผลให้มีค่าคงท่ี นักเรียนท่ีมีคะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโนม้ท่ีมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 2.885 คะแนน และเม่ือควบคุมตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และตวัแปรความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลให้มีค่าคงท่ี นกัเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการใหเ้หตุผลเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มี
แนวโน้มท่ีมีความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 0.639 คะแนน เม่ือควบคุมตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีค่าคงท่ี  เม่ือพิจารณาค่า
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สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่าอิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์(motivation) การจัดการเรียน รู้ท่ี เน้นผู ้เรียน เป็นส าคัญ (child center) การรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) 
ท่ีมีต่อตวัแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving) มีค่าเท่ากับ 0.056, 0.143, 
0.430 และ 0.521 ตามล าดับ แสดงว่าอิทธิพลของตวัแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) 
เท่ากับ 0.521 ทิศทางบวก ขนาดสูง และสูงประมาณเก้าเท่าของอิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) ซ่ึงเท่ากับ 0.056 ทิศทางบวก ขนาดต ่ามาก สูง
ประมาณสามเท่าของอิทธิพลของตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) ซ่ึง
เท่ากับ 0.143 ทิศทางบวก ขนาดต ่า และสูงประมาณหน่ึงเท่าของอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) ซ่ึงเท่ากับ 0.430 ทิศทางบวก ขนาดปาน
กลาง ดงัผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดบัลดหลัน่ 4 ขั้นตอน ในตารางท่ี 4.2 ต่อไปน้ี 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ของตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 
 b beta t p b beta t p b beta t p b beta t p 

const. 8.876  6.300 0.000 6.437  4.586 0.000 -4.779  -2.834 0.006 -5.948  -4.590 0.000 
motivation 1.317 0.273 2.920 0.004 0.554 0.115 1.238 0.219 0.833 0.173 2.416 0.017 0.271 0.056 0.999 0.320 
child center     1.417 0.419 4.513 0.000 1.008 0.298 4.110 0.000 0.484 0.143 2.455 0.016 

self         3.895 0.580 8.640 0.000 2.885 0.430 7.931 0.000 
reason             0.639 0.521 8.663 0.000 

R 0.273    0.474    0.741    0.860    
R2 0.074    0.225    0.549    0.739    

Adj. R2 0.066    0.210    0.536    0.729    
F 8.529; df = 1, 106; p = 0.004 15.225; df = 2, 105; p = 0.000 42.156; df = 3, 104; p = 0.000 72.890; df = 4, 103; p = 0.000 

R2 0.074    0.150    0.324    0.190    
F 8.529; df = 1, 106; p = 0.004 20.363; df = 1, 105; p = 0.000 74.657; df = 1, 104; p = 0.000 75.047; df = 1, 103; p = 0.000 
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 ผลการวิเคราะห์ถดถอย 4 ขั้นตอน ขา้งตน้สรุปไดว้่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ทั้ง 4 
ขั้นตอนของตวัแปรท านาย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) การจดัการ
เรียน รู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ (child center)การรับ รู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์(self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) มีค่าเท่ากับ 7.4 %, 15 %, 32.4 % 
และ 19.0 % ตามล าดบั ค่าขนาดอิทธิพลของตวัแปรท านายทั้ง 4 ตวัแปร จากสมการถดถอยขั้นตอน
ท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 0.056, 0.143, 0.430 และ 0.521 ตามล าดับ นั่นคือตัวแปรปัจจัยท่ีมีต่อตัวแปร
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) ไดแ้ก่ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์(motivation) มีอิทธิพลทางบวกขนาดต ่ามาก ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั(child center) มีอิทธิพลทางบวกขนาดต ่า ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์(self) มีอิทธิพลทางบวกขนาดปานกลาง และตวัแปรความสามารถในการให้
เหตุผล(reason) มีอิทธิพลทางบวกขนาดสูง ซ่ึงเป็นการยนืยนัสมมติฐานการวิจยั และสมการถดถอย
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน แสดงไดด้งัน้ี 

 

         gSolvin = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason) 

        solvingZ =  0.056(Zmotivation) +  0.143(Zchild center) + 0.430(Zself) + 0.521(Zreason)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


