
 
 

บทที ่ 5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  ผูว้ิจยัขอกล่าวถึง สรุปการวิจยั อภิปรายผล  
และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

1. สรุปการวิจัย 

 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการ 

เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

 1.1.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
 1.2.1 ความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   

 1.2.2 ความสามารถในการใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา   
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    1.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

   1.3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
G*Power 3.1 ก าหนดสัดส่วนจ านวนนกัเรียนและใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย 
        1.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้ เหตุผล  แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ   แบบสอบถามการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
   1.3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบ 
ทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผล แบบสอบถามการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบ น ามาตรวจใหค้ะแนน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบ และน ามาลงรหสัเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
   1.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สหสัมพนัธ์ 
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
  1.4 ผลการวิจัย 

       1.4.1 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านายทั้ง 4 ตวัแปร กบัตวัแปรตาม 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีค่าสูงสุดคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กบัตวัแปรความสามารถในการให้
เหตุผล(reason) มีค่าเท่ ากับ  0.745 แสดงว่าตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ทางบวก ขนาด
ความสัมพนัธ์สูงมาก และมีอยู่จริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
มีค่ารองลงไปคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์(solving) กบัตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) มี
ค่าเท่ากับ 0.579 เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์สูง และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่ารองลงไปคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กับตัวแปรการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั(child center) มีค่าเท่ากับ 0.462 เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาด
ความสัมพนัธ์ปานกลาง และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่านอ้ยท่ีสุดคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหา
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ทางคณิตศาสตร์(solving) กบัตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์(motivation) มีค่า
เท่ากบั 0.273 เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาดความสัมพนัธ์ต ่า และมีอยู่จริงอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้่าตวัแปรท านายทั้ง 4 ตวัแปร มีตวัแปรความสามารถใน
การให้เหตุผล(reason) ท่ีเป็นตวัแปรท านายท่ีดีท่ีสุด และมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์(solving) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
(motivation) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ(child center) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์(self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์( solving) ได้เท่ากับ 
73.9% (R2= 0.739) ซ่ึงมีขนาดสูง และมีนยัส าคญัทางสถิติ(F = 72.790; df = 4,103; p = 0.000) 
        1.4.2 สมการพยากรณ์ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปคะแนนดิบ
และรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 

         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)  

 

2. อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนควนเนียงวิทยา  น ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความสามารถในการใหเ้หตุผลการรับรู้ 
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.273 ถึง 0.745 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
ทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อท่ี 1  โดยตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกขนาดสูงมากกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเหตุผล ซ่ึงนกัเรียนสามารถท า
ความเขา้ใจและสามารถคน้พบส่ิงใหม่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยความเขา้ใจและมีเหตุผล
จะตระหนกัว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีอาศยัการให้เหตุผลอยา่งมีระบบและจะเป็นการพฒันาพื้นฐาน
แนวการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ซ่ึงจะมีคุณค่าต่ออนาคตของนกัเรียน (สถาบนัส่งเสริม
การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547, น. 2) สอดรับกับสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ ของ
สหรัฐอเมริกา (NCTM  2000, p. 57) ได้ก าหนดให้ทักษะการให้ เหตุผลและการพิ สูจน์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นมาตรฐานหน่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับ
อนุบาลจนถึงเกรด 12 ดงัน้ี 1) เขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของการเรียนเก่ียวกบัการให้เหตุผล และ
การพิสูจน์ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหน้กัเรียนมีศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ต่อไป 2) สามารถท่ีจะคาดการณ์
และสืบสวนการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ 3) สามารถพัฒนาและประเมินข้อโต้แยง้ทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถพฒันาการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ไดดี้ขึ้น 4) สามารถเลือกและใช้วิธีการ
ในการใหเ้หตุผลต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมได ้ทกัษะการให้เหตุผลจึงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และ
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เราไม่สามารถด าเนินการทางคณิตศาสตร์ไดโ้ดยปราศจากการให้
เหตุผล การให้เหตุผลท่ีดีมีคุณค่ามากกว่าการท่ีนักเรียนหาค าตอบไดถู้กตอ้ง (NCTM 1989, pp. 6, 
29, 81) ดงันั้นการพฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผลจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีจะส่งผลต่อการ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการคิดกบัการให้เหตุผลมี
ส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และเป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้และการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ี นกั
การศึกษาไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการคิดอย่างมีระบบเหตุผล
มากขึ้น และไดมี้การพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาว่าทกัษะการคิดอะไรท่ีจ าเป็นและเป็นพื้นฐาน
ของความสามารถในการให้เหตุผล สอนอย่างไรจึงจะท าให้เกิดทกัษะท่ีตอ้งการเหล่านั้น ซ่ึงได้มี
การกล่าวถึงการสอนไว ้3 แนวทาง คือ แนวทางการสอนเพื่อให้คิด (teaching for thinking) แนว
ทางการสอนการคิด (teaching of thinking) และแนวทางการสอนเก่ียวกับการคิด (teaching about 
thinking) (Brandt, 1984, p. 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จ าเนียร  แซ่อ่ึม(2547) ยุทธนา  หิรัญ
(2551) สุชาดา  พรหมจิตร(2553) และ Pajares and Miller(1994) ท่ีพบว่า ความสามารถในการให้
เหตุผลมีความสัมพนัธ์กนัสูงทางบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
 นอกจากน้ีตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกขนาดสูงกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่หากผูเ้รียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเผชิญอยู่ โดยหากผูเ้รียนมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์สูงก็จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ในทางตรงขา้มหากผูเ้รียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ต ่าก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีความพยายามในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้นต ่าเช่นกนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์นั้น มิไดข้ึ้นอยู่กบัทกัษะท่ี
บุคคลมีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น หากแต่ยงัขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบุคคลวา่เขาสามารถท าอะไรได้
ดว้ยทกัษะท่ีเขามีอยู่(ประทีป จินง่ี, 2540) สอดคลอ้งกบัความเช่ือของ Bandura (1986) ท่ีเช่ือว่าการ
รับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท าของบุคคล  โดยอธิบายว่าบุคคล  2 คน  อาจมี
ความสามารถไม่ต่างกันแต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่างกันได้โดยท่ีบุคคลได้สนับสนุน
ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการกระท าหน้าท่ีเชิงจิตสังคมของตนเอง  โดยผ่านกลไกของบุคคล  (personal 
agency) ซ่ึงไม่มีส่ิงใดส าคัญกว่าความเช่ือเก่ียวกับความสามารถของบุคคล (personal efficacy) 
ดงันั้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง(self-efficacy) จึงเป็นความเช่ือในความสามารถของบุคคลท่ี
จะจดัการและกระท าดว้ยแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุความส าเร็จโดยอาศยัสถานการณ์ท่ีคาดหวงั ความ
เช่ือเก่ียวกบัความสามารถ (efficacy beliefs)ไดมี้อิทธิพลต่อบุคคลทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก การ
จูงใจตนเองและการกระท า ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทดสอบเชิงสาเหตุ จ านวนมากไดส้นับสนุนว่า
ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุในการท าหนา้ท่ีของคนเรา  กล่าวคือ ความเช่ือ
ในความสามารถได้แปรผนัอย่างเป็นระบบและคงเส้นคงวาในการสนับสนุนการจูงใจและการ
บรรลุความส าเร็จ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐพล  แยม้ฉิม(2547) วสันต ์ เดือนแจง้(2546) 
และส ารวย  หาญห้าว(2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
 ส่วนตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความสัมพนัธ์ทางบวกขนาดปาน
กลางกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้นเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีครูผูส้อนตอ้งมี
การเตรียมเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสม มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าและเสริมแรง
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท า ได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค ์
รวมทั้งครูผูส้อนมีการประเมินพฒันาการของผูเ้รียนท่ีหลากหลายตามสภาพจริงและต่อเน่ือง ซ่ึง
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีและสามารถพฒันาศกัยภาพได้อย่างสูงสุด 
ตามท่ีตนเองถนดั และสนใจท่ีจะเรียนรู้ หากผูส้อนมีการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543 น. 29-31) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจยัของแฉล้ม อินวารี (2552) และสุชาดา พรหมจิตร (2553) ท่ีพบว่า การ
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จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 นอกจากน้ีตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ขนาดต ่ากับความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นเป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรือร้น ความกลา้เส่ียง รู้จกัวางแผน และความมีเอกลกัษณ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ตามท่ีตนมุ่งหวัง (กฤศวรรณ  
ประเสริฐสิทธ์ิ , 2551  น. 24) ซ่ึงหากผู ้เรียน มีความมีความมุ่ งมั่นในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ทะเยอทะยานและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตลอดจนรู้จกัวางแผนในการเรียน ก็จะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้ขึ้น แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งขึ้นอยู่กบัผูส้อนท่ีเป็น
บุคคลท่ีมีความส าคญัมากในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากผูส้อนจะรู้จกั
ผูเ้รียนแต่ละคนในชั้นเรียนในแง่มุมต่างๆ จึงสามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนได ้(อมัพร 
มา้คนอง, 2556 น. 5-22 ถึง 5-23) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมะลิวรรณ โคตรศรี(2547)  
แหลมทอง ส าราญสุข(2552) และ Choi (1998)พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.2 ตวัแปรการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเรียนคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ รวมทั้งความสามารถในการให้
เหตุผลร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนได้เท่ากับ  73.9 % (ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ = R2 = 0.739) โดยมีขนาดสูงและมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานในขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้นให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติักิจกรรมหรือจดั
ประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนในสถานการณ์จริงท่ีสอดคลอ้งกบัด ารงชีวิตประจ าวนั โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) 
และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยครู
มีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ผูเ้รียน อนัน าไปสู่การพฒันา
ผูเ้รียนครบทุกด้าน ทั้ งทางกาย ทางจิต หรืออารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซ่ึงรวมถึง
พฒันาการทางจิตวิญญาณ(ประเวศ  วะสี, 2543 น. 2, พิมพนัธ์  เดชะคุปต์, 2544 น. 7, วฒันาพร  
ระงบัทุกข,์ 2545 น. 1, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541 น. 21) นอกจากน้ีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียนก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากการท่ี
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บุคคลตดัสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นกระบวนการรู้คิด (cognitive 
process) ท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการกระท าให้บรรลุความส าเร็จในระดบัท่ีก าหนด
ได้เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนเป็นตวัคัน่กลาง (mediator)ท่ีส าคญัระหว่างความรู้หรือ
ทักษะของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  (Bandura 1986, 1997 p.243) 
รวมทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์นั้นเป็นความปรารถนาหรือความตอ้งการท่ี
บุคคลจะกระท าส่ิงต่างๆ เก่ียวกับการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้รับความส าเร็จ แมจ้ะยุ่งยากหรือมี
อุปสรรคก็จะพยายามท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อน าตนไปสู่ความส าเร็จ โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นส่ิงของ
หรือรางวลั แต่ตอ้งการท าเพื่อใหต้นเองประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตนคาดหวงั 
(แกมกาญจน์  คชวงษ์, 2553 น. 37, ชมช่ืน สมประเสริฐ, 2542 น.10, ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2546, น.196, ยงยทุธ  เกษสาคร, 2542 น.133-134 อา้งอิงจาก Guralnik. 1970, รอยพิมพใ์จ  
ชนะปราชญ,์ 2551 น. 35, อมัพร มา้คนอง, 2556 น. 5-21 ถึง 5-22)  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       3.1.1ความสามารถในการให้เหตุผลส่งผลต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา และครูผูส้อนควร
ร่วมกนัวางแผน หาแนวทางและวิธีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ใช้
ความสามารถในการให้เหตุผล สร้างความตระหนกัให้เกิดแก่นกัเรียนให้ไดว้่าคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ท่ีมีเหตุมีผลและควรเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ และตอ้งมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กใชท้กัษะการให้
เหตุผลอย่างต่อเน่ือง สม ่ าเสมอ โดยการจัดบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้อภิปราย 
แลกเปล่ียน ช้ีแจงเหตุผล และแกปั้ญหาร่วมกนั และมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง จากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ รวมทั้ งประเมินความน่าเช่ือถือและ
แนวทางกวา้งๆ ซ่ึงการฝึกใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในการใหเ้หตุผลนั้น สามารถสอดแทรกได้
ทุกเวลา และทุกๆ เน้ือหา 
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       3.1.2 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลต่อความสามารถในการ 
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ดงันั้นสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบัชั้น โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนตอ้งมีการ
วางแผนร่วมกันในการศึกษาท าความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูผูส้อนสามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการจดัการบรรยากาศ จดักิจกรรม จดัส่ือจดั
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ รวมทั้งครูผูส้อนมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนให้ครอบคลุมอย่างรอบดา้น  และสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐาน
การออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน เพื่อการพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ใหสู้งขึ้นต่อไป 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       3.2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยมีการศึกษาทั้งประเด็น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิภายใน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิภายนอก  
       3.2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรในระดบัครูผูส้อนกบัความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 

 
 
 
 


