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การวิจัยนี้มี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา
เขต 7 จ านวน 335 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ย
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ และแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 11 ข้อ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
พอใช้ ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการกากับตนเองในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ความสามารถในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ และผลการวิเคราะห์
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ถดถอยพหุคูณ พบว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถทานาย ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่สามารถทานายได้มากที่สุด คือ การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถ
ทานายได้ร้อยละ 20.8
คาสาคัญ : การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์, การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, ความรู้พื้นฐานเดิม
Abstract
This research has objectives 1) to study the level of factors affecting the ability
to Mathematics problem solving of Mattayomsuksa 1 students 2) to study the level
of ability to Mathematics problem solving of Mattayomsuksa 1 students 3) to study
the factors influencing the ability to Mathematics problem solving of Mattayomsuksa
1 students. The sample group were 335 students in Mattayomsuksa 1 students under
the Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 7 that obtained by twostage random sampling. The tools used include 35 items of 4 multiple choice test and
11 items of 5-level estimation scale. The statistics used are average, percent, standard
deviation and multiple regression analysis.
The results of the research found that students have a fair math reasoning
ability. Students have a basic knowledge of mathematics at a fair level. The overall
attitude towards mathematics was at the level of moderate. The overall achievement
motivation was at a moderate level. Overall self-control was at a moderate level. The
ability to solve math problems is at a fair level. The results of the multiple regression
analysis revealed that : Mathematical reasoning , Basic knowledge of mathematics and
Achievement motivation can predic ability to Mathematics problem solving at the
statistical significance 0.5. The most predictable variables were mathematical
reasoning, followed by mathematical basic knowledge and achievement motivation.
The equation can predict 20.8%
Keywords : Mathematics problem solving, mathematical reasoning, basic knowledge
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บทนา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ วิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1)
ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ปั ญ หาที่ จ ะพบในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ การแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ต้ อ งใช้
ความสามารถในวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ไ ด้ เ รี ย นมา ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ต่างยอมรับว่า การแก้ปัญหาเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ และเป็นเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวั น (สิ ริ พ ร ทิ พ ย์ ค ง. 2545) ในการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละการฝึ ก
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั้น ไม่ได้ใช้สาหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่าง
เดียวแต่จะเน้นและฝึ กทั กษะกระบวนการคิ ดเพื่ อให้นักเรียนคิ ดและแก้ปัญ หาเป็น โดยสามารถ
เชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ทาให้นักเรียนสามารถ
นามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่จาเป็นต้องมีพื้นฐานการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ใน
การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากมีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และเป็น
ระดั บ ชั้ น ที่ ต้ อ งเริ่ ม เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น จากการ
สังเคราะห์ตัวแปรในงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มี
หลายตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกศึกษาปัจจัยที่มีผลการวิจัยสนับสนุนว่าตัวแปรหรือปัจจัย
ดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ที่มีอิ ท ธิ พลต่ อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาคณิต ศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
สมมติฐานการวิจัย
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การกากับตนเอง ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
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ขอบเขตการศึกษา
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพล
1. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์
3. เจตคติต่อคณิตศาสตร์
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
5. การกากับตนเอง

ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์

ภาพที่ 1: แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน ที่ทาการ
เปิดสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ จานวนทั้งหมด 1,621 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการคานวณโดย
ใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน จานวน
321 คน มีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
1. สุ่มอาเภอโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย จาก 6 อาเภอ ได้มา 2 อาเภอ คือ อาเภอพิมาย และ
อาเภอชุมพวง
2. สุ่มโรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนที่สุ่มได้
ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 356 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี
Stepwise โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยมี 2 ชนิด คือ
1. แบบทดสอบ จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จานวน 11 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จานวน 12 ข้อ
2. แบบวัด จานวน 1 ฉบับ เป็นตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 การกากับตนเอง จานวน 6 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อขอให้ออก
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปถึงผู้อานวยการโรงเรียนในการโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ช่วยดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 เก็บข้อมูลได้ 335 ฉบับ จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 356 คน ซึ่งเหมาะสมกับการเป็นกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากการคานวณใช้
กลุ่มตัวอย่างเพียงแค่ 321 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การตรวจแบบสอบถามและคั ด เลื อ ก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ แล้วนามาจัดระบบลงรหัสและทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ มี อิทธิผลต่อ ความสามารถในการแก้ปัญ หาคณิ ตศาสตร์ ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)
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ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีระดับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย
6.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน
1.2 ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน
1.3 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.80 , S.D.= 0.62)
1.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.28 , S.D.= 0.78)
1.5 การกากับตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.87 , S.D.= 0.65)
2. นักเรียนมีความสามารถในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.21 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ ดังนี้
3.1 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในแก้ ปั ญ หา
คณิตศาสตร์ พบว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (X1) ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ (X2)
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ (X3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ส่ ว นการก ากั บ ตนเอง (X5) มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 ผลการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายความสามารถ
ในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ได้มากที่สุดคือ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ ความรู้พื้นฐาน
เดิมทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยสามารถทานายได้ร้อยละ 20.8 รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกตามลาดับ
b
Std
Beta
t
Sig t
การเข้าสมการ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
0.216 0.040 0.280 5.424** 0.000
ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์
0.239 0.052 0.239 4.632** 0.000
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
0.298 0.116 0.127 2.561* 0.011
Constant ค่าคงที่
0.967 0.443
2.183* 0.030
Muitiple R=0.457 R Square= 0.208 Adjusted R Square= 0.201 Standard Error=1.652
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)
เท่ากับ 0.457 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.208 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่
ปรับแล้ว(Adjusted R Square) เท่ากับ 0.201 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ
(Standard Error) เท่ากับ 1.652 หมายความว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิม
ทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถทานาย ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสามารถเขียนสมการทานายหรือสมการวิเคราะห์การถดถอย ได้ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
𝑌̂ = 0.967 + 0.216(X1) + 0.239(X2) + 0.298(X4)
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตราฐาน
𝑍̂ = 0.280(ZX1) + 0.239(ZX2) + 0.127(ZX4)
อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในตัวบุคคลที่จะสามารถสรุปผล จากเหตุ
ที่เป็นข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ หรือข้อเท็จจริงได้ ต้องอาศัยการฝึกทาซ้าๆเพื่อให้เกิดการมองเห็น
ถึงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของเหตุและผล
นั ก เรี ย นมี ความรู้ พื้ นฐานเดิม ทางคณิ ตศาสตร์อ ยู่ ในระดั บพอใช้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่า
นั ก เรี ย นเริ่ ม เรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เนื้ อ หาทางคณิ ต ศาสตร์ มี ค วามยาก มี พื้ น ฐานทางการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร์ เดิ ม ไม่ แ น่น มากพอ คะแนนความรู้พื้ น ฐานเดิ มจึง อยู่ ในระดั บ พอใช้ สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ จุฑามาศ กันทา (2557) ที่กล่าวว่า ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์มีความสาคัญ
มาก เพราะในการเรียนการสอนวิชานี้ ต้องเรียนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียน
ไม่มีความตั้งใจที่จะทาโจทย์ปัญหาให้สาเร็จ เมื่อเจอข้อที่ยากก็ไม่มีความพยายามในการหาคาตอบ
สาหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นแรงจู งใจชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียน สอดคล้องกับ สร้อยสิรินทร์ เรืองบุญ (2558) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา วงศ์
วิทยากูล (2554) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นลักษณะหนึ่งที่กาหนดว่านักเรียนจะประสบ
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ผลสาเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงย่อมปรารถนาที่จะเรียนรู้ต้องการให้
เก่งกว่าคนอื่นๆ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนไม่
ชอบการมองตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์
กับการดาเนินชีวิต ไม่ชอบทาการบ้านวิชาคณิต ศาสตร์ด้วยตนเอง และรู้สึกไม่มีความสุข เมื่อถึงคาบ
เรียนคณิตศาสตร์แ ละไม่ มี ความสุ ขที่ ได้ทาโจทย์คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร
จาเริญพัฒน์ (2552) พบว่า เจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เนือ่ งจากความตั้งใจดีเรียนเมื่อนักเรียนเกิดความจดจ่อของจิตใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือเกิดความเอาใจใส่ต่อการเรียน ฝึกทาแบบฝึกหัด ทุ่มเทให้กับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย ร่วมกิจกรรมที่ครูกาหนดให้ด้วยความเต็มใจ และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอย่อมทาให้เกิด
ทักษะสมาธิและปัญญาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีการกากับตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ชอบการ
เขี ย นสรุ ป เนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ รี ย น ไม่ แ บ่ ง เวลาในการท าแบบฝึ ก หั ด คณิ ต ศาสตร์ แ ละการ
ตั้งเป้าหมายเพื่อให้งานสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี จงใจสุรธรรม (2560) ที่พบว่าการ
กากับตนเองในการเรียนรู้สนับสนุนผลการวิจัยทั้งระดับนักเรียนและระดับครูผู้สอนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ นั่ น คื อ การก ากั บ ตนเองในการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าในระดับนักเรียนการรับรู้ความสามารถของตนทางการเรียนและ
แรงบันดาลใจในการเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากการกากับตนเองในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากวัตุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยศึกษาระดับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต
7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโจทย์มีความยาว หรืออาจจะมีข้อคาถาม
ที่ใช้เวลามากเกินไป ทาให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการต้องการที่จะหาคาตอบ
จากวั ตุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 พบว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมทาง
คณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ส่ ว นการก ากั บ ตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถ
ทานาย ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถทานายได้
ร้อยละ 20.8
โดยตัวแปรที่สามารถทานายได้มากที่สุด คือ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์(X1) รองลงมาคือ
ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ (X2) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X4) การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การแก้ปัญหาเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนจะไม่สามารถวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาได้
หากปราศจากการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา พรหมจิตร (2553)
ที่พบว่าความสามารถในการให้เหตุผล ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อันเนื่องมาจากการคิดการให้เหตุผลมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
และเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ แ ละการแก้ ปั ญ หา ความรู้ พื้ น ฐานเดิ ม ก็ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ใน
กระบวนการได้มาซึ่งคาตอบของปัญหา หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานเดิมที่ไม่เพียงพอ ย่อมไม่สามารถ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อนั้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา วงศ์วิทยากูล (2554) ตัวแปรที่มี
อิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ผู้ที่มีพื้นฐานในการเรียน
จะสามารถเรี ย นได้ ดี มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นในชั้ น สู ง ขึ้ น ไปได้ ดี และเป็ น การง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู้
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความรู้สึกทางบวกที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความพยายามในการแก้ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ ส าเร็ จ และได้ ม าซึ่ ง ค าตอบของปั ญ หา สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธนา หิ รั ญ (2551)
ที่ทาการศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการไปใช้
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สามารถทานายความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยจากผลการวิจัยสามารถทานายได้มากที่สุด ดังนั้นครูควรให้การ
สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการให้เหตุผล ให้ความตระหนัก
กับนักเรียนว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุและมีผล ควรเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะการให้เหตุผลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถใน
การสรุปผลจากเหตุที่เป็นข้อเท็จจริงรูปภาพข้อความแผนภูมิหรืออื่นๆได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยต่างๆในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อค้นหาลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
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2.2 ควรศึกษาว่าปัจจัยได้บ้างที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เพื่อที่จะสามารถนาข้อค้นพบที่ได้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
2.3 ควรออกแบบการวิจัยในรูปแบบอื่น เช่น การวิจัยผสานวิธี เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
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