ความสั มพันธ์ ระหว่างความสามารถในการให้ เหตุผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
และแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนควนเนียงวิทยา
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา และ (2) สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา ปี การศึกษา 2560 จานวน
108 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 กาหนดสัดส่ วนจานวนนักเรี ยน
และใช้การสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล แบบสอบถาม
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสู งสุ ดคือสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) กับตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ต ศาสตร์ ( solving) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวก ขนาดสู งมาก อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ วนค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ที่มีค่ารองลงมา คือ ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(self) ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) และตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ (motivation) กับตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) ซึ่ งมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ พบว่ า ตัว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ (motivation) การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(child center) การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์(self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนใน
ตัว แปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) ได้เท่ ากับ 73.9% (2) สมการพยากรณ์
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Solving  = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason)

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

ค

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ได้ด้วยความช่ วยเหลื อและคาแนะนาอย่างดี ยิ่งจาก ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายสานิตย์ ฤทธิเดช มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา นางสาวอาภรณ์
สมบูรณ์ มาก ครู โรงเรี ยนสามบ่อวิทยา จังหวัดสงขลา และนางสาวอุบลพรรณ สุ วรรณเกล้า ครู
โรงเรี ย นหาดใหญ่ วิ ท ยาลัย 2 จัง หวัด สงขลา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน าเพิ่ ม เติ ม และอนุ เคราะห์ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจยั จนทาให้ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิดมาปรับปรุ งการทาวิจยั
ให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ ิจยั สานึกในพระคุณจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนี ยง
วิทยา คณะครู โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา ตลอดจนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนี ยง
วิทยาที่ให้ความร่ วมมือทดลองใช้เครื่ องมือในการวิจยั
คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงเกิดจากรายงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขออุทิศด้วยความกตัญญู
กตเวทิตา แด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เป็ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หนึ่งที่มีความสาคัญในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ซ่ ึงอัมพร ม้าคนอง(2547, น.94) กล่าวว่าการแก้ปัญหา
เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนและเกี่ยวข้องกับความรู ้ ทักษะและความสามารถหลายอย่าง เช่น ความรู ้
ในเนื้ อหา ความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน ทักษะการคิด และความสามารถในการประเมินการ
ทางานของตนเอง นอกจากนี้ ยงั เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ เจตคติ และความเชื่อของผูแ้ ก้ปัญหาด้วย
เพราะผูท้ ี่เก่งคณิ ตศาสตร์ อย่างแท้จริ งไม่ใช่ผทู ้ ี่จดจาสู ตรอย่างซับซ้อนต่างๆ ได้ท้ งั หมด แต่เป็ นผูท้ ี่มี
วิธีก ารคิ ดแก้ปั ญหาอย่างดี ซึ่ งการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นกระบวนการที่ นัก เรี ยนควรจะ
เรี ยนรู ้ ฝึ กฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรี ยน การเรี ยนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ จะ
ช่วยให้นักเรี ยนมีแนวทางการคิดที่ หลากหลาย มีนิสัยกระตือรื อร้น ไม่ย่อท้อ และมีความมัน่ ใจใน
การแก้ปั ญหาที่ เผชิ ญอยู่ท้ งั ภายในและภายนอกห้องเรี ยน ตลอดจนเป็ นทักษะพื้ นฐานที่นักเรี ยน
สามารถนาติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้นานตลอดชีวิต (รุ่ งฟ้า จันท์จารุ ภรณ์, 2555,
น.9-7)
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั จาเป็ นที่ตอ้ ง
ทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ปั ญหาทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กบั อะไร มีตวั แปรใดที่เป็ นสาเหตุทาให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนเพิ่มขึ้นหรื อลดต่ าลง และตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไร ซึ่ งการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์ มีปัจจัยหลายด้าน แต่ปัจจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญก็คือ
การจัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน โดยครู ควรมีความรู ้และประสบการณ์ ทางด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มี
ความสามารถในการพัฒนาความรู ้และสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและปฏิบตั ิได้จริ ง โดยใช้
หลักการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่ อและเทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผูส้ อนมีส่วนช่วยใน
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้ อนทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาและชี้ แนะในข้อบกพร่ อง
ของผูเ้ รี ยน สามารถจัดสาระการเรี ยนรู ้ ทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะและกระบวนการ ด้านคุณธรรม
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จริ ยธรรม และค่านิยมได้ตรงตามหลักสูตร สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วัดผลและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ให้ได้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่สถานศึกษากาหนดครู มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เลือกใช้รูปแบบของการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับเนื้ อหาและเหมาะกับ
ผูเ้ รี ยน ใช้สื่ อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้(กรม
วิชาการ, 2545, น. 188-190) นอกจากนี้ ปัจจัยสาคัญ คือ การสอนของผูส้ อนหรื อรู ปแบบการจัดการ
สอนที่ผสู ้ อนนามาใช้ในห้องเรี ยนแล้วยังมีปัจจัยหรื อองค์ประกอบอื่นที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เนื่องจากเป็ นความต้องการของผูเ้ รี ยนที่จะทาสิ่ ง
ต่างๆให้สาเร็จลุล่วงและมีส่วนสัมพันธ์ในการกระตุน้ ให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ โดย
ปกติผเู ้ รี ยนมักต้องการให้ตนเองประสบความสาเร็ จ และมีความสามารถทั้งความรู ้และทักษะในการ
เรี ยนรู ้ นัน่ คือผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งย่อมมีความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเองให้รอบรู ้ ให้เก่ง
มากกว่าคนอื่นๆ มีความทะเยอทะยานในการเรี ยน และมีความพยายามที่จะปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึน
จึงมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จมากกว่ าผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่า(ทรายทอง พวกสันเทียะ,
2542) ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนา กิติทรัพย์กาญจนา(2546) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของ
McCelland ที่ ก ล่ าวไว้ต้ ังแต่ ปี ค.ศ. 1961 ที่ เน้นความส าคัญ ในเรื่ องแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ มากกว่า
แรงจูงใจด้านอื่นๆ เพราะนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งจะตั้งใจเรี ยน และประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยน ในทางตรงข้ามกับนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่าจะขาดความสนใจ ไม่มีความตั้งใจ
เรี ยน และจะประสบความล้มเหลวในการเรี ยนในที่สุด
ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ ันพบว่านักเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนแตกต่างกันจะส่ งผลให้นักเรี ยนมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านคณิ ตศาสตร์
แตกต่างกันด้วย ซึ่งทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจและความพยายามเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์แตกต่างกัน
นักเรี ยนที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านคณิตศาสตร์ต่าจะไม่สนใจ เกิดความเบื่อหน่าย ไม่
สนุ กและมีความเครี ยดกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในขณะเดียวกันนักเรี ยนที่มีความสามารถในการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองด้านคณิ ตศาสตร์สูง จะพยายามและสนใจในการเรี ยนซึ่ งความมัน่ ใจ
ในการเรี ยนรู ้ค ณิ ตศาสตร์ ก่อให้เกิ ดความคิ ดเกี่ ยวกับ การเรี ยนรู ้ค วามสามารถของตนเองในด้าน
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นความรู ้สึกจากการ
ได้รับความรู ้เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ และต้องตัดสิ นตนเองจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ และความรู ้น้ นั จะ
ส่ งผลไปสู่ ค วามสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งต้องผ่านกระบวนการเรี ยนการคิด การจา
ความรู ้สึกและการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์และด้านต่าง ๆ ด้วย (สารวย หาญห้าว,

2554, น. 4-5)
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จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าส่ วนใหญ่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรบางตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ส่ วนการวิจยั เกี่ยวกับความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มี จานวนน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เช่น การพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เรื่ อง จานวนและตัวเลข โดยใช้การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบอริ ยสัจ 4 ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเบญจลักษ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 28 (ปวีณา ตังนู, 2557) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เรื่ อง สมการเชิง
เส้ น ตัวแปรเดี ยว โดยใช้วิธี ก ารวาดแบบจาลองเพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่(อภิณห์ภศั
มานิ่ ม, 2556) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ตามแนวการเรี ยนรู ้แบบอิงบริ บท
เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (พิสมัย อาแพงพันธ์,
2556) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยการเรี ยนแบบผสมผสาน ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (สุ ธาวัลย์ สมานหมู่, 2554) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งโจทย์ส มการของนั ก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1โดยการใช้ตัว แทน
(Representation) (อรชร ภูบุญเติม, 2550) เป็ นต้น
สาหรับงานวิจยั เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นที่
พฤติกรรมการสอนและวิธีการสอน แต่จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถใน
การแก้ปัญหา พบว่านอกจากตัวแปรทางด้านความรู ้หรื อด้านพุทธิ พิสัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนแล้วยังมีตวั แปรทางด้านความรู ้สึกหรื อด้านจิตพิสัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา โดยเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งย่อมมีความปรารถนาที่จะเรี ยนให้รอบรู ้ ต้องการเรี ยนให้เก่งกว่าคนอื่ น มี
ความมานะในการเรี ยน มีความรับผิดชอบที่จะทากิจกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย มีความพยายามที่
จะปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ นึ จึงมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จมากกว่าผูเ้ รี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ต่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรายทอง พวกสันเทียะ(2542, น.83) มิญช์มนัส วรรณมหิ นทร์
(2544, น.92) บัญชา สุวรรณโท(2545, น.127-128) และจารุ วรรณ เฮ้าทา(2546, น.89) ที่มีผลการวิจยั
ตรงกัน ว่า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี อิ ท ธิ พ ลในรู ป แบบที่ เป็ นสาเหตุ โ ดยทางตรงและทางอ้อ มต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ ถา้ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และมี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์จะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็ น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม(รุ่ งฟ้า จันท์จารุ ภรณ์, 2555, น. 15-16 )
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชาดา พรหมจิตร(2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในจังหวัดสงขลา ที่พบว่าความสามารถ
ในการให้ เหตุ ผ ลส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูว้ ิจยั สนใจศึ ก ษาว่ามี ปั จจัยอะไรที่
ส่งผลให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น ด้านตัวผูเ้ รี ย น ด้านที่ เกี่ ย วกับ การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ด้าน
ครอบครัว เป็ นต้น ซึ่งจากการที่ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ (พิ มพันธ์ เดชะคุ ปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 2548, น. 122) และผูว้ ิ จยั ได้คดั สรรจาก
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ขอ้ มูลตามสภาพที่เป็ นจริ งที่ปรากฏในขณะนั้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สามารถอธิ บายถึงคุณภาพของผูเ้ รี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้ ง และครอบคลุมมาก
ขึ้น ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา โดยการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่มี
ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ งเป็ นทักษะที่ มีความจาเป็ นพื้นฐานที่จะช่วยให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้และ
น าไปใช้ใ นการแก้ปั ญ หาต่ า งๆ ในระดับ ที่ สู งขึ้ น ตลอดจนจะเป็ นทัก ษะพื้ น ฐานที่ ช่ วยในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่นักเรี ยนจะพบเจอในการทางานและการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจ
ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยน
ควนเนี ยงวิทยา โดยข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางสาหรับครู ผูส้ อนในการ
จัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาให้ ผู ้เรี ย นเป็ นผู ้ที่ มี ค วามสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นที่
สู งขึ้ น รวมทั้งเป็ นการหาแนวทางในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้และการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับสภาพบริ บ ทของโรงเรี ยน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
2.2 เพื่ อ สร้ างสมการพยากรณ์ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์น้ นั มีดว้ ยกันหลายตัวแปร ทั้งนี้ ในการนาไปพัฒนาและปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ข้ นึ อยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ของสถานศึกษานั้นๆ การ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งทุกตัวแปรผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมาจากงานวิจยั
ของมัจจนา จงกล (2547, น. 90-92) พบว่า ตัวแปรที่ มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความเชื่อมัน่ ในตน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ค่ าเท่ า กับ .140, .126, .055 และ .20 ตามล าดับ ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านความเชื่ อมัน่ ในตน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน มี ค่ า .0015 โดยโมเดลสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ร้อยละ 59.02 สอดคล้องกับงานวิจยั ของแกมกาญจน์
คชวงษ์ (2553) ที่พบว่าตัวแปร แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสามารถในการให้เหตุผล ความเชื่ออานาจ
ภายในตน และการอบรมสั่งสอนของครู /อาจารย์ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณที่วิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนาม
ระหว่างตัวแปรปัจจัยความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ .621 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายร่ วมกันได้ร้อยละ 38.6
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รวมทั้งงานวิจยั ของสารวย หาญห้าว(2554) ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ตัวแปรการอบรมเลี้ ย งดู แบบประชาธิ ป ไตย มี ความสั มพัน ธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิท ยาลัยรามคาแหง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่ วนตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ รายได้ของครอบครัว
นักเรี ยน การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้ องคุม้ ครอง และงานวิจยั
ของสุ ชาดา พรหมจิตร(2553) ที่พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีค่าตั้งแต่ -.09 ถึง .95 ความสามารถในการให้เหตุผลมีความสัมพันธ์กนั
สู งกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (rxy= .95) และความเชื่ออานาจภายในตน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประเมินการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความเชื่ออานาจภายในตนเอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ตามลาดับ ความสามารถในการให้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อ
อานาจภายในตนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่ออานาจภายในตนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ .07 ถึง .70 ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในสู งที่ สุดนั้นเป็ นความสัมพันธ์การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้นผูว้ ิจยั เสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังภาพต่อไปนี้
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ในการเรี ยนคณิตศาสตร์

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

ความสามารถในการให้เหตุผล
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐำนกำรวิจัย
4.1 ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
มี ความสัม พันธ์ กับ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
4.2 ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
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5. ขอบเขตกำรวิจัย
5.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ปี การศึกษา 2560
5.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะตัวแปรความสามารถในการให้
เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ การรั บรู ้ ความสามารถของตนเองในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ส่ งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เนื่ อ งจากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งพบว่ า ตัว แปรดั ง กล่ า ว มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และจากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่าน
มายังไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

6. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
6.1 ความสามารถในการให้ เหตุผล หมายถึ ง กระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ ง
อาศัยการคิดวิเคราะห์หรื อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริ ง เป็ นการคิดที่เกี่ยวกับ
การสร้างข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับแนวคิดและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแนวคิดเหล่า นั้น
ซึ่งประกอบด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย
6.2 การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของครู ผูส้ อนในวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ
และประสบการณ์ เดิ ม ของผูเ้ รี ยน โดยผสมผสานสาระทั้งทางด้านเนื้ อหา ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และส่ งเสริ มการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดแก้ปัญหาและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ได้คน้ คว้า แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้แสดงออกทางความคิด สามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
ไปใช้แก้ปัญหาได้ โดยครู ช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
6.3 การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และทากิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบผลสาเร็จได้
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6.4 แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรื อร้น ความกล้าเสี่ ยง รู ้จกั วางแผน และความมีเอกลักษณ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์
6.5 ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการนา
ความรู ้ ความคิด การวิเคราะห์ จากประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนไปใช้ตดั สิ นใจหรื อแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นปั ญ หาที่ นัก เรี ย นไม่ คุ ้นเคยและไม่ เหมื อนในตาราเรี ยนทั่วไป เพื่ อให้บ รรลุ
จุดมุ่งหมายที่นกั เรี ยนต้องการ

7. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
7.1 ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาอื่นๆ ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดหลักสู ตรสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
7.2 ผลการวิจัย จะเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ส าหรับครู ผูส้ อนอื่ น เพื่ อส่ งเสริ มพัฒ นาการให้
นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ รวมทั้งนาไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนเกิด
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
7.3 ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางแก่ผูส้ นใจอื่นๆ ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เกี่ยวกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการให้เหตุผล
2. การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์
4. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
5. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

1. ความสามารถในการให้ เหตุผล
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผลในหัวข้อต่างๆ คือ ความหมาย
ของความสามารถในการให้เหตุผล รู ปแบบของความสามารถในการให้เหตุผล แนวทางในการ
ส่ งเสริ มความสามารถในการให้เหตุผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความหมายของความสามารถในการให้ เหตุผล
มีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของความสามารถในการให้
เหตุผล(กรมวิชาการ 2540 น. 36-37, แกมกาญจน์ คชวงษ์ 2553 น. 28, ทิพย์วรรณ สุ วรรณี 2549 น.
46, เยาวพร วรรณทิพย์ 2548 น. 13) สรุ ปได้ว่าเป็ นแนวคิดที่ตอ้ งอาศัยหลักการหรื อข้อเท็จจริ งที่
ถูกต้องในการหาคาตอบโดยอาศัยข้อความคาดการณ์ หาข้อสรุ ปจากข้อความ เหตุการณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล และสามารถหาข้อสรุ ปของความสัมพันธ์ น้ นั ได้ ซึ่งจาแนกเป็ น 5 ประเภท คือ
ความสามารถในการจัดประเภท ความสามารถด้านอุปมาอุปมัย ความสามารถด้านการสรุ ปความ
ความสามารถด้านอนุกรมหรื ออนุกรมมิติ และความสามารถด้านการวิเคราะห์
สาหรับความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ มีนกั วิชาการหลายท่านให้
ความหมายไว้(รุ่ งฟ้ า จันทร์ จารุ ภรณ์ 2555 น. 9-16, สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 2546 น. 4, Greenwood 1993 p.144, O’Daffer 1990 p.378) สรุ ปได้ว่าเป็ นกระบวนการ
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คิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ต้อ งอาศัย การคิ ด วิ เคราะห์ ห รื อ ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ใ นการรวบรวม
ข้อ เท็ จ จริ ง เป็ นการคิ ด ที่ เกี่ ย วกับ การสร้ า งข้อ สรุ ป อย่ า งสมเหตุ ส มผลเกี่ ย วกับ แนวคิ ด และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแนวคิดเหล่านั้น
1.2 รู ปแบบของความสามารถในการให้ เหตุผล
นัก วิช าการหลายท่ า นได้ก ล่ าวถึ งรู ป แบบของความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์(ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 2544 น. 69 – 70, รุ่ งฟ้า จันทร์จารุ ภรณ์ 2555 น. 9-16 ถึง 9-20,
วิเชียร เลาหโกศล 2545 น. 1-6, สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 น. 4,
Baroody1993 p. 2 – 61, O’Daffer 1990 p. 378) สรุ ป ได้เป็ น 2 รู ป แบบ คื อ 1) การให้ เหตุ ผ ลแบบ
อุปนัย (inductive reasoning) 2) การให้เหตุผลแบบนิรนัย (deductive reasoning)
1.2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็ นการใช้การสังเกตหรื อทดลองซ้ าหลายๆ ครั้งจาก
กรณียอ่ ยๆ เพื่อหารู ปแบบที่จะนาไปสู่ขอ้ สรุ ปหรื อข้อคาดเดา ที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์วา่ เป็ นจริ ง
1.2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย เป็ นกระบวนการสรุ ปผลบนพื้นฐานของข้อตกลง ความ
เชื่อ บทนิยาม ซึ่ งรู ้จกั กันมาก่อนและยอมรับว่าเป็ นจริ ง แล้วใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์อา้ งจาก
สิ่ งที่รู้วา่ เป็ นจริ งเพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปหรื อผลสรุ ปใหม่
นอกจากนี้รุ่งฟ้า จันทร์จารุ ภรณ์(2555 น. 9-16 ถึง 9-20) และ Baroody (1993 pp. 2 – 61)
ได้เพิ่มการให้เหตุผลแบบสหัชญาณหรื อการให้เหตุผลเชิ งหยัง่ รู ้(intuitive reasoning) ซึ่ งหมายถึง
เป็ นการให้เหตุผลที่ มาจากการใช้ความรู ้ที่มีมาแต่กาเนิ ดหรื อสามัญสานึ กในลักษณะการหยัง่ รู ้ จึง
เป็ นการตัดสิ นใจจากข้อมูลที่เห็นหรื อจากความรู ้สึกภายใน ซึ่ งแต่ละคนอาจมีอยู่มากน้อยแตกต่าง
กัน การให้ เหตุ ผ ลแบบสหั ช ญาณจึ ง เป็ นการให้ เหตุ ผ ลที่ ย งั ไม่ มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน มัก เกิ ด ขึ้ น
ทันทีทนั ใดในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จากความหมายและรู ปแบบของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในการ
วิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ก าหนดความหมายของความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ว่า
หมายถึงกระบวนการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ งอาศัยการคิดวิเคราะห์หรื อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ในการรวบรวมข้อเท็จจริ ง เป็ นการคิดที่เกี่ยวกับการสร้างข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับแนวคิด
และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแนวคิด เหล่านั้น ซึ่ งประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ การให้เหตุผลแบบ
อุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย
1.3 แนวทางในการส่ งเสริมความสามารถในการให้ เหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกการให้เหตุผลเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งครู ผสู ้ อน
มักเข้าใจกันผิดว่า การฝึ กให้รู้จกั การให้เหตุผลที่ง่ายที่สุด คือ การฝึ กการพิสูจน์เรื่ องเรขาคณิต เพราะ
มีโจทย์เกี่ยวกับการให้เหตุผลมากมาย มีท้ งั การให้เหตุผลอย่างง่าย ปานกลาง และอย่างยาก แต่ที่จริ ง
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แล้วการฝึ กให้นักเรี ยนรู ้จกั คิดและให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลนั้น สามารถสอดแทรกได้ในการ
เรี ยนรู ้ทุกเนื้ อหาของวิชาคณิ ตศาสตร์และวิชาอื่นๆ (กรมวิชาการ, 2544, น. 202-204) การคิดกับการ
ให้เหตุผลมีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด และเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
ด้วยเหตุน้ ี นักการศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดการคิดอย่างมี
ระบบเหตุผลมากขึ้น และได้มีการพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาว่าทักษะการคิดอะไรที่จาเป็ นและ
เป็ นพื้ น ฐานของความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล สอนอย่า งไรจึ งจะท าให้ เกิ ด ทัก ษะที่ ต้อ งการ
เหล่านั้น ซึ่ งได้มีการกล่าวถึงการสอนไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการสอนเพื่อให้คิด (teaching for
thinking) แนวทางการสอนการคิ ด (teaching of thinking) และแนวทางการสอนเกี่ ย วกับ การคิ ด
(teaching about thinking) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ (Brandt, 1984, p. 3)
1.3.1 การสอนเพื่อให้คิด การสอนตามแนวทางนี้ เน้นในด้านการสอนเนื้ อหาวิชา
โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการคิดของนักเรี ยน
1.3.2 การสอนการคิด การสอนตามแนวทางนี้ มีจุดเน้นเกี่ยวกับกระบวนการทาง
สมองที่นามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่ทกั ษะการคิดหรื อเป็ นแนวทางที่สอนทักษะการ
คิดโดยตรง แนวทางในการสอนนั้นจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันหลายแนวทาง ตามความเชื่อพื้นฐาน
ของผูจ้ ดั สร้างแนวทางการสอน
1.3.3 การสอนเกี่ยวกับการคิด การสอนตามแนวทางนี้เป็ นแนวทางที่ใช้การคิดเป็ น
เนื้อหาสาระของการสอน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่เป็ นความคิดของตน โดยรู ้ว่าตนกาลังทา
อะไร ต้องการรู ้อะไร และในขณะที่กาลังคิ ดอยู่น้ นั ตนเองรู ้อะไรและไม่รู้อะไร ซึ่ งสิ่ งดังกล่าวนี้ จะ
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดของตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะที่เรี ยกว่า การสังเคราะห์
ความคิดหรื ออภิปัญญา (meta cognition) ของตนเอง แนวทางการสอนเกี่ ยวกับการคิดนี้ เริ่ มเป็ นที่
สนใจของนั ก การศึ ก ษาทั่ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น โดยเชื่ อ ว่ า เป็ นแนวทางที่ ท าให้ ผู ้เรี ย นสามารถค้น หา
ข้อบกพร่ องของตน เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด
นอกจากนี้ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544, น. 194195) ได้เสนอ แนวทางในการพัฒ นาทัก ษะการให้เหตุผลว่า การฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้รู้จกั คิด และให้
เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลนั้นสามารถสอดแทรกได้ในการเรี ยนรู ้ ทุกเนื้ อหาวิชาของคณิ ตศาสตร์
และวิชาอื่นๆ ด้วย รวมทั้งได้เสนอแนะองค์ประกอบหลักที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและรู ้จกั การให้เหตุผล ดังนี้
1. ควรให้ผูเ้ รี ยนได้พ บโจทย์หรื อปั ญหาที่ ผูเ้ รี ยนสนใจ เป็ นปั ญ หาที่ ไม่ยากเกิ น
ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จะคิดและให้เหตุผล
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2. ให้ ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสและเป็ นอิ ส ระที่ จ ะแสดงออกถึ งความคิ ด เห็ น ในการให้
เหตุผลของตนเองมีหลักเกณฑ์หรื อไม่ ขาดตกบกพร่ องอย่างไร
การเริ่ มต้นที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้และเกิดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ ผูส้ อนควรจัดสถานการณ์หรื อปัญหาที่น่าสนใจให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ผูส้ อนสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุน้ หรื อชี้ แนะอย่างกว้างๆ โดยใช้คาถามกระตุน้
นักเรี ยนด้วยคาว่า “ทาไม” “อย่างไร” “เพราะเหตุใด” เป็ นต้น พร้อมทั้งให้ขอ้ คิดเพิ่มเติมอีก เช่น “ถ้า
...แล้วผูเ้ รี ยนคิดว่า...จะเป็ นอย่างไร” ผูเ้ รี ยนที่ให้เหตุผลได้ไม่สมบูรณ์ ผูส้ อนจะต้องไม่ตดั สิ นด้วยคา
ว่า ไม่ถูกต้อง แต่อาจใช้คาพูดเสริ มแรงและให้กาลังใจว่าคาตอบที่ผเู ้ รี ยนตอบมามีบางส่ วนถูกต้อง
ผูเ้ รี ยนคนใดจะให้คาอธิ บายหรื อให้เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรี ยนรู ้ผสู ้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างหลากหลาย โจทย์
ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่กาหนดควรเป็ นปั ญหาปลายเปิ ด (open-ended problem) ที่ผูเ้ รี ยนสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรื อให้เหตุผลที่แตกต่างกันได้
ส่ วนหลักการในการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลที่สาคัญ มีดังนี้ (สถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547, น. 15-19)
1. ควรจัดประสบการณ์ให้สม่าเสมอทุกระดับชั้น
2. การให้เหตุผลสามารถพัฒนาได้ โดยสอดแทรกทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ตามความ
เหมาะสม
3. ระดับการให้เหตุผล ควรให้สอดคล้องกับวัยและระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
4. การให้เหตุผล ควรจัดให้ได้มีประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่วยั ก่อนอนุบาล
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งควรจะปลูกฝังให้เกิดเป็ นนิสัย
5. ควรจัดให้นกั เรี ยนได้ตระหนักว่าคณิตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเหตุผล
6. ควรจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนให้ส่งเสริ มการฝึ กการให้เหตุผล
แนวทางการดาเนินการเพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเกิดทักษะใน
การให้เหตุผล นอกจากจะต้องคานึงถึงหลักการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว สิ่ งที่ครู ควรดาเนินการ มีดงั นี้
1. ตั้งเป้ าหมายให้ชดั เจน ครู ควรพิจารณาในรายละเอียดว่าระดับชั้นนั้นต้องการให้
นักเรี ยนมีความสามารถด้านอะไรบ้าง เช่น การให้เหตุผล การมีทกั ษะ การนาไปใช้ การตัดสิ นใจ
และสรุ ป ผลได้ม ากน้อยเพี ย งใด ครู ค วรตระหนัก ว่าเป้ าหมายนั้นมี ค วามส าคัญ มี คุ ณ ค่าในชี วิต
นักเรี ยน และต้องกาหนดการประเมินให้บรรลุเป้าหมาย
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2. ปรับแนวคิดในการสอน การพัฒนาทักษะการให้เหตุผล สามารถทาควบคู่ไปกับ
การสอนได้ทุกเรื่ อง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้คิดเองมากขึ้น เช่น จัดให้มีการอภิปราย ถามให้
นกเรี ยนเล่าความคิด ชี้ แจงเหตุผลประกอบ ซึ่ งเป็ นการแสดงเหตุผลอย่างง่ายๆ เพื่อให้นักเรี ยนได้
เคยชินกับการคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอ้ ื่นว่าควรเชื่อถือหรื อไม่ เมื่อนักเรี ยน
แสดงเหตุผล ครู ควรอาศัยการสรุ ปเหตุผลของนักเรี ยน ปรับแต่งเหตุผลนั้นให้รัดกุม เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ซึมซับวิธีการให้เหตุผลที่ดี
3. จัดกิจกรรมเพิ่มเติ ม ครู ควรเพิ่มกิจกรรมนอกเหนื อจากการสอนตามปกติ เช่ น
จัดให้มีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ไม่ใช่เฉพาะโจทย์ปัญหาในหนังสื อเรี ยนเท่านั้น ให้มีการสร้าง
แบบรู ปเอง หรื อการพิจารณาแบบรู ปที่กาหนดให้ ให้นกั เรี ยนได้นาคณิ ตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงกับ
วิชาอื่นๆ เป็ นต้น
สรุ ป ได้ว่า ในการส่ งเสริ มความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ครู ตอ้ งพยายามสร้างความตระหนักให้เกิดแก่นักเรี ยนได้ว่าคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีเหตุมี
ผลและควรเรี ยนรู ้ดว้ ยความเข้าใจ และครู ตอ้ งส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้ทกั ษะการให้เหตุผลอย่าง
ต่อเนื่ อง สม่ าเสมอ โดยการจัดบรรยากาศที่ ส นับสนุ นให้นักเรี ยนได้อภิ ป ราย แลกเปลี่ ยน ชี้ แจง
เหตุผล และแก้ปัญหาร่ วมกัน และควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม สามารถ
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองจากสถานการณ์หรื อปั ญหาที่สนใจ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนแสดง
ความคิดเห็น ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ รวมทั้งประเมินความน่ าเชื่ อถือในการให้เหตุผลของผูอ้ ื่น
โดยไม่ข้ นึ อยูก่ บั การตัดสิ นใจของครู ครู มีหน้าที่คอยกระตุน้ และชี้แนะแนวทางกว้างๆ ซึ่งการฝึ กให้
นักเรี ยนได้ใช้ความสามารถในการให้เหตุผลนั้นสามารถสอดแทรกได้ทุกเวลาและทุกๆ เนื้อหา

2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในหัวข้อต่างๆ คือ
ความหมายและแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หลักการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตัวบ่งชี้การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความหมายและแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
หน่ วยงานทางการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(ประเวศ วะสี , 2543 น. 2, พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 น. 7, วัฒนาพร
ระงับทุกข์, 2545 น. 1, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 น. 21) ว่าเป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อจัดประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนในสถานการณ์จริ ง
ที่ ส อดคล้อ งกับ การด ารงชี วิต ประจ าวัน โดยส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ยนได้ใ ช้ก ระบวนการทางปั ญ ญา
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(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยน สามารถน าความรู ้ไ ปประยุก ต์ใช้ได้ โดยครู มี บ ทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน อันนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย
ทางจิต หรื ออารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณ
2.2 หลักการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, น. 17) และสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์(2544, น.1-2) ได้
เสนอหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญว่า ผูส้ อนต้องคานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้
2.2.1 จัดให้สอดคล้องกับ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่
ละคน(learner’s need interests)
2.2.2 เน้นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ (learning styles)ที่หลากหลายและมีการบูรณาการ
เนื้อหาจากหลากหลายวิชา
2.2.3 ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้เป็ นข้อมูลเพื่อการสร้างความรู ้ โดยเน้นความร่ วมมือ (cooperation) และเน้นทักษะสาคัญในชีวิตประจาวัน
2.2.4 ใช้กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาแก่ผเู ้ รี ยน เช่น พัฒนาปั ญญาทางการเคลื่อนไหว
และปัญญาทางอารมณ์ เป็ นต้น เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม (participation) และเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (constructionism)
2.2.5 ใช้วิธีวดั ผลอย่างหลากหลายวิธี เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง โดยเฉพาะ
การประเมินตนเอง (self-evaluation) จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจตนเอง รู ้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง แล้ว
จะหาทางปรับปรุ งให้ดีข้ นึ
2.3 ตัวบ่ งชี้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 29-31) ได้พฒั นาตัวบ่งชี้การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งสังเคราะห์ จากทฤษฎี การเรี ยนรู ้ 5 ทฤษฎี ดังนี้ คือ ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสุ นทรี ยภาพและลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้การเรี ยนของผูเ้ รี ยน 9 ข้อ
และตัวบ่งชี้การสอนของครู 10 ข้อ ดังนี้
ตัวบ่งชี้การเรี ยนของผูเ้ รี ยน ได้แก่
1. ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3. ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม
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4. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
5. ผูเ้ รี ยนได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคาตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่ วมด้วย
ช่วยกัน
6. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
7. ผูเ้ รี ยนได้เลือกทากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจอย่างมี
ความสุข
8. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกตนเองให้มีวินยั และมีความรับผิดชอบในการทางาน
9. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนสนใจใฝ่ รู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ส่วนตัวบ่งชี้การสอนของครู ได้แก่
1. ครู เตรี ยมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. ครู จดั สิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. ครู เอาใจใส่ นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
4. ครู จดั กิจกรรมและสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5. ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิด ฝึ กทา การฝึ กปรับปรุ งตนเอง
6. ครู ส่งเสริ มให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตว่า ส่ วนไหนดี
และปรับปรุ งส่วนด้อยของผูเ้ รี ยน
7. ครู ใช้สื่อการสอนเพื่อฝึ กการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบทฤษฎี
8. ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริ ง
9. ครู ฝึกฝนให้นกั เรี ยนมีกิริยามารยาทและวินยั ตามวิถีวฒั นธรรมไทย
10. ครู สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแสดงให้
เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่ งสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างสู งสุ ด
ตามที่ตนเองถนัด และสนใจที่จะเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย หากผูส้ อนมีการ
จัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ก็จะเป็ นแนวทางที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กาหนดความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญว่า
หมายถึง กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผูส้ อนในวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน โดยผสมผสานสาระทั้ง
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ทางด้านเนื้ อหา ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และส่ งเสริ มการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ ให้แก่ ผูเ้ รี ยนโดยการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คิ ดแก้ปั ญหาและลงมื อปฏิ บ ัติด้วย
ตนเอง ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้ค้นคว้า แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ได้แสดงออกทาง
ความคิ ด สามารถน าความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ไปใช้แก้ปั ญ หาได้ โดยครู ช่ วยชี้ แนะแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยมีตวั บ่งชี้ดงั นี้
1. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ ครู เตรี ยมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ ครู จดั
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถานการณ์ ใ ห้ ผู ้เรี ย นได้แ สดงออกและคิ ด อย่า ง
สร้ างสรรค์ ครู ส่ งเสริ ม ให้ มี กิ จกรรมที่ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กัน ระหว่างนัก เรี ยนทั้งรายบุ ค คลและ
กระบวนการกลุ่ม ครู เอาใจใส่นกั เรี ยนนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนักเรี ยนอย่าง
ทั่วถึ ง ครู ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นฝึ กคิด ฝึ กท า การฝึ กปรั บ ปรุ งตนเอง และครู ฝึ กฝนให้ นัก เรี ย นมี
กิริยามารยาทและวินยั ตามวิถีวฒั นธรรมไทย
2. ด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่ ครู จดั สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางคณิ ตศาสตร์ที่
ปลุก เร้ า จู ง ใจ และเสริ ม แรงให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ และครู ใช้สื่ อการสอนและแหล่งเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริ งเพื่อฝึ กการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบทฤษฎี
3. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ ครู สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง และครู มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ นกั เรี ยนรับรู ้ความสามารถทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์และส่งเสริ มการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้

3. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ในหัวข้อต่างๆ คือ ความหมายของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง แหล่งที่มาของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และการวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
Bandura(1986, 1997 p.243) ได้ให้ความหมายของการรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง
(self-efficacy) ว่าหมายถึง การที่บุคคลตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและ
ดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยที่การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
เป็ นกระบวนการรู ้คิด (cognitive process) ที่ บุคคลเชื่ อว่าตนเองมี ความสามารถในการกระทาให้
บรรลุ ค วามส าเร็ จในระดับ ที่ กาหนดได้เนื่ องจากการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเป็ นตัวคั่นกลาง
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(mediator)ที่ ส าคัญ ระหว่างความรู ้ ห รื อ ทัก ษะของบุ ค คลและการแสดงพฤติ ก รรมที่ จ ะน าไปสู่
ความสาเร็จ ดังนั้นการรับรู ้ความสามารถของตนเองจึงเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่ อง
ความสามารถที่ จะปฏิบ ัติงานในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะมากกว่าเป็ นการประเมิ นตนเองใน
ภาพรวมทัว่ ไป (global self-evaluation)
สาหรั บ ความหมายของการรั บ รู ้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ ัน มี
นักการศึกษาหลายท่าน(Bandura 1997, Pajares & Graham 1999, Pajares & Kranzler 1995, Zeldin,
Britner & Pajares, 2008) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ เป็ นความเชื่อของแต่ละบุคคลหรื อการรับรู ้ที่ เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในวิชา
คณิ ต ศาสตร์ เกี่ ย วกับ ความสามารถที่ ต นเองจะท าได้ โดยมี ค วามเชื่ อ ว่าแรงจู งใจในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์จะช่วยให้มีความสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ที่สูงขึ้นด้วย
3.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
การรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นแนวคิดสาคัญแนวคิดหนึ่งที่มาจากทฤษฏีการคิด
เชิ ง สั ง คม (social cognitive theory) ของ Bandura (1986, p. 24) ซึ่ งกล่ าวว่า แนวคิ ด พื้ น ฐานของ
ทฤษฏีการรู ้คิดเชิ งสังคมเชื่ อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งองค์ป ระกอบ 3 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นตัวก าหนดซึ่ งกัน และกัน (reciprocal determinism) ได้แ ก่
พฤติกรรม การรู ้คิด ปัจจัยส่วนบุคคล และอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม
ทฤษฎี ก ารรู ้คิ ดเชิ งสังคมเชื่ อว่าตัวแปรส าคัญในการตัดสิ นใจกระทาพฤติ กรรมของ
บุคคลมีอยู่ 2 ประการ คือ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และความคาดหวังใน
ผลลัพ ธ์ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น (outcome expectation) กล่ าวคือ การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองเป็ นการ
ตัดสิ นความสามารถของตนเองว่า สามารถจะทางานได้ในระดับใด ขณะที่ความคาดหวังในผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นเป็ นการตัดสิ นว่าผลลัพธ์ใดจะเกิดขึ้นหลังจากได้กระทาพฤติกรรมนั้นไปแล้ว Bandura
(1986) เชื่อว่าการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระทาของบุคคล โดยอธิบายว่าบุคคล 2
คน อาจมี ค วามสามารถไม่ ต่างกันแต่อาจแสดงออกในคุณ ภาพที่ แตกต่างกันได้โดยที่ บุคคลได้
สนับ สนุ น ปั จจัย ที่ เกี่ ย วกับ การกระท าหน้าที่ เชิ งจิ ตสั งคมของตนเอง โดยผ่านกลไกของบุ คคล
(personal agency) ซึ่ ง ไม่ มี สิ่ ง ใดส าคัญ กว่าความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความสามารถของบุ คคล (personal
efficacy) ดังนั้นการรับรู ้ความสามารถของตนเอง(self-efficacy) จึงเป็ นความเชื่ อในความสามารถ
ของบุคคลที่จะจัดการและกระทาด้วยแนวทางที่จะทาให้บรรลุความสาเร็ จโดยอาศัยสถานการณ์ที่
คาดหวัง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ (efficacy beliefs)ได้มีอิทธิ พลต่อบุคคลทั้งในด้านความคิด
ความรู ้สึก การจูงใจตนเองและการกระทา ข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบเชิงสาเหตุ จานวนมากได้
สนั บ สนุ น ว่า ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความสามารถเป็ นปั จ จัย เชิ งสาเหตุ ใ นการท าหน้าที่ ข องคนเรา
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กล่าวคือ ความเชื่อในความสามารถได้แปรผันอย่างเป็ นระบบและคงเส้นคงวาในการสนับสนุนการ
จู งใจและการบรรลุค วามส าเร็ จ Bandura (1995 p. 3,1986 pp. 393-396) ได้ก ล่ าวถึ งบทบาทและ
อิท ธิ พ ลของการตัดสิ นเกี่ ยวกับ การรั บรู ้ความสามารถของตนเองว่า การคาดการณ์ เกี่ ย วกับ การ
กระทาในอนาคตนั้นทาได้ไม่ง่ายนัก เพราะความเชื่อบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการได้
แสดงบทบาทในฐานะตัวกาหนดที่ใกล้ชิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินชีวิต แบบแผนการคิด
และปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ส ภาพการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การต าหนิ โดยที่ ค วามเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเองจะสนับสนุนการทาหน้าที่ของสภาพจิตสังคมดังกล่าวให้ดาเนินไปอย่างมี
คุณภาพได้หลายวิธี คือ (1) การเลื อกกระทาพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง
เพื่ อให้มี โอกาสประสบความส าเร็ จแต่ควรประเมิ น ตนเองสู งกว่าความสามารถที่ จะท าได้เพี ย ง
เล็กน้อย เพื่อให้ได้ทากิจกรรมที่ยากพอเหมาะและท้าทายความสามารถ (2)การใช้ความพยายามสู ง
และอดทนต่ อ อุ ป สรรค (3) แบบการคิ ด และปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ์ บุ ค คลที่ รั บ รู ้ ว่ า ตนเอง มี
ความสามารถสู งเมื่ อเผชิ ญ กับ ปั ญหาหรื ออุ ป สรรคจะกระตุ ้นให้ตนเองใช้ค วามพยายามมากขึ้ น
แตกต่างจากบุคคลที่รับรู ้ความสามารถของตนเองต่าจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในด้านลบ เช่นเกิด
ความเครี ยด กระวนกระวาย และกระทาพฤติกรรมอย่างไม่เต็มความสามารถ ส่ งผลให้มีแนวโน้มที่
จะล้มเหลวมากขึ้น
3.3 แหล่ งที่มาของการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
Bandura (1995 pp. 3-5, 1997 pp. 79-115) ก ล่ า ว ว่ า บุ ค ค ล จ ะ พั ฒ น าก าร รั บ รู ้
ความสามารถของตนเองได้จากแหล่งที่มาสาคัญ 4 แหล่งสาคัญดังนี้
3.3.1 ประสบการณ์ ที่ ประสบความส าเร็ จ (enactive mastery experience) เป็ นปั จจัย ที่
สาคัญที่สุดที่จะทาให้บุคคลพัฒนาการรับรู ้ความสามารถเพราะสภาพที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับความรอบรู ้
หรื อความชานาญในสิ่ งที่ ท าได้สาเร็ จ การได้รับความสาเร็ จได้สร้างความเชื่ อที่เข้มแข็งเกี่ยวกับ
ความสามารถของบุคคลตรงกันข้ามกับความล้มเหลว ที่ทาลายความเชื่อนี้ โดยเฉพาะความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้นก่อนที่ความรู ้สึกเกี่ยวกับความสามารถจะก่อตัวขึ้นอย่างมัน่ คง ถ้าคนเราได้รับความสาเร็ จ
โดยง่ายก็จะคาดหวังว่าจะได้รับผลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และท้อถอยได้ง่ายเมื่อพบกับความล้มเหลว
ความรู ้สึกที่ยืดหยุ่นเกี่ยวกับความสามารถต้องอาศัยการได้รับประสบการณ์โดยการเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคและการใช้ความพากเพียรพยายาม
3.3.2 การได้เห็นประสบการณ์ ของผูอ้ ื่นที่ประสบความสาเร็ จ (vicarious experience)
ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความสามารถอาจเปลี่ ย นแปลงได้จ ากการถ่ า ยทอดความสามารถและการ
เปรี ยบเที ยบกับ ความสาเร็ จของผูอ้ ื่น การสังเกตเห็นคนอื่นแสดงพฤติกรรมที่ ซับซ้อนแล้วได้รับ
ความส าเร็ จ โดยเฉพาะบุ ค คลนั้ น มี ล ัก ษณะใกล้เคี ย งกับ ผู ส้ ั ง เกตจะพัฒ นาการรั บ รู ้ ว่ า ตนเองมี
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ความสามารถที่ จะท างานได้ส าเร็ จเช่ น เดี ย วกัน หากมี ความพยามยามและไม่ ย่อ ท้อ การได้เห็ น
ประสบการณ์ ค วามส าเร็ จ ของผู ้อื่ น การประเมิ น ความสามารถส่ ว นหนึ่ งได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ประสบการณ์ทางอ้อมโดยเห็นการประสบความสาเร็จของตัวแบบ ดังนั้น ตัวแบบจึงเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญอีกชนิ ดหนึ่ งที่สนับสนุ นการรับรู ้ความสามารถได้ ความสามารถส่ วนบุคคลจะตัดสิ นใจได้
ง่ายขึ้นในกิจกรรมที่มีสิ่งชี้ แนะอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีอิสระเพียงพอ แต่กิจกรรมดังกล่าวยังมีไม่
มากเท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงมักประเมินความสามารถของตนเองจากความสาเร็ จของคนอื่น
3.3.3 การพูดชักจูงใจ การรับรู ้ความสามารถจะรั กษาไว้ได้ง่ายหากมีคนอื่นที่มีความสาคัญ
ต่อตนเอง (significant others) ได้ให้ความมัน่ ใจว่าตนเองมี ความสามารถแม้ว่าการพูดชักชวนจาก
ผูอ้ ื่นเพียงอย่างเดียวมีขอ้ จากัดในการสร้างการรับรู ้ความสามารถให้เข้มแข็ง แต่การพูดชักชวนจาก
ผู ้อื่ น ก็ อ าจส่ ง เสริ มการเปลี่ ย นแปลงในบุ ค คลได้ การพู ด สนั บ สนุ น ในเชิ ง ชั ก ชวนให้ รั บ รู ้
ความสามารถได้ทาให้คนเราใช้ความพยายามมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ ความสาเร็ จ ความเชื่อเกี่ยวกับ
การยืนยันของตนเอง (self affirming)ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและการรับรู ้ความสามารถของ
บุคคล ดังนั้นคุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถที่ได้จากการชักชวน จึงมีผลกระทบมากที่สุดในคน
ที่ มี เหตุผลที่ เชื่ อว่าตนเองสามารถกระทาให้เกิ ดผลได้ ทั้ง นี้ การพู ดชัก ชวนจากผูอ้ ื่ น จะมี ผลต่ อ
พัฒนาการรับรู ้ความสามารถเมื่อใช้ร่วมกับการได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ื่นที่ประสบความสาเร็ จ
3.3.4 ส ภ าว ะ ท างก าย แ ล ะ อ ารม ณ์ (physiological and affective states) ก าร ตั ด สิ น
ความสามารถส่ วนหนึ่งมาจากข้อมูลการแสดงออกของสภาวะทางกายและสภาวะทางอารมณ์ที่เกิด
จากการตีความปฏิกิริยาที่ตึงเครี ยดว่าเป็ นสัญญาณของความอ่อนแอที่จะมีผลทางลบต่อการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ต้อ งใช้ พ ลัง ของร่ า งกายและความทรห ดอดทน คนจะตัด สิ น
ความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกัน กล่าวคือ อารมณ์ ทางบวกจะส่ งเสริ มการรับรู ้ความสามารถ
ของตน ขณะที่อารมณ์ทางลบ เช่น ผิดหวังเสี ยใจ จะทาให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองลดลง
ในกิจกรรมที่ตอ้ งใช้พลังงานและความทรหดอดทน บุคคลที่มีความอ่อนล้า หายใจหอบ รู ้สึกปวด
และมีความทุกข์ทรมานจะแสดงถึงการไม่มีความสามารถทางร่ างกาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถ จึงสามารถทาได้โดยการยกระดับสถานะทางกาย การลดความเครี ยดลด
อารมณ์ ท างลบ แม้ว่าสภาวะกายและอารมณ์ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของแหล่งที่ มี อิทธิ พ ลต่อการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองก็ตาม แต่ขอ้ มูลที่ถูกถ่ายทอดโดยสภาวะทางกายและอารมณ์ก็ไม่ได้ตดั สิ น
ความสามารถของบุคคลทั้งนี้ การรับรู ้ความสามารถของตน อาจได้รับอิทธิพลจากแหล่งข้อมูลอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายแหล่งผสมผสานกันก็ได้ โดยข้อมูลเหล่านี้ ได้ผ่านกระบวนการรู ้คิดเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านความสามารถเพื่อเป็ นความคิดที่สะท้อนออกมา ดังนั้น ความชัดเจนจะเกิดขึ้นจากข้อมูล
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ที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เป็ นประสบการณ์และข้อมูลที่ได้เลือกสรรการให้น้ าหนักความสาคัญและการ
ผสมผสานเข้ากับการตัดสิ นความสามารถของตนเอง
3.4 การวัดการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
การวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองแบ่งออกเป็ น 3 มิติ คือ (1) ระดับความยากของ
งานหรื อกิจกรรมที่บุคคลเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิได้ (level of job difficulties) (2) ความ
มั่น ใจของบุ ค คลที่ จ ะปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมที่ ร ะดั บ ความยากหรื อ เมื่ อ มี อุ ป สรรคต่ า งๆ (strength of
confidence) (3) การตัดสิ นว่าตนมีความสามารถในกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยหรื อมีความสามารถเฉพาะใน
ขอบเขตของกิจกรรมนั้น (generality of ability) ซึ่งแบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองควรวัด
ความเชื่อในความสามารถที่จะทากิจกรรมที่ระดับความยากต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตเรื่ องที่จะศึกษา
(Bandura,1997) ทั้งนี้ ผลการวิจยั ได้แสดงว่าการวัดความมั่นใจมี ความตรงเชิ งเอกนัย (convergent
validity) แ ล ะ ใ ห้ อ าน าจ ใ น ก าร อ ธิ บ าย ตั ว แ ป ร ต าม ไ ด้ สู ง ที่ สุ ด (Lee & Bobko, 1994,
Lust,Celuck,&Showers,1993) จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดอาจเสนอเป็ นรู ปแบบการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองตามแนวคิดของ Bandura (1977)
สรุ ปได้ว่าทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นทฤษฎีที่อธิ บายเกี่ยวกับบุคคล
(personal causation) ได้อย่างสมบู รณ์ ภายไต้กรอบแนวคิดที่สอดคล้องกัน เริ่ ม จากจุ ดเริ่ มต้นของ
ความเชื่ อเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล(personal efficacy)โครงสร้างและหน้าที่ของความเชื่ อ
กระบวนการในการกระทาและผลที่เกิดในลักษณะต่าง ๆตลอดจนการอธิ บายกระบวนการเหล่านี้
ได้ท้ งั ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ในระยะหลัง Bandura ได้อธิ บายระบบความเชื่อเกี่ยวกับการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถ
ในการท างานเป็ นกลุ่ม (collection efficacy) และการรับรู ้ความสามารถของสถาบัน (institutional
efficacy) จุดเด่นประการหนึ่ งของทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถของตนเองคือการผสมผสานองค์
ความรู ้ที่หลากหลายจากข้อค้นพบในขอบเขตความรู ้ที่มีองค์ประกอบของทฤษฎีแตกต่างกัน ทั้งนี้
Bandura เชื่อว่าคุณค่าของทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถของตนเองอยู่ที่มีแนวทางที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีการพัฒนาและยกระดับความสามารถของมนุ ษย์ซ่ ึ งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา
(Bandura, 1995 p.2) จากการที่บุคคลคาดหวังว่าผลลัพธ์ของพฤติ กรรมเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา ทาให้
บุ คคลที่ รับ รู ้ ความสามารถของตนเองในระดับ สู งมี ความพยายามในการกระท าพฤติ ก รรมที่ จะ
นาไปสู่ความสาเร็ จมากกว่าบุคคลที่รับรู ้ความสามารถของตนเองในระดับต่าอย่างไรก็ตาม Bandura
(1986, 1997) ได้อธิบายว่า ในบางสถานการณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะสู งและการปฏิบตั ิที่เข้มข้นหรื อ
ใช้ความเสี่ ยงในกรณี ผลที่ตามมาอาจเป็ นเชิงลบทาให้การรับรู ้ความสามารถของบุคคลแปรผันไป
ตามสถานการณ์เหล่านี้
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดความหมายของการรั บรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความเชื่ อในความสามารถของตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ หรื อทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสาเร็ จได้ โดยพิ จารณาจาก 1)
ระดับความยากของงานหรื อกิจกรรมที่บุคคลเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิได้ 2) ความมัน่ ใจ
ของบุ คคลที่ จะปฏิบ ัติกิ จกรรมที่ระดับความยากเมื่ อมีอุปสรรคต่างๆ และ 3) การตัดสิ นว่าตนมี
ความสามารถในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย หรื อมีความสามารถเฉพาะในขอบเขตของกิจกรรมนั้น

4. แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในหัวข้อต่างๆ คือ ความหมายของ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และลักษณะของผูม้ ี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
นักวิชาการหลายท่าน(แกมกาญจน์ คชวงษ์, 2553 น. 37, ชมชื่น สมประเสริ ฐ, 2542
น.10, ปรี ย าพร วงศ์อนุ ต รโรจน์ , 2546, น.196, ยงยุท ธ เกษสาคร, 2542 น.133-134 อ้างอิ งจาก
Guralnik. 1970, รอยพิมพ์ใจ ชนะปราชญ์, 2551 น. 35, อัมพร ม้าคนอง, 2556 น. 5-21 ถึง 5-22) ได้
กล่าวถึงความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่า เป็ นความปรารถนาหรื อความต้องการที่บุคคลจะ
กระทาสิ่ งต่างๆ ให้ได้รับความสาเร็ จ แม้จะยุ่งยากหรื อมีอุปสรรคก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อนา
ตนไปสู่ ความสาเร็ จ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นสิ่ งของหรื อรางวัล แต่ตอ้ งการทาเพื่อให้ตนเอง
ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตนคาดหวัง
สาหรับความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ นั กฤศวรรณ
ประเสริ ฐสิ ท ธิ์ (2551, น. 24)ได้กล่าวไว้ว่า เป็ นลัก ษณะของบุคคลที่ มี ความทะเยอทะยาน ความ
กระตือรื อร้น ความกล้าเสี่ ยง รู ้จกั วางแผน และความมี เอกลัก ษณ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ประสบความสาเร็จในการเรี ยนคณิตศาสตร์ตามที่ตนมุ่งหวัง
4.2 การสร้ างแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
อัมพร ม้าคนอง(2556, น. 5-22 ถึง 5-23) ได้กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ไ ว้ว่ า ผู ้ส อนเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ มากในการสร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากผูส้ อนจะรู ้จกั ผูเ้ รี ยนแต่ละคนในชั้นเรี ยนในแง่มุมต่างๆ จึงสามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้ อย่างไรก็ตามผูส้ อนควรเข้าใจว่าการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยนนั้น
ควรสร้างตามคาถามสาคัญเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน 3 คาถาม ดังนี้
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4.2.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนหรื อทาในสิ่ งที่ทาได้หรื อไม่ การสร้างแรงจูงใจตามคาถาม
ข้อนี้ คือ ทาให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมัน่ ว่าสิ่ งที่ผสู ้ อนให้ทานั้นไม่ได้ยากเกินความสามารถ ซึ่ งผูเ้ รี ยนเชื่อว่าตน
ทาได้ก็จะเกิดแรงจูงใจในการทา
4.2.2 ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนหรื อทาในสิ่ งที่ผสู ้ อนให้ทาหรื อไม่ การสร้างแรงจูงใจตาม
คาถามข้อนี้คือ การทาให้ผเู ้ รี ยนเห็นประโยชน์และต้องการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ผสู ้ อนให้ทา
4.2.3 อะไรคือสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการทาให้สาเร็ จ คาถามข้อนี้ทาให้ผสู ้ อนสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนได้โดยการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมุ่งมัน่ และใส่ ใจในสิ่ งที่เรี ยนหรื อทาอยูน่ ้ นั
คาถามทั้ง 3 ข้อนาไปสู่ แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1) จัดลาดับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์เป็ นลาดับขั้นตอน และให้มีระดับความยากเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดและทาได้ แล้วจึงค่อยเพิ่มระดับความยาก
2) เน้นการประเมินผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เช่น
การประเมิ น การท ากิ จกรรมคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคน และช่ วยเหลื อ แนะน าวิธี ก ารท า
กิจกรรมให้สาเร็จ ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าความสามารถทางคณิ ตศาสตร์น้ นั สามารถพัฒนาให้ดีข้ ึน
ได้หากมีความพยายามที่จะปรับปรุ ง
3) จัดเตรี ยมกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเช่ น การเลื อกเหตุก ารณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่ อยู่ในความสนใจของผูเ้ รี ยนมาออกแบบเป็ น
กิจกรรมหรื อปัญหาคณิตศาสตร์
4) ใช้เทคนิคการสอนที่กระตุน้ การอยากรู ้อยากเห็นและเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน เช่น
การยกตัวอย่างทางคณิ ตศาสตร์ที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน หรื อตั้งคาถามที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน
5) เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
คณิตศาสตร์
6) ให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการแสดงความคิดเห็น วิธีการทางาน หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ
ให้ผอู ้ ื่นทราบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ผเู ้ รี ยน อันจะนามาสู่ ความพยายามในการเรี ยนรู ้ที่มากขึ้น
4.3 ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
นักวิชาการหลายท่าน (กฤศวรรณ ประเสริ ฐสิ ทธิ์ 2551, น. 24-25, จิราภรณ์ ตั้งกิตติภา
ภรณ์ 2532, น. 106-107 และ McCelelland 1953, pp. 207-250) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของผู ้ที่ มี
แรงจูงใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ไว้ดงั นี้
4.3.1 มีความทะเยอทะยาน เป็ นบุคคลที่มีความต้องการมีผลการเรี ยนที่ดีข้ นึ มีความ
ภาคภูมิใจหากมีคะแนนสูงกว่าเพื่อนๆ ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และต้องการประสบ
ผลสาเร็จเมื่อเห็นคนอื่นประสบผลสาเร็จ
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4.3.2 มีความกระตือรื อร้น หรื อมีการกระทาที่แปลกใหม่อนั เป็ นการทาให้ตนเองมี
ความรู ้สึ กว่าประสบความส าเร็ จในการเรี ยน จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จทั นเวลา มีการ
ทบทวนค้นคว้าเพิ่มเติม และถ้ารู ้สึกว่าตนเองมีผลการเรี ยนที่ไม่ดีก็จะมีความพยายามที่จะเรี ยนรู ้มาก
ขึ้น
4.3.3 มีความกล้าเสี่ ยง เป็ นบุคคลที่มีการตัดสิ นใจเด็ดเดี่ยวในการทางานที่ใช้ความ
สามารถ และมี ค วามพอใจที่ จะเลื อกท างานที่ ยากเนื่ องจากมี ค วามเชื่ อมั่น ในความสามารถของ
ตนเอง
4.3.4 การรู ้จกั วางแผน มีเป้าหมายในการทางานและการเรี ยน มีการเตรี ยมตัวเป็ นอย่างดี
สุ ขุม รอบคอบ และเป็ นผูท้ ี่มีแผนระยะยาวเพื่อดาเนิ นการอย่างมีเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ตอ้ งการ
4.3.5 ความมีเอกลักษณ์ หรื อมีความเป็ นตัวของตนเองสูง ไม่ตอ้ งการลอกเลียนแบบงาน
ของผูอ้ ื่น ชอบค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆ ไม่ยดึ ติดกับวิธีการเดิมๆ
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ก าหนดความหมายของแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความทะเยอทะยาน ความกระตือรื อร้น ความกล้าเสี่ ยง
รู ้จกั วางแผน และความมีเอกลักษณ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยวัดจาก 1) ความทะเยอทะยาน
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 2) ความกระตือรื อร้นทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ 3) ความกล้าเสี่ ยง
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ 4) การรู ้จกั วางแผนทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และ 5) ความมีเอกลักษณ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์

5. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในหัวข้อ
ต่างๆ คือ ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา ความหมายของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
ความสาคัญของการแก้ปัญหา ประเภทของปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ลักษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ดี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเลือกหรื อสร้างปัญหาคณิ ตศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา
นักวิชาการหลายท่าน(แกมกาญจน์ คชวงษ์, 2553 น. 13-14, กันยา สุวรรณแสง, 2542
น. 118, กัลยา อรวิเชียร, 2545 น. 14, จันจิรา เสถียร, 2551 น. 17, สุ วฒั น์ จุลสุ วรรณ์, 2549 น. 14)
ได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปั ญหา หมายถึง กระบวนการที่ ซับซ้อนในการนา
ความรู ้ ความคิ ด การวิเคราะห์ จากประสบการณ์ เดิมไปใช้ตัดสิ นใจหรื อแก้ปั ญหาเพื่ อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
5.2 ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์
อุ ษ าวดี จัน ทรสนธิ (2555, น.10-5) และ สาขาคณิ ต ศาสตร์ มัธ ยมศึ ก ษา สถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2550, น. 7 )ได้ใ ห้ ค วามหมายของปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์ เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ที่ผเู ้ รี ยนเผชิญอยู่และต้องการค้นหาคาตอบ
โดยผูเ้ รี ยนยัง ไม่ คุ ้น เคยแตกต่า งจากตาราเรี ย นและไม่ รู้วิธี ก ารหรื อ ขั้น ตอนที่ จะได้ค าตอบของ
สถานการณ์ น้ ันในทันที ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของ Charies and Lester (1982 p. 5) ที่ กล่าวว่า
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ เป็ นสถานการณ์ หรื องานคณิ ตศาสตร์ ( mathematics tasks) ที่ ผูเ้ รี ยนเผชิ ญ และ
ต้องการคาตอบ Charies and Lester สรุ ปว่าสถานการณ์หรื องานคณิ ตศาสตร์ ใดจะเป็ นปั ญหาของ
ผูเ้ รี ยนคนหนึ่ ง เมื่ อผูเ้ รี ยนคนนั้นเกิ ดสภาวะ 3 ประการ คื อ มี ความต้องการไขปั ญหานั้น มี ค วาม
สงสั ย และมี ค วามพยายามที่ จ ะกระท าเพื่ อ ไขปั ญ หาให้ ไ ด้ สภาวะ 3 ประการนี้ ท าให้ ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนคนหนึ่ งอาจไม่ใช่ปัญหาของผูเ้ รี ยนคนอื่น นอกจากนี้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ตอ้ ง
ไม่ใช่โจทย์ที่เป็ นตัวเลขหรื อโจทย์ขอ้ ความธรรมดา (word problem หรื อ routine exercise) ที่ เน้น
การทาตามขั้นตอนวิธีตายตัวและมีคาตอบถูกต้องแน่นอนหนึ่งคาตอบ
ส่ วนปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554, น. 9-7) ได้สรุ ปความหมายของปั ญหาคณิ ตศาสตร์ เป็ น
ข้อๆ ดังนี้
5.2.1 เป็ นสถานการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ตอ้ งการคาตอบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปปริ มาณ หรื อ
จานวน หรื อคาตอบให้เหตุผล
5.2.2 เป็ นสถานการณ์ ที่ผูแ้ ก้ปัญหาไม่คุน้ เคยมาก่ อน ไม่สามารถหาคาตอบได้ในทันที
ทันใด ต้องใช้ทกั ษะ ความรู ้ และประสบการณ์หลายๆ อย่างประมวลเข้าด้วยกันจึงจะหาคาตอบได้
5.2.3สถานการณ์ ใ ดจะเป็ นปั ญ หาหรื อไม่ ข้ ึ นอยู่ กั บ บุ ค คลผู ้แ ก้ ปั ญ หา และเวลา
สถานการณ์หนึ่งอาจเป็ นปัญหาสาหรับบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ปัญหาสาหรับบุคคลอีกคนหนึ่งก็ได้
และสถานการณ์ที่เคยเป็ นปั ญหาสาหรับบุคคลหนึ่ งในอดีตอาจไม่เป็ นปั ญหาสาหรับบุคคลนั้นแล้ว
ในปัจจุบนั
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ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ก าหนดความหมายของความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการนาความรู ้ ความคิด การวิเ คราะห์ จากประสบการณ์เดิม
ไปใช้ตดั สิ นใจหรื อแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนไม่คุน้ เคยและไม่เหมือนใน
ตาราเรี ยนทัว่ ไป เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
5.3 ความสาคัญของการแก้ปัญหา
ปรี ชา เนาว์เย็นผล (2554, น. 9-5) ได้สรุ ปความสาคัญของการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้
5.3.1 การแก้ปัญหาเป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์
เรานั้นต้องพบปั ญหาและอุปสรรคมากมาย ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทา
ให้สภาพแวดล้อมและสังคมเปลี่ยนแปลงไป มนุ ษ ย์ตอ้ งใช้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ การที่บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
นั้นจาเป็ นต้องมี ค วามสามารถในการคิ ดแก้ปั ญ หาอย่างชาญฉลาด รวดเร็ ว ทันเหตุก ารณ์ และมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์
5.3.2 การแก้ปัญหาทาให้เกิดการค้นพบความรู ้ใหม่ จากการศึกษาประวัติศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ศึกษาจะพบว่าการคิดแก้ปัญหาในวิชาคณิ ตศาสตร์ น้ นั ก่อให้เกิดการค้นพบสาระความรู ้
ใหม่ๆ ทาให้วิชาคณิ ตศาสตร์มีการพัฒนา เช่น ความพยายามของนักคณิ ตศาสตร์ หลายท่านในการ
พิสูจน์สัจพจน์การขนานในเรขาคณิ ตของยุคลิด มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเรขาคณิ ตแขนงใหม่ๆ มาก
เช่น เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
5.3.3 การแก้ปัญหาเป็ นความสามารถที่ตอ้ งปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวนักเรี ยน เมื่อพิจารณา
จุดประสงค์ของหลักสู ตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2553 ความสอดคล้องกันประการหนึ่ งของจุดประสงค์คือ การมุ่งให้
นักเรี ยนรู ้จกั คิดอย่างมีเหตุมี ผลสามารถแสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจน มีระเบี ยบ และรัดกุ ม
นอกจากนี้ ในทุกระดับชั้นยังมุ่งให้นกั เรี ยนสามารถนาคณิ ตศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งความลึกซึ้ งของจุดประสงค์ดงั กล่าวนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่
ละระดับชั้น เพื่อเป็ นการตอบสนองจุดประสงค์ดงั กล่าวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์จึงได้มีการสอดแทรกกิจกรรมการแก้ปัญหาไว้ในคาบเวลาเรี ยนปกติ และในกิจกรรม
เสริ มหลักสูตรต่างๆ เช่น มุมคณิตศาสตร์ การจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
5.4 ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิชัย พาณิ ชย์สวย (2546, น. 9-10) ได้แบ่งประเภทของปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ไว้ 2
ประเภท ดังนี้
1. โจทย์ปัญหาในชั้นเรี ยน (standard textbook problems) หรื อปัญหาธรรมดา
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(routine problems) เป็ นปั ญหาที่ผูแ้ ก้ปัญหาคุน้ เคยในวิธีการ เป็ นโจทย์ปัญหาที่พบเห็นอยู่ทวั่ ไปใน
หนังสื อเรี ยน ซึ่ งใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ลักษณะเด่ นของโจทย์ปัญหาประเภทนี้ คือ
สามารถหาค าตอบด้ว ยวิ ธี แ ละล าดับ ขั้น ตอนที่ ใ ช้อ ยู่เป็ นประจา โจทย์ปั ญ หาในชั้น เรี ย นเกื อ บ
ทั้งหมดเป็ นโจทย์ปัญหาจาเจ (routine problems) เป็ นโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ในรู ปแบบที่เด็กเคย
เห็นเคยเรี ยนจนคุน้ เคย สามารถหาคาตอบด้วยวิธีที่เป็ นข้อกาหนดกฎเกณฑ์เดิมๆ โดยผูเ้ รี ยนจะแปล
เรื่ องราวของโจทย์เป็ นประโยคสัญลักษณ์ และคานวณหาคาตอบได้ทนั ที โจทย์ปัญหาจาเจนี้ อาจ
เป็ นปัญหาชั้นเดียว หรื อโจทย์ปัญหาหลายขั้นตอนก็ได้
2. โจทย์ปัญหาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (process problems) หรื อปั ญหาไม่ธรรมดา
(nonroutine problems) เป็ นปั ญหาที่ผแู ้ ก้ปัญหาจะต้องประมวลความรู ้ความสามารถหลายอย่างเข้า
ด้วยกันเพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ปัญหาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เป็ นโจทย์ปัญหาที่ไม่
จาเจ(nonroutine problems) ผูเ้ รี ย นไม่ ส ามารถหาค าตอบได้โดยการแปลเรื่ องราวของโจทย์เป็ น
ประโยคสัญลักษณ์และคิดคานวณหาคาตอบตามวิธีที่ใช้อยู่เดิมๆ แต่ผูเ้ รี ยนจะต้องวางแผนคิดหา
กลวิ ธี (strategies) มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญหา โจทย์ ป ระเภทนี้ อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ใน
ชีวิตประจาวันของบุคคล หรื อเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวโยงกับเนื้ อหาวิชาอื่น และบางครั้งคาตอบของโจทย์
ปัญหาอาจมีมากกว่า 1 คาตอบ
ส่ วน Polya (1981, pp. 118-121) ได้แบ่งปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 2 ประเภท
ตามจุดประสงค์ของปัญหา ดังนี้
1. ปัญหาให้คน้ หา เป็ นปัญหาที่ให้คน้ หาสิ่ งที่ตอ้ งการ ปั ญหาประเภทนี้ ประกอบด้วย
ส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ สิ่ งที่ตอ้ งการหา เงื่อนไขซึ่งสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ตอ้ งการหา และข้อมูลของปัญหา
2. ปั ญ หาให้ พิ สู จ น์ เป็ นปั ญ หาที่ ใ ห้ แ สดงความสมเหตุ ส มผลของข้อ ความทาง
คณิ ตศาสตร์ รู ปแบบทัว่ ไปของข้อความนี้ ป ระกอบไปด้วย สมมติฐาน (hypothesis) และข้อสรุ ป
(conclusion) ส่ ว นของสมมติ ฐ านขึ้ น ต้ น ด้ ว ย “ถ้า ” และส่ ว นของข้ อ สรุ ป ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย “แล้ว ”
สมมติฐานและข้อสรุ ปนี้ เรี ยกว่า ส่ วนสาคัญของปัญหาให้พิสูจน์
สรุ ปได้วา่ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ปัญหาธรรมดา เป็ นปั ญหาที่ผแู ้ ก้ปัญหาคุน้ เคยกับโครงสร้างของปั ญหามาก่อน มี
โครงสร้างไม่ซบั ซ้อน ใช้การดาเนินการทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวในการแก้ปัญหา
2. ปั ญหาไม่ธรรมดา เป็ นปั ญหาที่มี โครงสร้างที่ ซับซ้อน ผูแ้ ก้ปัญหาไม่คุ้น เคยกับ
ปั ญ หาที่ จ ะแก้ ต้อ งใช้ ค วามคิ ด วิ เคราะห์ รวบรวม ประยุ ก ต์ค วามรู ้ และการด าเนิ น การทาง
คณิ ตศาสตร์หลายอย่าง พร้อมทั้งการใช้ยทุ ธวิธีในการแก้ปัญหามาช่วยในการแก้ปัญหานั้น
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5.5 ลักษณะปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ดี
มะลิวรรณ โคตรศรี (2547, น.16-17 อ้างอิงจาก Krulick and Rudnick, 1993,
pp. 10-11) กล่าวว่า ปัญหาที่ดีควรจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
5.5.1 เป็ นปัญหาที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรี ยน
5.5.2 เป็ นปัญหาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการสังเกตและวิเคราะห์
5.5.3 เป็ นปัญหาที่ให้โอกาสสาหรับการอธิบายและมุ่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
5.5.4 เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจด้านแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์
ทักษะทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหา
5.5.5 เป็ นปั ญ หาที่ ท าให้ ไ ด้ห ลัก การทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสามารถอ้า งอิ ง ไปยัง
สถานการณ์อื่นๆ ได้
5.5.6 เป็ นปั ญ หาที่ มี ป ระโยชน์ กับ ปั ญ หาอื่ น ๆ อี ก และมี ค าตอบหลายค าตอบหรื อ
สามารถหาคาตอบได้หลายวิธี
สรุ ป ได้ว่า ลัก ษณะปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ดี จ ะต้อ งน่ าสนใจ ควรเป็ นค าถามที่
สามารถวัดทัก ษะของผูเ้ รี ยนได้หลายอย่าง ไม่ เพี ยงแค่ วดั ความจาเท่ านั้น ข้อค าถามควรมี ค วาม
ใกล้เคียงกับปัญหาในชีวิตประจาวัน และสามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาช่วยในการแก้ ปัญหา
ได้อย่างหลากหลาย
5.6 เกณฑ์ ที่ใช้ พจิ ารณาในการเลือกหรื อสร้ างปัญหาคณิตศาสตร์
สภาครู คณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา(อุษาวดี จันทรสนธิ, 2555, น. 10-34
ถึ ง 10-35 อ้า งอิ ง จาก National Council of Teachers of Mathematics,1991, pp. 25-31) ให้ ข้อ เสนอ
เกี่ยวกับลักษณะของปัญหาคณิ ตศาสตร์และเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาปัญหาคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
ปัญหาคณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1) สะท้อนความคิดรวบยอดสาคัญ
2) เหมาะสมกับความรู ้ ความเข้าใจ ความสนใจและประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยน และ 3) ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิการกับปัญหาโดยวิธีที่หลากหลาย ลักษณะสาคัญทั้งสามประการข้างต้น ย่อมนามาซึ่ ง
สิ่ งต่อไปนี้
(1) การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการคิด
(2) การต่อยอดความคิดรวบยอดและทักษะเดิมของผูเ้ รี ยนไปสู่ ขอ้ ค้นพบใหม่จากการ
ประจักษ์ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน
(3) การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างความเชื่อมโยงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
(4) การกระตุ้น ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ข้อ สงสั ย เกิ ด การคิ ด แก้ปั ญ หาและใช้ เหตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์
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(5) การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้สิ่งแทนความคิดทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อแสดง
ความคิดของตนเอง
(6) การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้คณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน
(7) การสนองความแตกต่ างระหว่างผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย นที่ มี ป ระสบการณ์ ต่ างกัน สามารถ
ปฏิบตั ิการกับปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างกันตามความสามารถของเขา
(8) การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของเขาได้เต็มที่
การเลือกหรื อสร้างปั ญหาคณิ ตศาสตร์ พิจารณาประเด็นสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์
ผูเ้ รี ยน และวิธีการเรี ยนคณิตศาสตร์
เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ มีความเหมาะสมเพียงใดในการแสดงถึงความคิด
รวบยอดและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผูส้ อนต้ องการ ปั ญหาต้องนาผูเ้ รี ยนไปสู่ การปฏิบัติ
คณิตศาสตร์ คือต้องใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วประเมินและ
ตรวจสอบว่ า วิ ธี ก ารนั้ นน าไปสู่ ห นทางแก้ ปั ญ หาเพื่ อ ได้ ค าตอบหรื อ ไม่ นอกจากนี้ ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ตอ้ งผนวกเข้ากับการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาการใช้ทกั ษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์จน
ชานาญ หน้าที่ของครู คณิ ตศาสตร์ ตอ้ งวิเคราะห์เนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ แต่ละเรื่ องว่า ความคิดรวบยอด
และทักษะที่ เป็ นแก่ นส าคัญ คืออะไร วิธี การในการพัฒ นาความคิ ดรวบยอดและทักษะเหล่ านั้น
ภายใต้บริ บทของการแก้ปัญหาทาอย่างไร นอกจากนี้ ผูส้ อนควรสอดแทรกเรื่ องของการใช้เหตุผล
และการสื่ อสารผนวกเข้าไว้ในปัญหาด้วย
ผูเ้ รี ยน ปัญหาคณิ ตศาสตร์ตอ้ งเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนทุกคนที่มีความแตกต่างกันต้อง
สามารถใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของเขาในการปฏิบตั ิการกับปั ญหาได้ ปัญหาจึงควรมี
ลักษณะเป็ นปั ญหาปลายเปิ ดเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้วิธีการได้หลากหลายเป็ นหนทางในการหา
คาตอบ ผูส้ อนควรรู ้จกั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องภูมิหลังโดยทัว่ ไปของเขาและลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คน สิ่ งที่ผสู ้ อนต้องพิจารณาเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน คือ 1) ผูเ้ รี ยนรู ้อะไรและสามารถทาอะไรได้แล้ว 2) สิ่ ง
ใดที่ ผู ้เรี ยนต้ อ งการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการปฏิ บ ั ติ ก ารแก้ ปั ญ หา และการปฏิ บ ั ติ น้ ั นต้ อ งใช้ ค วามรู ้
ความสามารถอะไรบ้างและใช้อย่างไร และ 3) ความสนใจ ความคาดหวัง และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไร ปัญหาคณิ ตศาสตร์ที่ผสู ้ อนนาเสนอให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจึงต้องอยูใ่ นความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
วิธีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในการกาหนดปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ผูส้ อนจาเป็ นต้องทราบวิธี
เรี ยนและวิธีคิดของผูเ้ รี ยน ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ จึงต้องหลากหลายทั้งในแง่รูปแบบของการปฏิ บตั ิ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละยุ ท ธวิ ธี ที่ ผู ้เรี ย นใช้ ใ นการคิ ด หาค าตอบ ผู เ้ รี ย นสามารถใช้ สิ่ ง แทนความคิ ด
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(representation) อย่างหลากหลายในการทาความเข้าใจปั ญหา นอกจากนี้ การให้ผเู ้ รี ยนเขียนอธิ บาย
ความคิดของเขา ช่วยให้ผสู ้ อนเข้าใจความคิดของผูเ้ รี ยนมากขึ้น
5.7 ขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
พิ ไ ลพร แช่ ม ช้อ ย (2552, น. 16-17 อ้างอิ งจาก Wilson, Fernandez and Hadaway,
1993, pp. 60-62) กล่าวถึง กระบวนการแก้ปั ญหาโดยทัว่ ไปว่า มักนาเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา
เป็ นขั้นๆ ในลักษณะที่เป็ นกรอบการแก้ปัญหาที่เป็ นแนวทาง ดังภาพที่ 2.1
อ่านปัญหา

อ่านปัญหา
พิจารณาปัญหา

หรื อ

ทาความเข้าใจปัญหา

แก้ปัญหา

วางแผนแก้ปัญหา

ตรวจสอบคาตอบ

ดาเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบผล

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ที่มา : พิไลพร แช่มช้อย, 2552, น. 16 อ้างอิงจาก Wilson, Fernandez and Hadaway, 1993, p. 61
รู ป แบบดังกล่ าวเป็ นเสมื อ นชุ ดของขั้น ตอนการแก้ปั ญ หา ซึ่ ง ต้อ งดาเนิ น การตาม
ขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบที่ถูกต้อง จะเห็นว่าการดาเนิ นการในลักษณะแนวตรงเช่นนี้ ทาให้
ขาดการสื บสวนในการแก้ปัญหา ขาดการช่วยเหลือตนเอง ขาดการวางระบบความคิดและการวัดผล
ตนเอง (self assessment) รู ป แบบเช่ น นี้ มี ข ้อ บกพร่ อ ง ดั ง นี้ (Wilson, Fermander and Hadaway,
1993, pp. 60-62)
5.7.1 ทาให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการในแนวตรงเสมอ
5.7.2 การแก้ปัญหาเป็ นดังเช่นชุดของขั้นตอน
5.7.3 ทาให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งจาต้องฝึ กและต้องกระทา
ซ้ าๆ
5.7.4 เป็ นการเน้นการได้มาซึ่งคาตอบ
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จากข้ อ บกพร่ องข้ า งต้ น นี้ Wilson, Fermander and Hadaway(1993, pp. 60-62) ได้
ปรับ ปรุ งกระบวนการแก้ปั ญ หา 4 ขั้น ตอน ของ Polya โดยเสนอเป็ นกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการ
แก้ปัญหาที่แสดงความเป็ นพลวัตร (dynamic) และเป็ นวงจรของขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา
ดังภาพที่ 2.2
กาหนดสถานการณ์ปัญหา
ทาความเข้าใจปัญหา
ตรวจสอบผล

วางแผนแก้ปัญหา
ดาเนินการแก้ปัญหา

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็ นพลวัตร
ที่มา : พิไลพร แช่มช้อย, 2552 น. 16 อ้างอิงจาก Wilson, Fernandez and Hadaway, 1993, p. 61
Polya (1957, pp. 16-17) ได้จดั ขั้นตอนของการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจปั ญหา (understanding the problem) เป็ นขั้นตอนแรกที่ จะต้อง
เข้า ใจว่า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ อะไรคื อ ข้อ มู ล โจทย์ก าหนดเงื่ อ นไขอะไรบ้า ง และเพี ย งพอที่ จ ะ
แก้ปัญหาหรื อไม่ หากเกิ ดความกากวม ลักลัน่ หรื อขัดแย้ง ควรใช้การวาดรู ปและแยกสภาพการณ์
หรื อเงื่อนไขออกเป็ นส่ วนๆ โดยการเขียนลงบนกระดาษ จะทาให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้ดีข้ นึ
ขั้น ที่ 2 วางแผนการแก้ปั ญ หา (devising a plan) เป็ นขั้น ที่ เชื่ อ มหาความเชื่ อ มโยง
ระหว่างข้อมูลกับสิ่ งที่ ไม่รู้ ถ้าหากไม่สามารถหาความเชื่ อมโยงได้ ก็ อาศัยหลักการวางแผนการ
แก้ปัญหา ดังนี้
2.1 เป็ นปั ญหาที่เคยประสบมาก่อนหรื อไม่ หรื อมีลกั ษณะคล้ายกับโจทย์ที่เคยแก้มา
ก่อนหรื อไม่
2.2 รู ้จกั โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั โจทย์ที่จะแก้หรื อไม่เพียงใด และรู ้จกั
ทฤษฎีที่จะใช้แก้หรื อไม่
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2.3 พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ ใ นโจทย์แ ละพยายามคิ ด ถึ ง ปั ญ หาที่ คุ ้น เคย ซึ่ งมี สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้
เหมือนกัน และพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เคยพบมาใช้กับโจทย์ปัญหาที่กาลังจะแก้ได้
หรื อไม่
2.4 ควรอ่านโจทย์อีกครั้งและวิเคราะห์เพื่อดูวา่ ผลแตกต่างจากปัญหาที่พบมาหรื อไม่
ขั้นที่ 3 ดาเนิ นการตามแผน (carrying out the plan) เป็ นขั้นตอนของการปฏิ บ ัติตาม
แผนที่วางไว้และต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบตั ิวา่ ถูกต้องหรื อไม่
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล (looking back) เป็ นการตรวจสอบผลที่ ได้ในแต่ละขั้นตอนว่า
ถูกต้องหรื อไม่ หรื ออาจตรวจสอบโดยใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีอื่นๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกัน
หรื อไม่ หรื ออาจใช้การประมาณคาตอบอย่างคร่ าวๆ
ในขั้นตอนการตรวจสอบ นอกจากจะเป็ นการตรวจสอบผลที่ได้ว่าถูกต้องเหมาะสม
แล้วอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการ แล้วหาข้อสรุ ปและสรุ ปผลการแก้ปัญหาในรู ปทัว่ ไป
Bell (1978, p. 312) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. นาเสนอปัญหาในรู ปทัว่ ไป
2. เสนอปัญหาในรู ปที่สามารถดาเนินการได้
3. ตั้งสมมติฐานและเลือกวิธีดาเนินการเพื่อให้ได้คาตอบของปัญหา
4. ตรวจสอบสมมติฐาน และดาเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้คาตอบของปัญหาหรื อชุด
ของคาตอบที่เป็ นไปได้
5. วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ค าตอบ รวมถึ งวิธี ซ่ ึ ง น าไปสู่ ก ารค้น พบยุท ธวิธี ใ นการ
แก้ปัญหา
5.8 ยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ นับว่าสาคัญที่ สุดในการแก้ปัญหาคือ ขั้นวางแผนในขั้นตอนนี้ ผูแ้ ก้ปัญหา
จะต้อ งใช้ ท ั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ ผนวกกับ ข้อ มู ล ต่ า งๆ ใน
สภาพการณ์ ที่ ปัญหาก าหนดให้ประมวลเข้าด้วยกัน เพื่ อกาหนดแนวทาง กาหนดยุทธวิธีในการ
แก้ปั ญ หา ซึ่ งถ้าผูแ้ ก้ปั ญ หาได้รั บ การฝึ กฝน มี ทัก ษะในการแก้ปั ญ หาที่ เพี ย งพอ ก็ ส ามารถน า
ประสบการณ์ที่สั่งสมออกมาปรับใช้ได้รวดเร็ ว สอดคล้องกับสภาพการณ์ของปั ญหา ซึ่งยุทธวิธีใน
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ประเภทต่างๆ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัญหามีดงั นี้ (สิ ริพร ทิพย์คง,
2544, น. 49-67)
5.8.1 การหารู ปแบบ เป็ นการจัดระบบของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
สถานการณ์ ปั ญหาที่ กาหนดและจัดเป็ นรู ป แบบทัว่ ไปในการแก้ปั ญหา ซึ่ งอาจเป็ นรู ป แบบของ
จานวนหรื อรู ปแบบของรู ปเรขาคณิต
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5.8.2 เขียนแผนผังหรื อภาพประกอบ เป็ นการเขียนแผนผังหรื อแผนภาพต่างๆ ของ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อช่วยให้เห็นความสัมพันธ์และแนวทางในการหาคาตอบ
5.8.3 สร้างรู ปแบบ
5.8.4 การสร้างตารางหรื อกราฟ การจัดข้อมูลลงในตารางเป็ นการนาเสนอข้อมูลที่ง่าย
และนาไปสู่ การค้นพบรู ปแบบ และข้อชี้แนะอื่นๆ
5.8.5 การเดาและตรวจสอบ เป็ นการหาคาตอบของปัญหาจากสามัญสานึก ผูแ้ ก้ปัญหา
คาดเดาแล้วตรวจสอบ ถ้าไม่ได้คาตอบก็เปลี่ยนแปลงการเดา และตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ ง จนกระทัง่
ได้คาตอบของปัญหา การเดาและตรวจสอบเป็ นวิธีการที่ง่าย แต่อาจใช้เวลามากกว่ายุทธวิธีอื่นๆ
5.8.6 การแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ เป็ นการแจงกรณี ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดของปัญหาใช้ได้ดี
ในกรณีที่มีจานวนกรณีที่เป็ นไปได้แน่นอน มักจะใช้ตารางช่วยในการแจงกรณี
5.8.7 เขียนเป็ นประโยคทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแสดงสถานการณ์ปัญหา มีเป้ าหมาย 2
ประการ คือ เป็ นการแสดงความเข้าใจสถานการณ์ และเป็ นการแสดงให้รู้ว่าต้องคิดคานวณอย่างไร
ในการแก้ปั ญหา ผูเ้ รี ยนที่ เขียนประโยคทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูก ต้องแสดงว่าเข้าใจปั ญ หานั้นและ
นาไปสู่การดาเนินการหาคาตอบได้ถูกต้อง
5.8.8 การดาเนิ นการแบบย้อนกลับ ยุทธวิธีน้ ี เริ่ มจากข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนสุ ดท้าย
แล้วทาย้อนขั้นตอนกลับมาสู่ ขอ้ ความที่กาหนดเริ่ มต้น ใช้ได้ดีกบั การแก้ปัญหาที่ตอ้ งการอธิ บายถึง
ขั้นตอนการได้มาซึ่งคาตอบ
5.8.9 ระบุขอ้ มูลที่ตอ้ งการและข้อมูลที่กาหนดให้
5.8.10 การแบ่งปั นปั ญ หาออกเป็ นปั ญหาย่อยๆ หรื อเปลี่ยนมุมมองของปั ญหาบาง
ปั ญหา ที่มีความซับซ้อน หรื อมีหลายขั้นตอน เพื่อความสะดวกอาจแบ่งปั ญหาให้เป็ นปั ญหาที่เล็ก
ลงเพื่อง่ายต่อการหาคาตอบ แล้วนาผลการแก้ปัญหาย่อยๆ นี้ ไปตอบปัญหาที่กาหนดหรื อบางปั ญหา
อาจต้องใช้การคิดและเปลี่ยนมุมมองที่ต่างไปจากที่คนุ ้ เคยที่ตอ้ งทาตามขั้นตอนที่ละขั้น

6. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์รวม
15 เรื่ อง ได้แก่ งานวิจยั ของ จารุ วรรณ เฮ้าทา (2546) จาเนียร แซ่อ่ึม (2547) แฉล้ม อินวารี (2552)
ณัฐพล แย้มฉิ ม (2547) มะลิวรรณ โคตรศรี (2547) ยุทธนา หิ รัญ (2551) วสันต์ เดือนแจ้ง (2546)
สารวย หาญห้าว (2554) สุชาดา พรหมจิตร (2553) สุ ชาติ เหลาโชติ (2550) แหลมทอง สาราญสุ ข
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(2552) Choi (1998) Pajares and Kranzler (1995) Pajares and Miller (1994) และStonewater (1977)
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์สาระ สรุ ปได้ดงั นี้
ในประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจยั งานวิจยั ทั้ง 15 เรื่ อง มีวตั ถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน
คือ เพื่ อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งงานวิจยั ของ จารุ วรรณ เฮ้าทา (2546) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับเจตคติในการเรี ยน
คณิตศาสตร์ คุณภาพการสอนของครู แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อม และความเอาใจใส่ต่อการ
เรี ยนของผูป้ กครอง จาเนี ยร แซ่ อ่ ึม (2547) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับพื้นฐานความรู ้เดิม ทักษะการ
คิ ด ค านวณ ทั ก ษะทางภาษา แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ คุ ณ ภาพการสอนของครู และการรั บ รู ้
ความสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แฉล้ม อินวารี (2552) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู ้การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และการประเมินตามสภาพจริ ง
ณัฐพล แย้มฉิม (2547) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับเพศ เจตคติทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการ
สอนของครู การรับรู ้ความสามารถของตนเองและการสนับสนุนจากผูป้ กครอง มะลิวรรณ โคตรศรี
(2547) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวลในการเรี ยนคณิตศาสตร์ เจตคติ
ต่อคณิ ตศาสตร์ และความรู ้พ้ืนฐานเดิม ยุทธนา หิ รัญ (2551)ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถ
ด้านตัวเลข ความสามารถในการให้เหตุผล และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ วสันต์ เดือนแจ้ง (2546) ได้
ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ ความถนัดด้านภาษาและตัวเลข และการรับความสามารถของตนเอง สารวย
หาญห้าว (2554) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ เพศ รายได้ของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และการรับรู ้
ความสามารถในการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ สุ ชาดา พรหมจิตร (2553) ได้ศึก ษาตัวแปรเกี่ ยวกับ การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ความสามารถในการให้เหตุผล การประเมิ นตามสภาพจริ ง
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และความเชื่ ออ านาจภายในตน สุ ชาติ เหลาโชติ (2550) ได้ศึ ก ษาตัวแปร
เกี่ยวกับเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความถนัดทางจานวน และการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ แหลมทอง สาราญสุข (2552) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพื่อน การ
เห็นคุณค่าในตนเอง เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการรับรู ้ความสามารถใน
ตนเอง Choi (1998) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความมานะพยายาม และความวิตกกังวล Pajares and Kranzler (1995) ได้ศึกษา
ตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความรู ้พ้ืนฐานเดิม และ
เพศ Pajares and Miller (1994) ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ความรู ้ พ้ื น ฐานเดิ ม และเพศ และStonewater (1977) ได้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างความถนัดทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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ในประเด็นของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ศึกษา พบว่า งานวิจยั จานวน 12 เรื่ อง เป็ น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา(จารุ วรรณ เฮ้าทา 2546, แฉล้ม อินวารี
2552, ณั ฐพล แย้ม ฉิ ม 2547, มะลิ วรรณ โคตรศรี 2547, ยุท ธนา หิ รัญ 2551, วสั น ต์ เดื อนแจ้ง
2546, ส ารวย หาญห้ า ว 2554, สุ ช าดา พรหมจิ ต ร 2553, สุ ช าติ เหลาโชติ 2550, แหลมทอง
ส าราญ สุ ข 2552, Pajares and Kranzler 1995, Pajares and Miller 1994) งาน วิ จั ย 2 เรื่ อง เป็ น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างในระดับอุดมศึกษา(Choi 1998, Stonewater 1977) และงานวิจยั 1 เรื่ อง เป็ น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 (จาเนียร แซ่อ่ึม 2547)
ในประเด็นเครื่ องมือการวิจยั พบว่างานวิจยั ที่ศึกษาใช้เครื่ องมือการวิจยั ที่วดั ตัวแปรตาม
คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และเครื่ องมือวิจยั ที่วดั ตัวแปร
อิสระหรื อตัวแปรเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ คือ แบบทดสอบและแบบสอบถามตามลักษณะของตัวแปร
นั้นๆ ซึ่ งเครื่ องมือการวิจยั ทุกฉบับได้มีการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะเครื่ องมือการวิจยั ที่เป็ น
แบบสอบถามจะมีความเที่ยงมากกว่า 0.80
ในประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ มูล งานวิจยั 7 เรื่ อง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
(แฉล้ม อินวารี , 2552, ณัฐพล แย้มฉิม, 2547, มะลิวรรณ โคตรศรี , 2547, วสันต์ เดือนแจ้ง, 2546 ,
สุ ชาติ เหลาโชติ , 2550, แหลมทอง สาราญสุ ข , 2552, Pajares and Miller, 1994) งานวิจยั 3 เรื่ อง
ใช้ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการวิ เคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัว แปรปั จ จัย กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณเพื่อหาสมการ
พยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (ยุทธนา หิ รัญ , 2551, สารวย หาญห้าว,
2554, สุ ชาดา พรหมจิตร, 2553) และงานวิจยั 5 เรื่ องใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ (จารุ
วรรณ เฮ้าทา, 2546, มะลิวรรณ โคตรศรี , 2547, แหลมทอง สาราญสุ ข, 2552, Choi 1998, Pajares
and Kranzler, 1995)
ในประเด็นของผลการวิจยั นั้น งานวิจยั หลายเรื่ องมีผลการวิจยั ที่สอดคล้องกัน ซึ่งงานวิจยั
ของ สุ ช าดา พรหมจิ ต ร(2553)พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรปั จ จัย กั บ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กนั สู งทางบวกตั้งแต่ .80 ขึ้นไปได้แก่
ความเชื่ออานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความสามารถในการให้เหตุผล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แฉล้ม อินวารี (2552) ณัฐพล แย้มฉิ ม (2547)
วสันต์ เดือนแจ้ง (2546) สารวย หาญห้าว (2554) และสุ ชาติ เหลาโชติ(2550) ที่พบว่า ตัวแปรการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผู ้เรี ยนเป็ นสาคัญของ
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ครู ผสู ้ อน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กบั การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วน Stonewater (1977) และ Pajares and Kranzler (1995) พบว่า ความถนัด
ทางคณิ ตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยน โดยนักเรี ยน
ชายและนักเรี ยนหญิงไม่มีความแตกต่างกัน สาหรับงานวิจยั ของจาเนียร แซ่อ่ึม(2547) ยุทธนา หิ รัญ
(2551) สุ ชาดา พรหมจิตร(2553) และ Pajares and Miller (1994) พบว่าตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกและส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยตรงได้แก่ ความสามารถ
ในการให้เหตุผล ทักษะทางการคิดคานวณ และความรู ้พ้ืนฐานเดิม นอกจากนี้ จากวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติได้แก่ แรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ความวิตกกังวลในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การรับ รู ้ความสามารถ
ของตนเอง ความมานะพยายาม และการเห็นคุณค่าในตนเอง(มะลิวรรณ โคตรศรี , 2547, แหลมทอง
สาราญสุข, 2552, Choi 1998)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้ง 15 เรื่ อง ผูว้ ิจยั ได้แนวคิดในเบื้องต้นว่าการศึกษาปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นั้นได้ขอ้ สรุ ปว่าตัวแปรที่ศึกษาคือ ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึงเป็ นตัวแปรทางด้านพฤติกรรมการสอนของครู และการเรี ยนรู ้
ของนัก เรี ย น ซึ่ งจากผลการวิจัย ของงานวิจัย ที่ ศึ ก ษาจะเห็ น ได้ว่ามี ความสั ม พัน ธ์แ ละส่ งผลต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยตรง รวมทั้งผูว้ ิจยั เห็นว่าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น
เนื่องจากเป็ นระดับชั้นที่นกั เรี ยนกาลังเข้าสู่ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อสายอาชีพ
และระดับอุดมศึกษา ที่สามารถหาแนวทางหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมี ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ต้ งั แต่ ระดับ พื้ นฐาน ซึ่ งจากข้อสรุ ป
ดังกล่าวท าให้ผูว้ ิจยั ได้กรอบแนวคิด และใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ศึ ก ษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยาต่อไป

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา ผูว้ ิจยั มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ปี การศึกษา 2560 จานวน 900 คน
1.1 1.2 กลุ่มตัวอย่ ำง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ปี การศึ ก ษา 2560 จ ำนวน 108 คน ก ำหนดขนำดกลุ่ ม ตัวอย่ำงโดยใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
G*Power 3.1 กำหนดสัดส่วนจำนวนนักเรี ยนและใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1
โดยกำหนดให้ ค่ำขนำดอิทธิพล(Effect size) ระดับปำนกลำงเท่ำกับ 0.15
ค่ำควำมน่ำจะเป็ นของควำมคลำดเคลื่อนในกำรทดสอบประเภทที่ 1 (  )
เท่ำกับ .05
ค่ำอำนำจกำรทดสอบ(1-  ) เท่ำกับ .90 และจำนวนตัวแปรทำนำย เท่ำกับ 4
โดยกำรวิ เครำะห์ ห ำขนำดกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จัย ในครั้ งนี้ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ G*Power 3.1 ทำให้ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอ้ งกำรจำนวน 108 คน ดังภำพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ G*Power 3.1
ขั้นที่ 2 กาหนดสัดส่ วนจานวนนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนเป็ นสัดส่ วนกับจานวนนักเรี ยน
ของประชากรในห้องเรี ยนนั้นๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ,2 และ 3 เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้รวม 108 คน โดยใช้สูตร(กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2555, น.3-36)
N

n = Ni  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม
เมื่อ ni แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มย่อย
Ni แทน สมาชิกประชากรแต่ละกลุ่มย่อย
N แทน จานวนสมาชิกรวมของประชากรทั้งหมด
ผูว้ ิจยั ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนจาแนกตามระดับชั้นเรี ยนและห้องเรี ยน
ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนจาแนกตามระดับชั้นเรี ยนและห้องเรี ยน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3

รวม

ห้องเรี ยน
1/1

จานวนประชากรในห้องเรี ยน
40

1/2

41

1/3

39

1/4

38

1/5

40

1/6

38

1/7

37

1/8

39

2/1

40

2/2

39

2/3

38

2/4

38

2/5

37

2/6

38

2/7

37

2/8

36

3/1

38

3/2

37

3/3

35

3/4

36

3/5

35

3/6

32

3/7

37

3/8

35
900

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
40
900  108 = 5
41
900  108 = 5
39
900  108 = 5
38
900  108 = 5
40
900  108 = 5
38
900  108 = 5
37
900  108 = 4
39
900  108 = 5
40
900  108 = 5
39
900  108 = 5
38
900  108 = 5
38
900  108 = 5
37
900  108 = 4
38
900  108 = 5
37
900  108 = 4
36
900  108 = 4
38
900  108 = 5
37
900  108 = 4
35
900 108 = 4
36
900 108 = 4
35
900  108 = 4
32
900  108 = 4
37
900  108 = 4
35
900  108 = 4

n = 108
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ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สุ่มนักเรี ยนจากห้องเรี ยนตามจานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
ของแต่ละห้องเรี ยนที่ได้จากการคิดสัดส่ วนในขั้นที่ 2 เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป

2. เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั มีดงั นี้
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
2.2 แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
2.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
2.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล เป็ นแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ มีข้นั ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.1.1 ศึ กษาแนวคิ ดและรู ปแบบความสามารถในการให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ จาก
ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2544, น. 69 – 70) รุ่ งฟ้ า จันทร์ จารุ ภรณ์ (2555, น. 9-16 ถึง 9-20) วิเชี ย ร
เลาหโกศล (2545, น. 1-6) สถาบัน ส่ งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546, น. 4)
Baroody (1993 p. 2 – 61) และ O’Daffer (1990 p. 378) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อกาหนดนิยามของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
2.1.2 เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิ ยาม มี ล ักษณะเป็ นข้อสอบแบบเลื อกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 16 ข้อ
2.1.3 ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา(content validity) โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก.) พิจารณาความ
สอดคล้อ งของข้อ ค าถามกับ นิ ยาม โดยการหาดัชนี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item - Objective
Congruence: IOC) เกณฑ์การพิจารณาข้อคาถามที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.50 จากการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
2.1.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลที่อยูใ่ นเกณฑ์ไปทดลองใช้กบั
นัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน ประกอบด้วยนัก เรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 20 คน นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน และนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็ นรายข้อและทั้งฉบับ สาหรับการ
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ตรวจสอบคุณ ภาพข้อสอบเป็ นรายข้อพิ จารณาจากค่าความยาก(p) และค่าอานาจจาแนก(r) โดย
เกณฑ์การพิจารณาข้อสอบควรมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้น
ไป จากการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็ นรายข้อพบว่ามีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.78 และ
ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.28 – 0.52 ส่ วนคุณภาพข้อสอบทั้งฉบับพิจารณาจากค่าความเที่ยงโดย
ใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78
2.1.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล ฉบับสมบูรณ์เพือ่ นาไป
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา
และปรับ ปรุ ง มาจากแบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ของจารุ วรรณ เฮ้าทา
(2546) จ าเนี ย ร แซ่ อ่ ึ ม (2547) แฉล้ม อิ น วารี (2552) และสุ ช าดา พรหมจิ ต ร (2553) เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิมากที่สุด ปฏิบตั ิมาก ปฏิบตั ิ
ปานกลาง ปฏิ บ ัติน้อย และปฏิ บ ัติน้อยที่ สุ ด จานวน 15 ข้อ เพื่ อสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ มีข้นั ตอนดังนี้
2.2.1 ปรับ ปรุ งภาษาเพื่ อให้ส อดคล้องและครอบคลุมกับนิ ยามตัวแปร ตัวบ่ งชี้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของครู ที่จะวัดจากการศึกษาหลักการและแนวคิดจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543 น. 29-31) และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาไปให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 5 คน(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก.) พิ จารณาความถูก ต้อง ความเหมาะสมของ
เนื้ อหา ภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมและตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง
ของข้อ ค าถามกับ นิ ย ามตัว แปรและตัว บ่ ง ชี้ การสอนของครู ที่ จ ะวัด (Index of Item - Objective
Congruence: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อคาถามที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.50 จากการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่าทุกข้อคาถามมีค่าเท่ากับ 1.00
2.2.2 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 60 คน ประกอบด้วยนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 20 คน นัก เรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน และนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว น าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ เพื่ อ ตรวจสอบค่ า ความเที่ ย ง (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76
2.2.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2.3 แบบสอบถามการรั บ รู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 10 ข้อ มีข้ นั ตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ นิ ยามตัวแปร มิติของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
หรื อตั ว บ่ ง ชี้ ที่ จ ะวัด และเหมาะสมกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก Bandura (1977) โดยผู ้วิ จั ย สร้ า ง
แบบสอบถามแล้วน าไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 5 คน(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก.) พิ จารณาความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมและความตรงเชิงเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามตัวแปรและมิติของการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่จะวัด
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อคาถามที่มีคุณภาพควรมีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 จากการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่าทุกข้อคาถามมีค่า
เท่ากับ 1.00
2.3.2 นาแบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไป
ทดลองใช้กับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ที่ ไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คนประกอบด้วย
นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 20 คน นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยง
(reliability).ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (-coefficient) ของ
ครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78
2.3.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 10
ข้อ มีข้นั ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.4.1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และหลักการ
สร้ างแบบสอบถามแรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ตามแนวคิด ของ กศฤวรรณ
ประเสริ ฐสิ ท ธิ์ (2551, น. 24-25) จิ ราภรณ์ ตั้งกิ ตติ ภาภรณ์ (2532, น. 106-107) และ McCelelland
(1953, pp. 207-250) เพื่ อกาหนดนิ ยามตัวแปรที่ ตอ้ งการวัดและตัวบ่งชี้ ลกั ษณะผูท้ ี่ มีแรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
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2.4.2 สร้างแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ภาษาที่
สอดคล้องและครอบคลุมกับนิ ยามตัวแปร ตัวบ่งชี้ ลกั ษณะผูท้ ี่ มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่ จะวัด และ
เหมาะสมกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง แล้ว น าไปให้ ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก.)
พิ จารณาความถู กต้อง ความเหมาะสมของเนื้ อหา ภาษาที่ ใช้ ความครอบคลุ มและความตรงเชิ ง
เนื้อหา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามตัวแปรและตัวบ่งชี้ลกั ษณะผูท้ ี่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ที่จะวัด (Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อคาถามที่
มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 จากการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่า
ทุกข้อคาถามมีค่าเท่ากับ 1.00
2.4.4 นาแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปทดลองใช้กบั
นัก เรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ที่ ไ ม่ใช่ ก ลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน ประกอบด้วยนัก เรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 20 คน นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน และนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยง (reliability)
ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86
2.4.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มีข้ นั ตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้
2.5.1 ศึกษาแนวคิด ลักษณะของปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่ดี และหลักการสร้างปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์จาก มะลิวรรณ โคตรศรี (2547, น.16-17 อ้างอิงจาก Krulick and Rudnick, 1993 pp. 1011) และสภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (อุษาวดี จันทรสนธิ , 2555, น. 10-34 ถึง1035 อ้างอิงจาก National Council of Teachers of Mathematics,1991 pp. 25-31) เพื่อกาหนดนิยามของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2.5.2 เขี ยนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิ ยามและตัวชี้ วดั ตามมาตรฐานของสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ปัญหาจานวน 5 ปั ญหา
โดยแต่ละปั ญหาจะมีคาถามย่อย 4 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมดจานวน 20
ข้อ
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2.5.3 ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา(content validity) โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน(ดังรายชื่อในภาคผนวก ก.)
พิ จารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิ ยาม โดยการหาดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์ ก ารพิ จารณาข้อ ค าถามที่ มี คุ ณ ภาพควรมี ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 จากการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.60 - 1.00
2.5.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยู่ในเกณฑ์
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน ประกอบด้วย
นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 20 คน นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็ นรายข้อและทั้งฉบับ
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็ นรายข้อพิจารณาจากค่าความยาก(p) และค่าอานาจจาแนก
(r) โดยเกณฑ์การพิจารณาข้อสอบควรมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.2 ขึ้นไป จากการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบเป็ นรายข้อพบว่ามีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.66
และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.72 ส่ วนคุณภาพข้อสอบทั้งฉบับพิจารณาจากค่าความเที่ยง
โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน(Kuder-Richardson) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.77
2.5.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
3.1 จัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ การวิจัย ให้ พ ร้ อ มและเพี ย งพอกับ จ านวนนัก เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง
3.2 ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในชั่ว โมงว่ างและชั่วโมงบู รณาการระดับ ชั้น ของ
โรงเรี ยน โดยให้นักเรี ยนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลต้องกาหนดช่วงเวลาให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ส่วนแบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ให้
นักเรี ยนทาในช่วงที่นกั เรี ยนทาแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
3.3 นาแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจให้คะแนนและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบ แล้วนาผลมาลงรหัสเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 นาข้อมูลที่สมบูรณ์ท้ งั หมดมาลงรหัส แล้วนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจ
ที่กาหนดไว้ และป้อนข้อมูลเพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ต่อไป
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
4.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น (Preliminary Data Analysis) เพื่อให้ทราบลักษณะของ
กลุ่ม ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ หาค่ าสถิ ติพ้ื นฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
4.2.2 ทดสอบสมมติ ฐ านวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis)
ดังนี้
1) วิเคราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ (r) ระหว่า งตัวแปรอิ ส ระกับ ตัวแปรตามโดยใช้สู ต ร
สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และทาการทดสอบ
นัยสาคัญ (Test of Significance) ของสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
2) วิเคราะห์ ตวั แปรที่ ส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ การรับ รู ้ ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ตอนที่ 2 การสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา

ตอนที่ 1 การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างความสามารถในการให้ เหตุผล การจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ นส าคัญ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย น
คณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถใน
การให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ย นคณิ ตศาสตร์ และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ กับ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา โดยใช้การ
วิ เคราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรที ล ะคู่ และน าเสนอในรู ป เมทริ ก ซ์
สหสัมพันธ์ ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและค่าสถิติบรรยาย
ของตัวแปร ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัว แปร พบว่ากลุ่ ม ตัว อย่าง
นักเรี ยน 108 คน มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหา
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ทางคณิ ตศาสตร์ (solving) เท่ ากับ 12.917 และ 2.852 ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ (motivation) เท่ากับ 3.069 และ 0.591 ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(child center) เท่ า กับ 3.373 และ 0.843 ตัวแปรการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ (self) เท่ ากับ 3.014 และ 0.425 และตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason)
เท่ากับ 12.065 และ 2.325 ตามลาดับ เมื่อพิ จารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย(coefficient of
variation = CV = SD/mean) พบว่า สั มประสิ ท ธิ์ การกระจายของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมี ค่ าเท่ ากับ
0.221, 0.193, 0.250, 0.167 และ 0.193 ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ในการเรี ยนคณิตศาสตร์(self) มีการกระจายค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานายทั้ง 4 ตัวแปร กับตัวแปรตามพบว่า ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสู งสุ ดคือ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving) กับตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล
(reason) มีค่าเท่ากับ 0.745 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูง
มาก และมีอยู่จริ งอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่ารองลงไป
คือ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving)
กับตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) มีค่าเท่ากับ 0.627 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูง และมีอยู่จริ งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สาหรับ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ที่มี ค่ารองถัดไปคือ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) กับตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ(child center) มีค่าเท่ากับ 0.462 เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง
และมีอยู่จริ งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ที่มีค่าน้อยสุ ดคือ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving) กับ
ตัว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ( motivation) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.273 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์ต่า และมีอยู่จริ งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผล
การวิเคราะห์สรุ ปได้ว่าตัวแปรทานายทั้ง 4 ตัวแปร มีตวั แปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason)
ที่น่าจะเป็ นตัวแปรทานายที่ดีที่ สุด และน่าจะมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์(solving)
สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานายหรื อตัวแปรต้นทั้ง 4 ตัวแปร รวม
6 คู่ พบว่าไม่มีสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์คู่ใดมีค่าสู งกว่า 0.431 หรื อต่ากว่า - 0.021 ผลการวิเคราะห์
ข้อมู ล ด้วยค่ าอัตราความแปรปรวนเฟ้ อ (Variance Inflation Ratio: VIF) ของตัวแปร motivation,
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child center, self และ reason มีค่าเท่ากับ 1.248, 1.337, 1.158, 1.426 ตามลาดับไม่มีค่าใดสู งเกินกว่า
5.300 แสดงว่าไม่มีภาวะร่ วมเส้นตรงพหุในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ดังผลการวิเคราะห์ในตาราง
ที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 5 ตัวแปร
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 ของตัวแปร motivation, child center, self, reason =
1.248, 1.337, 1.158, 1.426 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 การสร้ างสมการพยากรณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทานาย 4 ตัวแปรคือ ตัว
แปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ส าคัญ (child center) การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ( self) และ
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล(reason) ที่ มี ต่ อ ตัว แปรความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ (solving) ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา ปี การศึก ษา
2560 จานวน 108 คน ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจยั ที่กาหนดไว้ได้ผล
การวิเคราะห์ถดถอยรวม 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อใส่ ตวั แปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation)
เข้า ในสมการถดถอย พบว่า ตัว แปรแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ (motivation)
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving)
ได้เท่ากับ 7.4 % (ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ = R2 = 0.074) ซึ่ งมีขนาดต่าและมีนยั สาคัญทางสถิติ
(F = 8.529; df = 1,106; p = 0.004) อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(motivation) ที่ มี ต่ อ ตั ว แปรความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) มี ค่ า
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สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ 1.317 และมีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นคือนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มที่มีความสามารถแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 1.317 คะแนน
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อใส่ ตวั แปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) เพิ่ม
เข้าในสมการถดถอย พบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) และ
ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัว
แปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving) ได้เท่ากับ 22.5 % (ค่าสัมประสิ ทธิ์การ
พยากรณ์ = R2 = 0.225) ซึ่ งมีขนาดปานกลางและมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 15.225; df = 2,105; p =
0.000) เมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ในขั้นตอนที่ 1 ได้ผลว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์
การพยากรณ์เพิ่มขึ้น(R2) เท่ากับ 0.150 แสดงว่าตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(child center) สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนในตัว แปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์(solving) เพิ่มขึ้นได้อีก 15.0 % อิทธิ พลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ (motivation) และตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) ที่มีต่อ
ตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ
0.554 ซึ่ งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ( t = 1.238; p = 0.219) และ 1.417(t = 4.513; p = 0.000) ซึ่ งมี
นัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่านักเรี ยนที่มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1
คะแนน มีแนวโน้มที่มีความสามารถแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 0.554 คะแนน เมื่อควบคุม
ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้มีค่าคงที่ ในขณะที่นกั เรี ยนที่มีคะแนนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนน มี แ นวโน้ ม ที่ ค วามสามารถแก้ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.417 คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ให้มีค่าคงที่ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่า
อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ (motivation) และการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(child center) ที่มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
(solving) มีค่าเท่ากับ 0.115 และ 0.419 ตามลาดับ แสดงว่าอิทธิ พลของตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(child center) เท่ากับ 0.419 ทิศทางบวก ขนาดสูง และสู งประมาณสามเท่าของ
อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์(motivation)
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อใส่ ตวั แปรการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(self) เพิ่ ม เข้า ในสมการถดถอย พบว่ า ตัว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
(motivation) การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) และการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการ

51
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ (solving) ได้เท่ากับ 54.9 % (ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ = R2 = 0.549)
ซึ่งมีขนาดปานกลางและมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 42.156; df = 3,104; p = 0.000) เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ในขั้นตอนที่ 2 พบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เพิ่มขึ้น(R2)
เท่ ากับ 0.324 แสดงว่า ตัวแปรการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ (self)
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving)
เพิ่มขึ้นได้อีก 32.4 % อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ (motivation)
ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) และตัวแปรการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ (self) ที่ มี ต่ อ ตัว แปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์(solving) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.833 ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ(t = 2.416; p
= 0.017) เท่ากับ 1.008(t = 4.110; p = 0.000) ซึ่ งมีนัยสาคัญทางสถิติ และเท่ากับ 3.895(t = 8.640; p
= 0.000) ซึ่ งมีนัยสาคัญทางสถิติ ตามลาดับ หมายความว่านักเรี ยนที่มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เพิ่ มขึ้น 0.833 คะแนน เมื่ อควบคุ มตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ และการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ให้มีค่าคงที่ นักเรี ยนที่มีคะแนนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนน มี แนวโน้ม ที่ มี ความสามารถแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 1.008 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี ค่ า คงที่ นั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มี แนวโน้มที่ มีความสามารถ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 3.895 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์และตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้มีค่าคงที่ เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่าอิทธิ พ ลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ต ศาสตร์ (motivation) การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ (child center) และการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) ที่มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์(solving) มีค่าเท่ากับ 0.173, 0.298 และ 0.580 ตามลาดับ แสดงว่าอิทธิ พลของตัว
แปรการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) เท่ากับ 0.580 ทิ ศทางบวก
ขนาดสู ง และสู ง ประมาณสามเท่ าของอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ (motivation) ซึ่ งเท่ ากับ 0.173 ทิ ศ ทางบวก ขนาดต่ า และสู งประมาณหนึ่ งเท่ าของ
อิ ท ธิ พ ลของตัวแปรการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ (child center) ซึ่ งเท่ ากับ 0.298 ทิ ศ
ทางบวก ขนาดต่า
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ขั้นตอนที่ 4 เมื่อใส่ ตวั แปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) เพิ่มเข้าในสมการ
ถดถอย พบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(child center) การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self)
และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์(solving) ได้เท่ากับ 73.9 % (ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ = R2 =
0.739) ซึ่ งมี ข นาดสู งมากและมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (F = 72.890; df = 4,103; p = 0.000) เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ ในขั้นตอนที่ 3 พบว่ามี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
เพิ่ ม ขึ้ น (R2) เท่ า กับ 0.190 แสดงว่าตัวแปรความสามารถในการให้ เหตุ ผ ล(reason) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) เพิ่มขึ้น
ได้อีก 19.0 % อิทธิ พลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) ตัว
แปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ(child center) ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) และตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ที่ มีต่อตัวแปร
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ 0.271 ซึ่ ง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ(t = 0.999; p = 0.320) เท่ากับ 0.484(t = 2.455; p = 0.016) ซึ่ งไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ เท่ากับ 2.885(t = 7.931; p = 0.000) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติ และเท่ากับ 0.639(t = 8.663; p
= 0.000) ซึ่ งมีนัยสาคัญทางสถิติ ตามลาดับ หมายความว่านักเรี ยนที่มี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 0.271 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตัวแปรการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผลให้มี
ค่าคงที่ นักเรี ยนที่มีคะแนนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มที่
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 0.484 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ตัว แปรการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ และตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผลให้มีค่าคงที่ นักเรี ยนที่ มีคะแนนการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน มีแนวโน้มที่มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 2.885 คะแนน และเมื่อควบคุมตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และตัวแปรความสามารถ
ในการให้เหตุผลให้มีค่าคงที่ นักเรี ยนที่มีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลเพิ่มขึ้น 1 คะแนน มี
แนวโน้ม ที่มี ความสามารถแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เพิ่ มขึ้ น 0.639 คะแนน เมื่อควบคุมตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
ตัวแปรการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ให้ มี ค่าคงที่ เมื่ อพิ จารณาค่ า
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สัมประสิ ท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน(beta) พบว่าอิทธิ พ ลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ( motivation) การจั ด การเรี ยนรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคั ญ (child center) การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason)
ที่มีต่อตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) มีค่าเท่ากับ 0.056, 0.143,
0.430 และ 0.521 ตามลาดับ แสดงว่าอิทธิ พ ลของตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผล(reason)
เท่ากับ 0.521 ทิ ศทางบวก ขนาดสู ง และสู งประมาณเก้า เท่าของอิทธิ พลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ (motivation) ซึ่ ง เท่ ากับ 0.056 ทิ ศ ทางบวก ขนาดต่ ามาก สู ง
ประมาณสามเท่าของอิทธิพลของตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child center) ซึ่ ง
เท่ า กับ 0.143 ทิ ศ ทางบวก ขนาดต่ า และสู งประมาณหนึ่ งเท่ าของอิ ท ธิ พ ลของตัวแปรการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) ซึ่ งเท่ากับ 0.430 ทิ ศทางบวก ขนาดปาน
กลาง ดังผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลัน่ 4 ขั้นตอน ในตารางที่ 4.2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
p
b beta
t
p
b
beta
t
0.000 6.437
4.586 0.000 -4.779
-2.834
0.004 0.554 0.115 1.238 0.219 0.833 0.173 2.416
1.417 0.419 4.513 0.000 1.008 0.298 4.110
3.895 0.580 8.640

0.273
0.074
0.066
8.529; df = 1, 106; p = 0.004
0.074
8.529; df = 1, 106; p = 0.004

0.474
0.225
0.210
15.225; df = 2, 105; p = 0.000
0.150
20.363; df = 1, 105; p = 0.000

ขั้นตอนที่ 4
p
b
beta
t
p
0.006 -5.948
-4.590 0.000
0.017 0.271 0.056 0.999 0.320
0.000 0.484 0.143 2.455 0.016
0.000 2.885 0.430 7.931 0.000
0.639 0.521 8.663 0.000
0.741
0.860
0.549
0.739
0.536
0.729
42.156; df = 3, 104; p = 0.000
72.890; df = 4, 103; p = 0.000
0.324
0.190
74.657; df = 1, 104; p = 0.000
75.047; df = 1, 103; p = 0.000
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const.
motivation
child center
self
reason
R
R2
Adj. R2
F
R2
F

ขั้นตอนที่ 1
b beta
t
8.876
6.300
1.317 0.273 2.920

55
ผลการวิเคราะห์ถดถอย 4 ขั้นตอน ข้างต้นสรุ ปได้ว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ท้ งั 4
ขั้นตอนของตัวแปรทานาย แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) การจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคั ญ (child center)การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ (self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) มี ค่าเท่ากับ 7.4 %, 15 %, 32.4 %
และ 19.0 % ตามลาดับ ค่าขนาดอิทธิ พลของตัวแปรทานายทั้ง 4 ตัวแปร จากสมการถดถอยขั้นตอน
ที่ 4 มี ค่ าเท่ ากับ 0.056, 0.143, 0.430 และ 0.521 ตามล าดับ นั่ น คื อ ตัวแปรปั จ จัย ที่ มี ต่ อ ตัว แปร
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving) ได้แก่ตวั แปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิตศาสตร์ (motivation) มีอิทธิพลทางบวกขนาดต่ามาก ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ(child center) มีอิทธิพลทางบวกขนาดต่า ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ย นคณิ ตศาสตร์ (self) มี อิท ธิ พ ลทางบวกขนาดปานกลาง และตัวแปรความสามารถในการให้
เหตุผล(reason) มีอิทธิพลทางบวกขนาดสูง ซึ่งเป็ นการยืนยันสมมติฐานการวิจยั และสมการถดถอย
รู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน แสดงได้ดงั นี้
Solving  = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason)

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

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึง สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ การรับ รู ้ ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
1.1.2 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
1.2 สมมุติฐานการวิจัย
1.2.1 ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ มี ความสัมพัน ธ์ กับ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
1.2.2 ความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
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1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
1.3.1 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
ปี การศึ ก ษา 2560 จ านวน 108 คน ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่างโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
G*Power 3.1 กาหนดสัดส่วนจานวนนักเรี ยนและใช้การสุ่มอย่างง่าย
1.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ให้ เหตุ ผ ล แบบสอบถามการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ แบบสอบถามการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
1.3.3การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผูว้ ิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดยน าแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ให้นกั เรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบ นามาตรวจให้คะแนน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบ และนามาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
1.3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
1.4 ผลการวิจัย
1.4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทานายทั้ง 4 ตัวแปร กับตัวแปรตาม
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสู งสุ ดคือ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์( solving) กับตัวแปรความสามารถในการให้
เหตุ ผ ล(reason) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.745 แสดงว่ า ตัว แปรทั้ งสองมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก ขนาด
ความสัมพันธ์สูงมาก และมีอยู่จริ งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
มี ค่ ารองลงไปคื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์(solving) กับตัวแปรการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) มี
ค่าเท่ากับ 0.579 เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์สูง และมีอยู่จริ งอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ารองลงไปคือ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ (solving) กับ ตัวแปรการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ (child center) มี ค่าเท่ากับ 0.462 เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ขนาด
ความสัมพันธ์ป านกลาง และมี อยู่จริ งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าน้อยที่สุดคือ สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหา
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ทางคณิ ตศาสตร์(solving) กับตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (motivation) มีค่า
เท่ากับ 0.273 เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ขนาดความสัมพันธ์ต่า และมีอยู่จริ งอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์สรุ ป ได้ว่าตัวแปรทานายทั้ง 4 ตัวแปร มีตวั แปรความสามารถใน
การให้เหตุผล(reason) ที่เป็ นตัวแปรทานายที่ดีที่สุด และมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(solving)
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
(motivation) การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ (child center) การรั บ รู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (self) และความสามารถในการให้เหตุผล(reason) ร่ วมกันอธิ บาย
ความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ( solving) ได้เท่ ากับ
73.9% (R2= 0.739) ซึ่งมีขนาดสูง และมีนยั สาคัญทางสถิติ(F = 72.790; df = 4,103; p = 0.000)
1.4.2 สมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปคะแนนดิบ
และรู ปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Solving  = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason)

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

2. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ การรับ รู ้ ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสามารถในการให้เหตุผลการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.273 ถึง 0.745 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ทางบวก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านในข้อ ที่ 1 โดยตัว แปรความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลมี
ความสั ม พันธ์ท างบวกขนาดสู งมากกับ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่มีเหตุผล ซึ่งนักเรี ยนสามารถทา
ความเข้าใจและสามารถค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยความเข้าใจและมีเหตุผล
จะตระหนักว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่อาศัยการให้เหตุผลอย่างมีระบบและจะเป็ นการพัฒนาพื้นฐาน
แนวการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะมีคุณค่าต่ออนาคตของนักเรี ยน (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2547, น. 2) สอดรับกับ สภาครู คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติ ของ
สหรั ฐ อเมริ ก า (NCTM 2000, p. 57) ได้ ก าหนดให้ ทั ก ษะการให้ เหตุ ผ ลและการพิ สู จ น์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ เป็ นมาตรฐานหนึ่ งในการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ส าหรับ นัก เรี ย นในระดับ
อนุบาลจนถึงเกรด 12 ดังนี้ 1) เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของการเรี ยนเกี่ยวกับการให้เหตุผล และ
การพิสูจน์สิ่งที่สาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ต่อไป 2) สามารถที่จะคาดการณ์
และสื บ สวนการคาดการณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ 3) สามารถพัฒ นาและประเมิ น ข้อ โต้แ ย้ง ทาง
คณิ ตศาสตร์ และสามารถพัฒนาการพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดีข้ ึน 4) สามารถเลือกและใช้วิธีการ
ในการให้เหตุผลต่างๆ ที่มีความเหมาะสมได้ ทักษะการให้เหตุผลจึงเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้และ
การดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ เราไม่สามารถดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ได้โดยปราศจากการให้
เหตุผล การให้เหตุผลที่ดีมีคุณค่ามากกว่าการที่นักเรี ยนหาคาตอบได้ถูกต้อง (NCTM 1989, pp. 6,
29, 81) ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นที่จะส่ งผลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการคิดกับการให้เหตุผลมี
ส่ วนสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด และเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา ด้วยเหตุน้ ี นัก
การศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดการคิดอย่างมีระบบเหตุผล
มากขึ้น และได้มีการพยายามศึกษา ทดลอง เพื่อหาว่าทักษะการคิดอะไรที่จาเป็ นและเป็ นพื้นฐาน
ของความสามารถในการให้เหตุผล สอนอย่างไรจึงจะทาให้เกิ ดทักษะที่ตอ้ งการเหล่านั้น ซึ่ งได้มี
การกล่าวถึงการสอนไว้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการสอนเพื่ อให้คิด (teaching for thinking) แนว
ทางการสอนการคิด (teaching of thinking) และแนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิด (teaching about
thinking) (Brandt, 1984, p. 3) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จาเนี ยร แซ่ อ่ึม(2547) ยุทธนา หิ รัญ
(2551) สุ ชาดา พรหมจิตร(2553) และ Pajares and Miller(1994) ที่พบว่า ความสามารถในการให้
เหตุผลมีความสัมพันธ์กนั สูงทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
นอกจากนี้ ตัว แปรการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกขนาดสู งกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าหากผูเ้ รี ยนมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์
ก็จะส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่เผชิญอยู่ โดยหากผูเ้ รี ยนมีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ สู งก็ จะมี ความพยายามในการแก้ปั ญ หาทาง
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คณิ ตศาสตร์ ที่สูงด้วยเช่นกัน ในทางตรงข้ามหากผูเ้ รี ยนมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ต่าก็มีแนวโน้มที่จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั ต่าเช่นกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ นั มิได้ข้ ึนอยู่กบั ทักษะที่
บุคคลมีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น หากแต่ยงั ขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของบุคคลว่าเขาสามารถทาอะไรได้
ด้วยทักษะที่เขามีอยู่(ประทีป จินงี่ , 2540) สอดคล้องกับความเชื่อของ Bandura (1986) ที่เชื่อว่าการ
รั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองมี ผ ลต่ อ การกระท าของบุ ค คล โดยอธิ บ ายว่าบุ ค คล 2 คน อาจมี
ความสามารถไม่ ต่างกันแต่อาจแสดงออกในคุณ ภาพที่แตกต่างกันได้โดยที่ บุคคลได้ส นับสนุ น
ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วกับ การกระท าหน้า ที่ เชิ ง จิ ต สั งคมของตนเอง โดยผ่านกลไกของบุ ค คล (personal
agency) ซึ่ ง ไม่ มี สิ่ ง ใดส าคัญ กว่าความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความสามารถของบุ ค คล (personal efficacy)
ดังนั้นการรับรู ้ความสามารถของตนเอง(self-efficacy) จึงเป็ นความเชื่อในความสามารถของบุคคลที่
จะจัดการและกระทาด้วยแนวทางที่จะทาให้บรรลุความสาเร็จโดยอาศัยสถานการณ์ที่คาดหวัง ความ
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถ (efficacy beliefs)ได้มีอิทธิพลต่อบุคคลทั้งในด้านความคิด ความรู ้สึก การ
จูงใจตนเองและการกระทา ข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบเชิงสาเหตุ จานวนมากได้สนับสนุน ว่า
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุในการทาหน้าที่ของคนเรา กล่าวคือ ความเชื่อ
ในความสามารถได้แปรผันอย่างเป็ นระบบและคงเส้นคงวาในการสนับสนุ นการจูงใจและการ
บรรลุความสาเร็ จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐพล แย้มฉิ ม(2547) วสันต์ เดือนแจ้ง(2546)
และสารวย หาญห้าว(2554) ที่พบว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ส่ วนตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีความสัมพันธ์ทางบวกขนาดปาน
กลางกับ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01
เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้นเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ครู ผสู ้ อนต้องมี
การเตรี ยมเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม มีการจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้าและเสริ มแรง
ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิด ฝึ กท า ได้แสดงออกและคิ ดอย่างสร้ างสรรค์
รวมทั้งครู ผูส้ อนมี การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่ หลากหลายตามสภาพจริ งและต่อเนื่ อง ซึ่ ง
สามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้ดีและสามารถพัฒนาศัก ยภาพได้อย่างสู งสุ ด
ตามที่ตนเองถนัด และสนใจที่จะเรี ยนรู ้ หากผูส้ อนมีการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ , 2543 น. 29-31) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของแฉล้ม อิ นวารี (2552) และสุ ชาดา พรหมจิตร (2553) ที่ พ บว่า การ
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จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ตวั แปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
ขนาดต่ากับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้ เนื่ องจากแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ ัน เป็ นลักษณะของบุคคลที่มี ความ
ทะเยอทะยาน ความกระตือรื อร้น ความกล้าเสี่ ยง รู ้จกั วางแผน และความมีเอกลักษณ์ทางการเรี ยน
คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ต ามที่ ต นมุ่ ง หวัง (กฤศวรรณ
ประเสริ ฐสิ ทธิ์ , 2551 น. 24) ซึ่ งหากผู ้เรี ยนมี ค วามมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ทะเยอทะยานและกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตลอดจนรู ้จกั วางแผนในการเรี ยน ก็จะช่วยให้ผูเ้ รี ยน
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดีข้ ึน แต่ท้ งั นี้ ก็ตอ้ งขึ้นอยู่กบั ผูส้ อนที่เป็ น
บุคคลที่มี ความส าคัญ มากในการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากผูส้ อนจะรู ้จกั
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนในชั้นเรี ยนในแง่มุมต่างๆ จึงสามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้ (อัมพร
ม้าคนอง, 2556 น. 5-22 ถึง 5-23) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของมะลิวรรณ โคตรศรี (2547)
แหลมทอง ส าราญสุ ข (2552) และ Choi (1998)พบว่า แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ตัวแปรการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งความสามารถในการให้
เหตุผลร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นั ก เรี ย นได้เท่ า กับ 73.9 % (ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ = R2 = 0.739) โดยมี ข นาดสู ง และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานในข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิ กิจกรรมหรื อจัด
ประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนในสถานการณ์จริ งที่สอดคล้องกับดารงชีวิตประจาวัน โดยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม)
และให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยน สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครู
มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยน อันนาไปสู่ การพัฒนา
ผู เ้ รี ย นครบทุ ก ด้า น ทั้ง ทางกาย ทางจิ ต หรื อ อารมณ์ ทางสั ง คมและทางสติ ปั ญ ญา ซึ่ งรวมถึ ง
พัฒนาการทางจิตวิญญาณ(ประเวศ วะสี , 2543 น. 2, พิ มพันธ์ เดชะคุปต์, 2544 น. 7, วัฒนาพร
ระงับทุกข์, 2545 น. 1, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2541 น. 21) นอกจากนี้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของผูเ้ รี ยนก็เป็ นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เนื่องจากการที่
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บุคคลตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดาเนิ นการกระทาพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยที่การรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นกระบวนการรู ้คิด (cognitive
process) ที่บุคคลเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการกระทาให้บรรลุความสาเร็ จในระดับที่กาหนด
ได้เนื่ องจากการรับรู ้ความสามารถของตนเป็ นตัวคัน่ กลาง (mediator)ที่สาคัญระหว่างความรู ้หรื อ
ทัก ษะของบุ ค คลและการแสดงพฤติ ก รรมที่ จะน าไปสู่ ความส าเร็ จ (Bandura 1986, 1997 p.243)
รวมทั้งแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ ันเป็ นความปรารถนาหรื อความต้องการที่
บุค คลจะกระท าสิ่ งต่างๆ เกี่ ยวกับ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ให้ได้รับ ความส าเร็ จ แม้จะยุ่งยากหรื อมี
อุปสรรคก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อนาตนไปสู่ ความสาเร็ จ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นสิ่ งของ
หรื อรางวัล แต่ตอ้ งการทาเพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ตนคาดหวัง
(แกมกาญจน์ คชวงษ์, 2553 น. 37, ชมชื่ น สมประเสริ ฐ, 2542 น.10, ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ ,
2546, น.196, ยงยุทธ เกษสาคร, 2542 น.133-134 อ้างอิงจาก Guralnik. 1970, รอยพิมพ์ใจ
ชนะปราชญ์, 2551 น. 35, อัมพร ม้าคนอง, 2556 น. 5-21 ถึง 5-22)

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1.1ความสามารถในการให้เหตุผลส่ งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรรมการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนควร
ร่ วมกันวางแผน หาแนวทางและวิธีการสนับสนุน ส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้นักเรี ยนได้ใช้
ความสามารถในการให้เหตุผล สร้างความตระหนักให้เกิดแก่นกั เรี ยนให้ได้ว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชา
ที่มีเหตุมีผลและควรเรี ยนรู ้ดว้ ยความเข้าใจ และต้องมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้ทกั ษะการให้
เหตุ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ า เสมอ โดยการจั ด บรรยากาศที่ ส นั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้อ ภิ ป ราย
แลกเปลี่ยน ชี้แจงเหตุผล และแก้ปัญหาร่ วมกัน และมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนมี
ส่วนร่ วมสามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง จากสถานการณ์หรื อปัญหาที่น่าสนใจ เปิ ดโอกาส
ให้นั ก เรี ย นแสดงความคิ ดเห็ น ใช้เหตุ ผลในการตัดสิ น ใจ รวมทั้งประเมิ น ความน่ าเชื่ อ ถื อ และ
แนวทางกว้างๆ ซึ่งการฝึ กให้นกั เรี ยนได้ใช้ความสามารถในการให้เหตุผลนั้น สามารถสอดแทรกได้
ทุกเวลา และทุกๆ เนื้อหา
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3.1.2 การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน กิจกรรมการเรี ย นการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญอย่างต่อเนื่ องในทุกระดับชั้น โดยที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนต้องมีการ
วางแผนร่ วมกันในการศึกษาท าความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้
ครู ผสู ้ อนสามารถออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่ อจัด
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ย นรู ้ได้เต็มตามศัก ยภาพ รวมทั้งครู ผูส้ อนมี ความจาเป็ นที่
จะต้องรู ้จกั ผูเ้ รี ยนให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปเป็ นพื้นฐาน
การออกแบบหรื อวางแผนการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีการศึ กษาทั้งประเด็น
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ภายใน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ภายนอก
3.2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรในระดับครู ผูส้ อนกับความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๑๒๓

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ชุด
๔. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
๕. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนควนเนี ยงวิทยา
กาลังทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๑๒๓

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ชุด
๔. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
๕. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กาลังทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๑๒๓

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ชุด
๔. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
๕. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กาลังทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
นายสานิตย์ ฤทธิเดช เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตาม
เอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามบ่อวิทยา จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ชุด
๔. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
๕. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กาลังทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
นางสาวอาภรณ์ สมบูรณ์มาก ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๖.๐๖/๑๒๓

โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐
๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย2
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑ ชุด
๔. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
๕. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
จานวน ๑ ชุด
ด้วยนายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กาลังทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา”
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคลกรในสังกัดหน่วยงานของท่าน คือ
นางสาวอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดินนั ท์ เหมมัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
กลุ่มบริ หารบุคคล
โทร. (๐๗๔)๓๘๖๔๔๓ โทรสาร (๐๗๔)๓๘๖๐๑๕
www.kornor.ac.th/

ภาคผนวก ข
เครื่ องมือการวิจยั
-

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
แบบสอบถามการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน..................................................................................... จังหวัด.............................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 5 ปัญหา แต่ละปัญหามีคาถามย่อย 4 ข้อ ให้ เวลาในการทา 50 นาที
2. คาถามย่อยแต่ละข้อเป็ นคาถามแบบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ
เดียว
3. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท ( ) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
4. ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ขีดเส้น 2 เส้นทับที่คาตอบเดิม( ) แล้วทาเครื่ องหมาย
กากบาทใหม่ในตัวเลือกที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างการเลือกคาตอบ
ปัญหาที่ 0 ถ้าก้อง แก้ว และเก่ง มีเงินเป็ นจานวนต่างๆ กัน หลังจากก้องให้เงินน้องไปแล้ว 20 บาท
แก้วได้เงินใช้หนี้จากเพื่อนมา 20 บาท และเก่งจ่ายค่าอาหารไป 40 บาท แล้วพบว่าเงินของทั้งสาม
คนจะมีจานวนที่เท่ากันพอดี
คาถามข้อที่ 1 เดิมใครมีเงินมากที่สุด
ก. ก้อง
ข. แก้ว
ค. เก่ง
ง. ไม่สามารถบอกได้
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ปัญหาที่ 1 ในงานกีฬาสี ของโรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึ่ง มีการแข่งขันแปรแถวของกองเชียร์ในการเดิน
เข้าสู่สนามกีฬา ซึ่งกองเชียร์ของคณะสี แดงสามารถแปรเป็ นแถวตอน แถวละ 12 คน 15 คน หรื อ
20 คน ก็ได้โดยไม่มีนกั เรี ยนเหลือ
คาถามข้อที่ 1 จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกองเชียร์หารด้วย 12, 15 และ 20 ลงตัวหรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. หารลงตัว เพราะทุกจานวนหารด้วย 12, 15 และ 20 ลงตัว
ข. หารลงตัว เพราะเป็ นจานวนที่สามารถแปรเป็ นแถวตอนได้
ค. หารไม่ลงตัว เพราะไม่ทราบจานวนกองเชียร์ที่แน่นอน
ง. หารลงตัวหรื อไม่ลงตัวก็ได้ เพราะขึ้นอยูก่ บั จานวนกองเชียร์
คาถามข้อที่ 2 ถ้าต้องการหาว่ามีจานวนนักเรี ยนที่เป็ นกองเชียร์คณะสี แดงอย่างน้อยที่สุดกี่คน จะหา
ได้โดยวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก. เดาจานวนแล้วมาตรวจสอบการหารลงตัว
ข. ใช้วิธีการบวก ลบจานวนเต็ม
ค. หา ค.ร.น. ของ 12, 15, 20
ง. ถูกทุกข้อ
คาถามข้อที่ 3 จะมีจานวนนักเรี ยนที่เป็ นกองเชียร์คณะสี แดงอย่างน้อยที่สุดกี่คน
ก. 20 คน
ข. 47 คน
ค. 48 คน
ง. 60 คน
คาถามข้อที่ 4 ถ้ามีการวางแผนแปรแถวเชียร์ใหม่ให้สามารถแปรเป็ นแถวตอน แถวละ 12 คน 21
คน หรื อ 28 คน ก็ได้โดยไม่มีนกั เรี ยนเหลือ จะต้องรับสมัครกองเชียร์คณะสี แดงเพิ่มขึ้นจากจานวน
นักเรี ยนในคาถามข้อที่ 3 อีกอย่างน้อยกี่คน
ก. 24 คน
ข. 15 คน
ค. 8 คน
ง. 6 คน
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ปัญหาที่ 2 จงพิจารณาตารางเปรี ยบเทียบปริ มาณโดยประมาณเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์
บางดวง
ปริมาณ

ดวงอาทิตย์

โลก

ดาวอังคาร

มวล(กก.)
ปริ มาตร(ลบ.กก.)
ระยะทางจากดวง
อาทิตย์นอ้ ยสุด(กม.)
ระยะทางจากดวง
อาทิตย์มากสุด(กม.)

1,989  10 27

1.411018

59710 22
1.08  1012
147,000,000

642 10 21
1.63  1011

207,000,000

-

152,000,000

249,000,000

-

ดาวพฤหัสบดี
26

19 10

1.43  1015

740,000,000
817,000,000

คาถามข้อที่ 1 ข้อใดถูกต้อง
ก. มวลของดวงอาทิตย์ประมาณ 1.9891030 กิโลกรัม
ข. มวลของโลกประมาณ 5.971023 กิโลกรัม
ค. มวลของดวงอังคารประมาณ 6.42 10 24 กิโลกรัม
ง. มวลของดวงพฤหัสบดีประมาณ 1.91026 กิโลกรัม
คาถามข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
ก. ปริ มาตรของดวงอาทิตย์ประมาณ 141,000,000,000,000,000 ลบ.กม.
ข. ปริ มาตรของโลกประมาณ 1,080,000,000,000,000 ลบ.กม.
ค. ปริ มาตรของดวงอังคารประมาณ 163,000,000,000 ลบ.กม.
ง. ปริ มาตรของดวงพฤหัสบดีประมาณ 14,300,000,000,000 ลบ.กม.
คาถามข้อที่ 3 จงหาว่ามวลของดวงอาทิตย์ประมาณเป็ นกี่เท่าของมวลของดาวพฤหัสบดี
ก. 100 เท่า
ข. 102 เท่า
ค. 105 เท่า
ง. 112 เท่า
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คาถามข้อที่ 4 ดาวเสาร์มีปริ มาตรประมาณ 765 เท่าของปริ มาตรของโลก จงหาว่าดาวเสาร์มี
ปริ มาตรประมาณกี่ลูกบาศก์กิโลเมตร
ก. ประมาณ 1.651012 ลบ.กม.
ข. ประมาณ 1.651014 ลบ.กม.
ค. ประมาณ 8.261012 ลบ.กม.
ง. ประมาณ 8.261014 ลบ.กม.
ปัญหาที่ 3 สมชายมีอายุมากกว่าสมหญิง 6 ปี สมหญิงมีอายุนอ้ ยกว่าสมศักดิ์ 4 ปี ถ้าทั้งสามคนมีอายุ
รวมกัน 31 ปี
คาถามข้อที่ 1 ใครอายุนอ้ ยที่สุด และใครอายุมากที่สุด
ก. สมหญิงมีอายุนอ้ ยที่สุด และสมชายมีอายุมากที่สุด
ข. สมชายมีอายุนอ้ ยที่สุด และสมหญิงมีอายุมากที่สุด
ค. สมศักดิ์มีอายุนอ้ ยที่สุด และสมชายมีอายุมากที่สุด
ง. สมหญิงมีอายุนอ้ ยที่สุด และสมศักดิ์มีอายุมากที่สุด
คาถามข้อที่ 2 ถ้าสมหญิงมีอายุ x ปี สมชายและสมศักดิ์มีอายุเท่าไร
ก. สมชายมีอายุ x – 6 ปี
สมศักดิ์มีอายุ x – 4 ปี
ข. สมชายมีอายุ x – 6 ปี
สมศักดิ์มีอายุ x + 4 ปี
ค. สมชายมีอายุ x + 6 ปี
สมศักดิ์มีอายุ x + 4 ปี
ง. สมชายมีอายุ x + 6 ปี
สมศักดิ์มีอายุ x – 4 ปี
คาถามข้อที่ 3 สมชาย สมหญิง และสมศักดิ์ มีอายุเท่าไร ตามลาดับ
ก. 13, 7 และ 11 ปี
ข. 7, 13 และ 11 ปี
ค. 11, 13 และ 7 ปี
ง. 7, 11 และ 13 ปี
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คาถามข้อที่ 4 กาหนดให้สมชาย สมหญิง และสมศักดิ์มีอายุ a, b และc ปี ตามลาดับ ข้อใดต่อไปนี้
ไม่ ถูกต้ อง
ก. a – b = 6 ดังนั้น 13 – 7 = 6
ข. c – b = 4 ดังนั้น 11 – 7 = 4
ค. a + b + c = 31 ดังนั้น13 + 7 + 11 = 31
ง. a + b + c = 31 ดังนั้น11 + 7 + 13 = 31
ปัญหาที่ 4 พิมและเพียงใจเป็ นเพื่อนบ้านกัน วันหนึ่งพิมทาขนมชั้น จึงเดินจากบ้านของตนเพื่อนา
ขนมชั้นไปให้เพียงใจที่บา้ นของเพียงใจ เพียงใจจึงชวนพิมเข้าบ้านเพื่อพักและดื่มน้ ากระเจี๊ยบที่ตน
ทาไว้ก่อน หลังจากนั้นพิมจึงเดินกลับบ้านของตนตามเส้นทางเดิม กราฟต่อไปนี้ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะทางที่พิมอยูห่ ่างจากบ้านของตน
ระยะทาง(กม.)
4
3
2
1
9.00 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00

เวลา(นาฬิกา)

คาถามข้อที่ 1 บ้านของเพียงใจอยูห่ ่างจากบ้านของพิมกี่กิโลเมตร
ก. 2 กิโลเมตร
ข. 2.5 กิโลเมตร
ค. 3 กิโลเมตร
ง. 3.5 กิโลเมตร
คาถามข้อที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมง 30 นาที พิมอยูห่ ่างจากบ้านของตนเองเป็ นระยะทางกี่
กิโลเมตร
ก. 1.5 กิโลเมตร
ข. 2 กิโลเมตร
ค. 2.5 กิโลเมตร
ง. 3 กิโลเมตร
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คาถามข้อที่ 3 พิมใช้เวลาอยูท่ ี่บา้ นของเพียงใจนานเท่าไร
ก. 15 นาที
ข. 20 นาที
ค. 35 นาที
ง. 40 นาที
คาถามข้อที่ 4 พิมเดินทางกลับถึงบ้านของตนเองเมื่อเวลาใด
ก. 09.40 น.
ข. 10.20 น.
ค. 11.00 น.
ง. 12.20 น.
ปัญหาที่ 5
C
E
D

S
B

Q

P R

N
M

A

→

กาหนดให้จุด P อยูบ่ น AB และมีการสร้างดังต่อไปนี้

→

ขั้น1 ใช้จุด A เป็ นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควร เขียนส่ วนโค้งตัด AB ที่จุด M
ขั้น2 ใช้จุด M เป็ นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่าเดิม เขียนส่วนโค้งตัดส่วนโค้งเดิมที่จุด N
→

ขั้น3 ลาก AC ผ่านจุด N
ขั้น4 ใช้จุด M และจุด N เป็ นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรและเท่ากัน เขียนส่วนโค้งให้ตดั กันที่
→

จุด D ลาก AD

→

ขั้น5 ใช้จุด P เป็ นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควร เขียนส่วนโค้งตัด AB ที่จุด Q และจุด R
ขั้น6 ใช้จุด Q และจุด R เป็ นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรและเท่ากัน เขียนส่วนโค้งให้ตดั กันที่
จุด S
→

→

ขั้น7 ลาก PS ให้ตดั กับ AD ที่จุด E
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คาถามข้อที่ 1 จากขั้นตอนการสร้างข้างบน BÂC มีขนาดกี่องศา
ก. 30 องศา
ข. 45 องศา
ค. 60 องศา
ง. 75 องศา
คาถามข้อที่ 2 จากขั้นตอนการสร้างข้างบน BÂD มีขนาดกี่องศา
ก. 30 องศา
ข. 45 องศา
ค. 60 องศา
ง. 75 องศา
คาถามข้อที่ 3 จากขั้นตอนการสร้างข้างบน AP̂S มีขนาดกี่องศา
ก. 30 องศา
ข. 45 องศา
ค. 60 องศา
ง. 90 องศา
คาถามข้อที่ 4 จากขั้นตอนการสร้างข้างบน AÊP มีขนาดกี่องศา
ก. 30 องศา
ข. 60 องศา
ค. 90 องศา
ง. 180 องศา
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ เหตุผล
ชื่อ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน..................................................................................... จังหวัด.............................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยคาถามจานวน 16 ข้อ
ให้ เวลาในการทา 30 นาที
2. คาถามย่อยแต่ละข้อเป็ นคาถามแบบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ
เดียว
3. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท ( ) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
4. ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ขีดเส้น 2 เส้นทับที่คาตอบเดิม( ) แล้วทาเครื่ องหมาย
กากบาทใหม่ในตัวเลือกที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างการเลือกคาตอบ
ข้อที่ 0 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
“ ถ้า ดอกกุหลาบทุกดอกมีสีขาว และดอกไม้ในแจกันนี้เป็ นดอกกุหลาบ ”
แล้วข้อสรุ ปในข้อใดถูกต้อง
ก. ดอกไม้ในแจกันนี้สวย
ข. ดอกไม้ในแจกันนี้มีราคาแพง
ค. ดอกไม้ในแจกันนี้มีสีขาว
ง. ดอกไม้ในแจกันนี้มีกลิ่นหอม
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ข้อที่ 1 พิจารณาผลคูณต่อไปนี้
37  3 = 111
37  6 = 222
37  9 = 333
37  15 =
แล้วจานวนใน
คือข้อใด
ก. 444
ข. 555
ค. 666
ง. 777
ข้อที่ 2 กาหนดให้ 1, 6, 11, 16,
ก. 26
ข. 22
ค. 21
ง. 17
ข้อที่ 3 กาหนดให้
2, 4, 8, 16, ,64
แล้วจานวนใน คือข้อใด
ก. 32
ข. 36
ค. 42
ง. 48

แล้วจานวนใน

คือข้อใด
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ข้อที่ 4 พิจารณาผลคูณต่อไปนี้

9 9
99  9
999  9
9999  9
9999999  9
คือข้อใด

=
=
=
=
=

81
891
8991
89991

=
=
=
=
=

142,857
285,714
428,571
571,428

แล้วจานวนใน
ก. 89,991
ข. 899,991
ค. 8,999,991
ง. 89,999,991

ข้อที่ 5 พิจารณาผลคูณต่อไปนี้
142,857  1
142,857  2
142,857  3
142,857  4
142,857  5
แล้วจานวนใน
คือข้อใด
ก. 857,142
ข. 714,285
ค. 482,571
ง. 142,571

ข้อที่ 6 พิจารณาผลคูณต่อไปนี้
15,878  7 = 111,111
15,878  14 = 222,222
15,878  21 = 333,333
15,878  28 = 444,444
15,878  56 =
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แล้วจานวนใน
คือข้อใด
ก. 888,888
ข. 777,777
ค. 666,666
ง. 555,555
ข้อที่ 7 พิจารณาผลบวกต่อไปนี้
1=1
1+2 = 3
1+2+3 = 6
1+2+3+4 = 10
แล้ว 1+2+3+4+5+6+7+8 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 21
ข. 28
ค. 32
ง. 36
ข้อที่ 8 พิจารณาผลบวกต่อไปนี้
1 = 3-2
1+3 = 6-2
1+3+6 = 12-2
1+3+6+12 = 24-2
1+3+6+12+24 =
แล้ว

ตรงกับข้อใด
ก. 26-2
ข. 32-2
ค. 48-2
ง. 51-2
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ข้อที่ 9 ถ้านักยิมนาสติกทุกคนมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสมชายมีอายุ 26 ปี แล้วผลสรุ ปข้อใดถูกต้อง
ก. สมชายไม่ใช่นกั กีฬา
ข. สมชายอาจเป็ นนักยิมนาสติก
ค. สมชายไม่ใช่นกั ยิมนาสติก
ง. ข้อมูลที่ให้ยงั ไม่เพียงพอที่จะสรุ ปผล
ข้อที่ 10 ถ้าผลบวกของมุมภายในของรู ปสามเหลี่ยมใดๆ เป็ น 180 องศา และรู ปสามเหลี่ยม ABC
มุม A มีขนาด 48 องศา แล้วผลสรุ ปข้อใดถูกต้อง
ก. รู ปสามเหลี่ยม ABC เป็ นสามเหลี่ยมมุมแหลม
ข. รู ปสามเหลี่ยม ABC เป็ นสามเหลี่ยมมุมป้าน
ค. รู ปสามเหลี่ยม ABC มีขนาดของมุม B เท่ากับขนาดของมุม C เท่ากับ 66 องศา
ง. รู ปสามเหลี่ยม ABC มีขนาดของมุม B รวมกับขนาดของมุม C เท่ากับ 132 องศา
ข้อที่ 11 ถ้าดอกกุหลาบทุกดอกมีสีขาว และดอกไม้ในแจกันนี้เป็ นดอกกุหลาบ แล้วข้อสรุ ปในข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ดอกไม้ในแจกันนี้สีขาว
ข. ดอกไม้ในแจกันนี้มีกลิ่นหอม
ค. ดอกไม้ในแจกันนี้มีราคาแพง
ง. ดอกไม้ในแจกันนี้สวยมาก
ข้อที่ 12 น้ าเน่าที่ไหน ยุงชุมที่นนั่ และที่นี่น้ าเน่า สรุ ปผลข้อใดที่กล่าวได้ถูกต้อง
ก. ที่นี่มีกลิ่นเหม็นมาก
ข. ที่นี่ยงุ ชุม
ค. ที่นี่ยงุ ชุมและมีกลิ่นเหม็นด้วย
ง. มีขอ้ สรุ ปที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
ข้อที่ 13 นักเรี ยนชายบางคนเป็ นคนเรี ยนเก่ง และคนเรี ยนเก่งทุกคนเป็ นคนตรงเวลา ผลสรุ ปข้อใด
ถูกต้อง
ก. คนตรงต่อเวลาทุกคนเป็ นคนเรี ยนเก่ง
ข. นักเรี ยนชายทุกคนเป็ นคนตรงต่อเวลา
ค. คนตรงต่อเวลาบางคนไม่ใช่นกั เรี ยนชาย
ง. คนเรี ยนเก่งทุกคนเป็ นนักเรี ยนชาย
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ข้อที่ 14 ผูห้ ญิงทุกคนเป็ นคนมีเหตุผล และบางคนชอบคณิตศาสตร์ ผลสรุ ปในข้อใดถูกต้อง
ก. คนที่มีเหตุผลทุกคนเป็ นผูห้ ญิง
ข. วิชาคณิตศาสตร์ทาให้คนมีเหตุผล
ค. คนมีเหตุผลทุกคนชอบคณิตศาสตร์
ง. คนมีเหตุผลบางคนเป็ นผูห้ ญิงที่ชอบคณิ ตศาสตร์
ข้อที่ 15 ถ้าชาวนาทุกคนเป็ นคนขยัน คนขยันทุกคนร่ ารวย คนร่ ารวยทุกคนกินดีอยูด่ ี และสมศรี เป็ น
ชาวนา แล้วข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
ก. สมศรี เป็ นคนขยัน
ข. สมศรี เป็ นคนร่ ารวย
ค. สมศรี เป็ นคนกินดีอยูด่ ี
ง. มีคาตอบถูกมากว่า 1 ข้อ
ข้อที่ 16 ข้อใดเป็ นการสรุ ปผลที่ไม่ถูกต้อง
ก. เหตุ มนุษย์ท้ งั หมดมีเขา และไก่เป็ นมนุษย์ สรุ ปผลคือ ไก่มีเขา
ข. เหตุ ร้านค้าที่ขายวิทยุจะขายเทปด้วย และร้านค้าขายเทปทุกร้านอยูข่ า้ งร้านข้าว
เหนียว สรุ ปผลคือ มีร้านค้าบางร้านที่ขายเทปและอยูข่ า้ งร้านข้าวเหนียว
ค. เหตุ ไม่มีนกั เรี ยนคนใดสอบตก และผูช้ ายทุกคนเป็ นนักเรี ยน สรุ ปผลคือ ไม่มีผชู ้ าย
คนใดสอบตก
ง. เหตุ ผูช้ ายบางคนฉลาด และคนฉลาดบางคนเป็ นกรรมการ สรุ ปผลคือ ผูช้ ายบางคน
เป็ นกรรมการ
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แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ชื่อ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน..................................................................................... จังหวัด.............................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มิใช่ แบบทดสอบ ดังนั้น ไม่มีคาตอบใดถูกหรื อผิด
2. แบบสอบถามนี้เป็ นการสารวจความคิดเห็นและความรู ้สึกของนักเรี ยน ดังนั้นสิ่ ง
สาคัญในการตอบแบบสอบถามคือนักเรี ยนต้องตอบด้วยความซื่ อสัตย์ ตอบด้วย
ความคิด/ความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเอง ไม่ปรึ กษาบุคคลอื่น และบรรยายความรู ้สึก
ที่แท้จริ งในปัจจุบนั
3. คาตอบของนักเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ และใช้เฉพาะในการวิจยั และพัฒนา
เท่านั้น คาตอบของนักเรี ยนจะไม่ถูกอ้างอิงถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ เพื่อสารวจความ
คิดเห็น/ความรู ้สึกเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของครู ผสู ้ อนวิชา
คณิตศาสตร์
5. ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิตาม
ข้อความนั้นๆ มากน้อยเพียงใด แล้วใส่ เครื่ องหมาย ( ✓) ในช่องที่ตรงกับความ
เป็ นจริ งมากที่สุด
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ข้อ

ข้อความ

1

ในการสอนแต่ละครั้งครู ได้เชื่อมโยงเนื้อหากับ
ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
ครู ใช้วิธีสอนและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ครู ให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แปลก
ใหม่ได้
ครู ให้นกั เรี ยนนาความรู ้คณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่างๆ
ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันทางานและร่ วมอภิปรายกันภายใน
กลุ่ม
ครู ดูแลนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อย่างทัว่ ถึงทั้ง
ชั้นเรี ยน
ครู ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด และแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ครู ให้โอกาสนักเรี ยนได้ปรับปรุ งพัฒนาผลงานของตนเอง
ครู ตกั เตือน และอบรมเรื่ องกิริยามารยาทในชั้นเรี ยน และ
การแต่งกายเมื่อนักเรี ยนทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
ครู จดั สภาพในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อทางคณิ ตศาสตร์ที่น่าสนใจ
ครู ใช้สื่อเกี่ยวกับชีวิตประจาวันที่นกั เรี ยนคุน้ เคยมาใช้ใน
การเรี ยนการสอนและเชื่อมโยงกับบทเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ครู พานักเรี ยนไปเรี ยนรู ้ตามแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ นอกชั้น
เรี ยน
ครู มีการประเมินนักเรี ยนเป็ นระยะๆ
ครู มีการประเมินนักเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครู แจ้งผลการประเมินให้นกั เรี ยนทราบทุกครั้ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
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แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน..................................................................................... จังหวัด.............................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มิใช่ แบบทดสอบ ดังนั้น ไม่มีคาตอบใดถูกหรื อผิด
2. แบบสอบถามนี้เป็ นการสารวจความคิดเห็นและความรู ้สึกของนักเรี ยน ดังนั้นสิ่ ง
สาคัญในการตอบแบบสอบถามคือนักเรี ยนต้องตอบด้วยความซื่ อสัตย์ ตอบด้วย
ความคิด/ความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเอง ไม่ปรึ กษาบุคคลอื่น และบรรยายความรู ้สึก
ที่แท้จริ งในปัจจุบนั
3. คาตอบของนักเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ และใช้เฉพาะในการวิจยั และพัฒนา
เท่านั้น คาตอบของนักเรี ยนจะไม่ถูกอ้างอิงถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ เพื่อสารวจความ
คิดเห็น/ความรู ้สึกเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิตศาสตร์
5. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (✓) ในช่องว่างให้ตรงกับระดับการรับรู ้ของตนเองใน
การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน ตามสภาพจริ งมากที่สุด
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ข้อ
1

ข้อความ

ข้าพเจ้าไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มี
หลายขั้นตอนได้
2 ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่ยากเกิน
ความสามารถที่จะทาความเข้าใจได้
3 ในห้องเรี ยนข้าพเจ้าตอบคาถามคณิตศาสตร์ที่
ยากก่อนคนอื่นๆ
4 ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ที่ยากได้
5 ข้าพเจ้ามัน่ ใจในการทาข้อสอบคณิ ตศาสตร์
ทุกครั้ง
6 ข้าพเจ้าสามารถช่วยเพื่อนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ที่ยากได้
7 ข้าพเจ้ารู ้สึกกังวลในความสามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
8 ข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยนที่ค่อนข้างอ่อนในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์เมื่อเทียบกับเพื่อนๆ
ในชั้นเรี ยน
9 ข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยนคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในวิชา
คณิตศาสตร์
10 เมื่อเริ่ มแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าไม่
สามารถแก้ได้

ระดับการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
แน่ ใจ
ด้วย
อย่างยิ่ง
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แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ชื่อ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน..................................................................................... จังหวัด.............................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มิใช่ แบบทดสอบ ดังนั้น ไม่มีคาตอบใดถูกหรื อผิด
2. แบบสอบถามนี้เป็ นการสารวจความคิดเห็นและความรู ้สึกของนักเรี ยน ดังนั้นสิ่ ง
สาคัญในการตอบแบบสอบถามคือนักเรี ยนต้องตอบด้วยความซื่ อสัตย์ ตอบด้วย
ความคิด/ความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเอง ไม่ปรึ กษาบุคคลอื่น และบรรยายความรู ้สึก
ที่แท้จริ งในปัจจุบนั
3. คาตอบของนักเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ และใช้เฉพาะในการวิจยั และพัฒนา
เท่านั้น คาตอบของนักเรี ยนจะไม่ถูกอ้างอิงถึงนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ เพื่อสารวจความ
คิดเห็น/ความรู ้สึกเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
5. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (✓) ในช่องว่างให้ตรงกับตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อ
ความรู ้สึกของนักเรี ยนมากที่สุด
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ข้อ
1

ข้อความ

ข้าพเจ้าพยายามเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้เก่งกว่าเพื่อนๆ
ในชั้นเรี ยน
2 ข้าพเจ้าพยายามทาคะแนนในการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ให้
มากขึ้นเรื่ อยๆ
3 เมื่อทาแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ไม่ได้ ข้าพเจ้าจะปรึ กษา
กับเพื่อนหรื อครู ผสู ้ อน เพื่อที่จะทาแบบฝึ กหัดนั้นให้สาเร็ จ
4 เมื่อรู ้ตวั ว่ามีความรู ้วิชาคณิตศาสตร์นอ้ ยกว่าเพื่อนๆ
ข้าพเจ้าจะยิง่ ไม่ต้ งั ใจเรี ยนเลย
5 ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ที่ทานั้น
จะถูกหรื อผิด
6 ข้าพเจ้าใช้ความพยายามทาแบบฝึ กหัดจนเสร็จ
แม้วา่ แบบฝึ กหัดนั้นจะยากมากก็ตาม
7 ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทุกครั้งที่ทางานเป็ นกลุ่ม
ข้าพเจ้าชอบที่จะเป็ นหัวหน้า เพื่อทางานให้เป็ นระบบ
และสาเร็จไปด้วยดี
8 ข้าพเจ้ามักจะทบทวนวิชาคณิ ตศาสตร์ก่อนวิชาอื่น
เนื่องจากเป็ นวิชาที่ตอ้ งใช้เวลาในการทาความเข้าใจมาก
เป็ นพิเศษ
9 ข้าพเจ้าจะทาแบบฝึ กหัดคณิตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
ถึงแม้จะไม่แน่ใจก็ตาม
10 ข้าพเจ้ามักจะสนใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แปลก
ใหม่และพยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้

ระดับแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

สถานที่ทางาน
ตาแหน่ ง
รางวัลที่ได้รับ

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
11 ตุลาคม 2522
อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2544
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม) หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2558
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู ดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(Thailand STEM Education Teacher Awards) ประจาปี 2558

