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ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผล การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
Relationships of Reasoning Ability, Child Centered Learning Management, 
Mathematics Self-Efficacy and Motivation for Learning Mathematics with 

Mathematical Problem Solving Ability of  Mathayom Suksa I Students  
in Schools under the Secondary Education Service Area Office 16 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผล การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 และ (2) สรางสมการพยากรณความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 16 ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จํานวน 108 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร G*Power 3.1 และใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผล แบบสอบถามการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถามการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา (1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีคาสูงสุดคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรความสามารถในการใหเหตุผล(reason) กับตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(solving) มีความสัมพันธทางบวก ขนาดสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ท่ีมีคารองลงมา คือ ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร(self) ตัวแปรการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(child center) และตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร(motivation) กับ
ตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร(solving) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร(motivation) การจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(child center) การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร(self) และ
ความสามารถในการใหเหตุผล(reason) รวมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร(solving)  ไดเทากับ 73.9% (2) สมการพยากรณความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
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             gSolvin = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason) 
             

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

คําสําคัญ  ความสามารถในการใหเหตุผล, การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ, การรับรูความสามารถของ
ตนเอง ในการเรียนคณิตศาสตร, แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร, ความสามารถในการแกปญหาทาง             
คณิตศาสตร  
 

Abstract  
 The purposes of this research were (1) to study the relationship of reasoning ability, child 
centered learning management, mathematics self-efficacy and motivation for learning 
mathematics with mathematical problem solving ability of  Mathayom Suksa I students in schools 
under the Secondary Education Service Area Office 16; and (2) to create an equation to predict 
mathematical problem solving ability of  Mathayom Suksa I students in schools under the 
Secondary Education Service Area Office 16. 
 The research sample consisted of 108 Mathayom Suksa I students studying in the 2015 
academic year in school under the Secondary Education Service Area Office 16 in Songkhla and 
Satun provinces, obtained by multi-stage sampling. The sample size was determined with the use 
of the G * Power 3.1 computer program. The employed research instruments consisted of (1) 
reasoning ability test; (2) child centered learning management questionnaire; (3) mathematics 
self-efficacy questionnaire; (4) motivation for learning mathematics questionnaire; and (5) 
mathematical problem solving ability test. Statistics employed for data analysis were mean, 
standard deviation, correlation, and  multiple regression analysis. 
 Research findings that (1) the hightest correlation coefficient between the variables was 
the correlation between revealed reasoning ability and mathematical problems solving ability. 
They were positively correlated at a very high significant level of .01. The secondary correlation 
coefficient were between mathematics self-efficacy, child centered learning management, 
motivation for learning mathematics and mathematical problem solving ability which was at a 
significant level of .01. Results of multiple regression analysis showed that the four variables, 
namely, reasoning ability, child centered learning management, mathematics self-efficacy, 
motivation for learning mathematics, could be combined to explain the variance of mathematical 
problems solving ability by 73.9%. (2) The equation to predict mathematical problems solving 
ability of student in the forms of raw score and standard score were as follow: 

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

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

 
Keywords: Reasoning Ability, Child Centered Learning Management, Mathematics Self-Efficacy,  
                Motivation for Learning Mathematics, Mathematical Problem Solving, 
 

บทนํา 
 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรหน่ึงที่มี
ความสําคัญในการเรียนรูคณิตศาสตรซ่ึงอัมพร มาคนอง(2547, น.94) กลาววาการแกปญหาเปนกระบวนการที่
ซับซอนและเก่ียวของกับความรู ทักษะและความสามารถหลายอยาง เชน ความรูในเน้ือหา ความรูเก่ียวกับขั้นตอน
การทํางาน ทักษะการคิด และความสามารถในการประเมินการทํางานของตนเอง นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับ
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ประสบการณ เจตคติ และความเชื่อของผูแกปญหาดวยเพราะผูท่ีเกงคณิตศาสตรอยางแทจริงไมใชผูที่จดจําสูตร
อยางซับซอนตางๆ ไดท้ังหมด แตเปนผู ท่ีมีวิธีการคิดแกปญหาอยางดี ซ่ึงการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปน
กระบวนการท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน การเรียนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการ
แกปญหาที่เผชิญอยูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีนักเรียนสามารถนําติดตัวไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดนานตลอดชีวิต (รุงฟา  จันทจารุภรณ, 2555, น.9-7)  

ในการเรียนคณิตศาสตรน้ันพบวานักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันจะสงผลใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตรแตกตางกันดวย ซ่ึงทําใหนักเรียน
มีความสนใจและความพยายามเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน นักเรียนท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเองดาน
คณิตศาสตรตํ่าจะไมสนใจ เกิดความเบ่ือหนาย ไมสนุกและมีความเครียดกับการเรียนคณิตศาสตร ในขณะเดียวกัน
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการรับรูความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตรสูง จะพยายามและสนใจในการเรียน
ซ่ึงความม่ันใจในการเรียนรูคณิตศาสตรกอใหเกิดความคิดเก่ียวกับการเรียนรูความสามารถของตนเองในดาน
คณิตศาสตร ซ่ึงการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร เปนความรูสึกจากการไดรับความรู
เกี่ยวกับคณิตศาสตร และตองตัดสินตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ และความรูน้ันจะสงผลไปสูความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร ซึ่งตองผานกระบวนการเรียนการคิด การจํา ความรูสึกและการตัดสินใจในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรและดานตาง ๆ ดวย (สํารวย หาญหาว, 2554, น. 4-5) จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร 
พบวาสวนใหญเนนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรบางตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สวนการ
วิจัยเก่ียวกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมีจํานวนนอย และสวนใหญเนนท่ีพฤติกรรมการสอนและ
วิธีการสอน แตจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการแกปญหา พบวานอกจากตัวแปร
ทางดานความรูหรือดานพุทธิพิสัยท่ีมีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนแลวยังมีตัวแปร
ทางดานความรูสึกหรือดานจิตพิสัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหา โดยเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงยอมมีความปรารถนาท่ีจะเรียนใหรอบรู ตองการเรียนใหเกงกวาคน
อื่น มีความมานะในการเรียน มีความรับผิดชอบท่ีจะทํากิจกรรมใดๆ ใหบรรลุเปาหมาย มีความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นจึงมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จมากกวาผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทรายทอง  พวกสันเทียะ(2542, น.83) มิญชมนัส วรรณมหินทร(2544, น.92) บัญชา สุวรรณโท(2545, 
น.127-128) และจารุวรรณ เฮาทา(2546, น.89) ท่ีมีผลการวิจัยตรงกันวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลในรูปแบบท่ี
เปนสาเหตุโดยทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกปญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นอกจากนี้ถา
นักเรียนไดเรียนรูและมีความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล คิด
อยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน 
ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม(รุงฟา จันทจารุภรณ, 2555, น. 15-16 ) ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาดา พรหมจิตร(2553) ท่ีศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดสงขลา ท่ีพบวาความสามารถในการใหเหตุผลสงผลตอความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ี .01  
  จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวามีปจจัยอะไรท่ีสงผลใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความสามารถในการแกปญหาทางดานคณิตศาสตร ซ่ึงจากการศึกษาคนควาพบวามีปจจัยหลาย
ดานท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เชน ดานตัวผูเรียน ดานท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
ของครู ดานครอบครัว เปนตน ซ่ึงจากการท่ีครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู (พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข, 2548, น. 122) และผูวิจัยไดคัดสรรจากการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ความสามารถในการใหเหตุผล การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรู
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชขอมูลตาม
สภาพท่ีเปนจริงท่ีปรากฏในขณะนั้น เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถอธิบายถึงคุณภาพของผูเรียนในวิชาคณิตศาสตรได
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อยางลึกซ้ึง และครอบคลุมมากขึ้น ท้ังนี้จากการสํารวจขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยการ
สัมภาษณครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เก่ียวกับการแกปญหาทางคณิตศาสตรพบวา
นักเรียนสวนใหญไมมีทักษะในการแกปญหาตางๆ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดย
ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนผูท่ี
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
คณิตศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมท้ังเปนการหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูและการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทของแตละพ้ืนท่ี อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการใหเหตุผล การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กับ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 2. เพ่ือสรางสมการพยากรณความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาตัวแปรท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรน้ัน มีดวยกันหลายตัวแปร ท้ังน้ีในการนําไปพัฒนาและปรับใชใหเกิดประโยชนขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของแตละสภาพแวดลอม บรรยากาศ ของสถานศึกษาน้ันๆ การวิ จัยคร้ังนี้ใชการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรท้ัง 4 ตัว ไดแก 
ความสามารถในการใหเหตุผล การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงทุกตัวแปรผูวิจัยไดสังเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรมาจาก
งานวิจัยของมัจจนา  จงกล (2547, น. 90-92) พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกปญหา
เฉพาะ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่อม่ันในตน การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคา
เทากับ .140, .126, .055 และ .20 ตามลําดับ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการแกปญหาผาน
ความเชื่อมั่นในตน และการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคา .0015 โดยโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาได รอยละ 59.02 สอดคลองกับงานวิจัยของ
แกมกาญจน คชวงษ (2553) ท่ีพบวาตัวแปร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสามารถในการใหเหตุผล ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน และการอบรมสั่งสอนของครู/อาจารย มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณท่ีวิเคราะหแบบตัวแปรเอกนามระหวางตัวแปรปจจัยความสามารถ
ในการแกปญหา เทากับ .621 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถอธิบายรวมกันได
รอยละ 38.6 รวมท้ังงานวิจัยของสํารวย หาญหาว(2554) ซ่ึงพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัว
แปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนตัว



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังท่ี 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 7 
 

แปรท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก เพศ รายไดของครอบครัวนักเรียน การ
อบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบปกปองคุมครอง และงานวิจัยของสุชาดา พรหมจิตร(2553) 
ท่ีพบวาคาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาตั้งแต -.09 ถึง 
.95 ความสามารถในการใหเหตุผลมีความสัมพันธกันสูงกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร (rxy= .95) 
และความเชื่ออํานาจภายในตน มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธทางบวกกับการประเมินการ
เรียนรูตามสภาพจริง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และความเชื่ออํานาจภายในตนเอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
.05 ตามลําดับ ความสามารถในการใหเหตุผลมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่ออํานาจภายในตนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่ออํานาจภายในตนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต้ังแต .07 ถึง .70 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภายในสูงที่สุดน้ันเปนความสัมพันธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญกับการประเมินการเรียนรู
ตามสภาพจริง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนผูวิจัยเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพตอไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จํานวน 108 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร G*Power 3.1 และใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล แบบสอบถามการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร 
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1) วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน (Preliminary Data Analysis) เพ่ือใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง โดย

วิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2) ทดสอบสมมติฐานวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังน้ี 
  2.1) วิเคราะหสหสัมพันธ (r) ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และทําการทดสอบนัยสําคัญ (Test of Significance) 
ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถ 
ในการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 

 

การรับรูความสามารถของตนเอง 
ในการเรียนคณิตศาสตร 

ความสามารถในการใหเหตุผล 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 
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  2.2) วิเคราะหตัวแปรท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายท้ัง 4 ตัวแปร กับตัวแปรตามพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีคาสูงสุดคือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร(solving) กับตัวแปรความสามารถในการใหเหตุผล(reason) มีคาเทากับ 0.745 แสดงวาตัวแปรท้ังสอง
มีความสัมพันธทางบวก ขนาดความสัมพันธสูงมาก และมีอยูจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคารองลงไปคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร(solving) กับตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร(self) มีคาเทากับ 0.579 
เปนความสัมพันธทางบวก ขนาดความสัมพันธสูง และมีอยูจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สําหรับคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคารองลงไปคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร(solving) กับตัวแปรการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(child center) มีคาเทากับ 0.462 เปน
ความสัมพันธทางบวก ขนาดความสัมพันธปานกลาง และมีอยูจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคานอยท่ีสุดคือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร(solving) กับตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร(motivation) มีคาเทากับ 0.273 เปน
ความสัมพันธทางบวก ขนาดความสัมพันธตํ่า และมีอยูจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิเคราะห
สรุปไดวาตัวแปรทํานายท้ัง 4 ตัวแปร มีตัวแปรความสามารถในการใหเหตุผล(reason) ท่ีเปนตัวแปรทํานายท่ีดีท่ีสุด 
และมีอิทธิพลทางบวกตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร(solving) 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพบวา ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร(motivation) การ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(child center) การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณติศาสตร(self) 
และความสามารถในการใหเหตผุล(reason) รวมกันอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร(solving) ไดเทากับ 73.9% (R2= 0.739) ซ่ึงมีขนาดสูง และมีนัยสาํคัญทางสถติิ(F = 72.790; df = 
4,103; p = 0.000) 
 2. สมการพยากรณความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังน้ี 
             gSolvin = -5.948 + 0.271(motivation) + 0.484(child center) + 2.885(self) + 0.639(reason) 
             

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

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการใหเหตุผล การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีคาอยูระหวาง 0.273 ถึง 0.745 แสดงใหเห็นวา
ความสามารถในการใหเหตุผล การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรทางบวก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในขอท่ี 1 โดยตัวแปรความสามารถในการใหเหตุผลมี
ความสัมพันธทางบวกขนาดสูงมากกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ท้ังน้ีเน่ืองจากคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเหตุผล ซ่ึงนักเรียนสามารถทําความเขาใจและสามารถคนพบสิ่ง
ใหมๆ ไดดวยตนเอง นักเรียนท่ีเรียนดวยความเขาใจและมีเหตุผลจะตระหนักวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีอาศัยการให
เหตุผลอยางมีระบบและจะเปนการพัฒนาพ้ืนฐานแนวการเรียนรูคณิตศาสตร และศาสตรอื่นๆ ซ่ึงจะมีคุณคาตอ
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อนาคตของนักเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนคณิตศาสตรและเทคโนโลยี, 2547, น. 2) สอดรับกับสภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติ ของสหรัฐอเมริกา (NCTM  2000, p. 57) ไดกําหนดใหทักษะการใหเหตุผลและการพิสูจนทาง
คณิตศาสตรเปนมาตรฐานหน่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 
ดังน้ี 1) เขาใจและตระหนักในคุณคาของการเรียนเก่ียวกับการใหเหตุผล และการพิสูจนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําให
นักเรียนมีศักยภาพทางคณิตศาสตรตอไป 2) สามารถท่ีจะคาดการณและสืบสวนการคาดการณทางคณิตศาสตรได 
3) สามารถพัฒนาและประเมินขอโตแยงทางคณิตศาสตร และสามารถพัฒนาการพิสูจนทางคณติศาสตรไดดีขึ้น  
4) สามารถเลือกและใชวิธีการในการใหเหตุผลตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมได ทักษะการใหเหตุผลจึงเปนพ้ืนฐานของ
การเรียนรูและการดําเนินการทางคณิตศาสตร เราไมสามารถดําเนินการทางคณิตศาสตรไดโดยปราศจากการให
เหตุผล การใหเหตุผลท่ีดีมีคุณคามากกวาการท่ีนักเรียนหาคําตอบไดถูกตอง (NCTM 1989, pp. 6, 29, 81) ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีจะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการคิดกับการใหเหตุผลมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด และเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการเรียนรูและการแกปญหา ดวยเหตุนี้ นักการศึกษาไดใหความสนใจเก่ียวกับการสอนเพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการคิดอยางมีระบบเหตุผลมากขึ้น และไดมีการพยายามศึกษา ทดลอง เพ่ือหาวาทักษะการคิดอะไรที่
จําเปนและเปนพ้ืนฐานของความสามารถในการใหเหตุผล สอนอยางไรจึงจะทําใหเกิดทักษะท่ีตองการเหลาน้ัน ซ่ึงได
มีการกลาวถึงการสอนไว 3 แนวทาง คือ แนวทางการสอนเพ่ือใหคิด (teaching for thinking) แนวทางการสอนการ
คิด (teaching of thinking) และแนวทางการสอนเก่ียวกับการคิด (teaching about thinking) (Brandt, 1984, 
p. 3) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จําเนียร  แซอึ่ม(2547) ยุทธนา  หิรัญ(2551) สุชาดา  พรหมจิตร(2553) และ 
Pajares and Miller(1994) ท่ีพบวา ความสามารถในการใหเหตุผลมีความสัมพันธกันสูงทางบวกกับความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
 ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกขนาดสูงกับ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาหากผูเรียนมีการรับรู
ความสามารถของตนเองก็จะสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีเผชิญอยู โดยหากผูเรียนมีการ
รับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตรสูงก็จะมีความพยายามในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีสูง
ดวยเชนกัน ในทางตรงขามหากผูเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตรตํ่าก็มีแนวโนมท่ีจะ
มีความพยายามในการแกปญหาทางคณิตศาสตรน้ันตํ่าเชนกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการรับรูความสามารถของตนน้ันมิได
ขึ้นอยูกับทักษะท่ีบุคคลมีอยูในขณะน้ันเทาน้ัน หากแตยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคลวาเขาสามารถทําอะไรได
ดวยทักษะท่ีเขามีอยู(ประทีป จินง่ี, 2540) สอดคลองกับความเชื่อของ Bandura(1986) ท่ีเชื่อวาการรับรู
ความสามารถของตนเองมีผลตอการกระทําของบุคคล โดยอธิบายวาบุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไมตางกันแต
อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกตางกันไดโดยท่ีบุคคลไดสนับสนุนปจจัยท่ีเก่ียวกับการกระทําหนาท่ีเชิงจิตสังคมของ
ตนเอง โดยผานกลไกของบุคคล (personal agency) ซึ่งไมมีสิ่งใดสําคัญกวาความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของ
บุคคล (personal efficacy) ดังน้ันการรับรูความสามารถของตนเอง(self-efficacy) จึงเปนความเชื่อใน
ความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการและกระทําดวยแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุความสําเร็จโดยอาศัยสถานการณที่
คาดหวัง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ (efficacy beliefs)ไดมีอิทธิพลตอบุคคลท้ังในดานความคิด ความรูสึก การ
จูงใจตนเองและการกระทํา ขอคนพบท่ีไดจากการทดสอบเชิงสาเหตุ จํานวนมากไดสนับสนุนวาความเชื่อเก่ียวกับ
ความสามารถเปนปจจัยเชิงสาเหตุในการทําหนาที่ของคนเรา กลาวคือ ความเชื่อในความสามารถไดแปรผันอยาง
เปนระบบและคงเสนคงวาในการสนับสนุนการจูงใจและการบรรลุความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ณัฐพล  แยมฉิม(2547) วสันต  เดือนแจง(2546) และสํารวย  หาญหาว(2554) ท่ีพบวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 นอกจากน้ีตัวแปรการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกขนาดปานกลางกับ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรูท่ี
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เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีครูผูสอนตองมีการเตรียมเนื้อหาและวิธีการท่ีเหมาะสม มีการ
จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา ได
แสดงออกและคิดอยางสรางสรรค รวมท้ังครูผูสอนมีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
และตอเน่ือง ซ่ึงสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรไดดีและสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางสูงสุด 
ตามท่ีตนเองถนัด และสนใจท่ีจะเรียนรู หากผูสอนมีการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ก็จะ
เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 น. 29-31) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของแฉลม อินวารี (2552) และ
สุชาดา พรหมจิตร (2553) ท่ีพบวา การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ตัวแปรแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกขนาดต่ํากับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเน่ืองจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรน้ันเปนลักษณะของ
บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ความกระตือรือรน ความกลาเสี่ยง รูจักวางแผน และความมีเอกลักษณทางการเรียน
คณิตศาสตร เพ่ือประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรตามที่ตนมุงหวัง (กฤศวรรณ  ประเสริฐสิทธิ์, 2551 น. 
24) ซึ่งหากผูเรียนมีความมีความมุงมั่นในการเรียนคณิตศาสตร ทะเยอทะยานและกระตือรือรนในการเรียนรู 
ตลอดจนรูจักวางแผนในการเรียน ก็จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น 
แตท้ังนี้ก็ตองขึ้นอยูกับผูสอนที่เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญมากในการสรางแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร เน่ืองจาก
ผูสอนจะรูจักผูเรียนแตละคนในชั้นเรียนในแงมุมตางๆ จึงสามารถจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนได (อัมพร  
มาคนอง, 2556 น. 5-22 ถึง 5-23) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของมะลิวรรณ โคตรศรี(2547) แหลมทอง สําราญ
สุข(2552) และ Choi (1998)พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2. ตัวแปรการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร รวมท้ังความสามารถในการใหเหตุผลรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนไดเทากับ 73.9 % (คาสัมประสิทธิ์
การพยากรณ = R2 = 0.739) โดยมีขนาดสูงและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานในขอที่ 
2 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจัดประสบการณใหกับผูเรียนในสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับดํารงชีวิตประจําวัน โดยสงเสริมให
ผูเรียนไดใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการจัดประสบการณเรียนรูใหผูเรียน อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ทั้งทางกาย ทางจิต หรือ
อารมณ ทางสังคมและทางสติปญญา ซ่ึงรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณ(ประเวศ  วะสี, 2543 น. 2, พิมพันธ  
เดชะคุปต, 2544 น. 7, วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545 น. 1, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 น. 
21) นอกจากน้ีการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของผูเรียนก็เปนอีกปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เนื่องจากการที่
บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว โดยท่ีการรับรูความสามารถของตนเองเปนกระบวนการรูคิด (cognitive process) ท่ีบุคคลเชื่อวาตนเอง
มีความสามารถในการกระทําใหบรรลุความสําเร็จในระดับท่ีกําหนดไดเน่ืองจากการรับรูความสามารถของตนเปนตัว
ค่ันกลาง (mediator)ท่ีสําคัญระหวางความรูหรือทักษะของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 
(Bandura 1986, 1997 p.243) รวมท้ังแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรน้ันเปนความปรารถนาหรือ
ความตองการท่ีบุคคลจะกระทําสิ่งตางๆ เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรใหไดรับความสําเร็จ แมจะยุงยากหรือมี
อุปสรรคก็จะพยายามท่ีจะแกปญหาเพ่ือนําตนไปสูความสําเร็จ โดยไมหวังผลตอบแทนเปนสิ่งของหรือรางวัล แต
ตองการทําเพ่ือใหตนเองประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตนคาดหวัง(แกมกาญจน  คชวงษ, 2553 น. 37,  
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อางอิงจาก Guralnik. 1970, รอยพิมพใจ ชนะปราชญ, 2551 น. 35, อัมพร มาคนอง, 2556 น. 5-21 ถึง 5-22) 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ความสามารถในการใหเหตุผลสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และครูผูสอนควรรวมกันวางแผน หาแนวทางและวิธีการ
สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดใชความสามารถในการใหเหตุผล สรางความตระหนักใหเกิดแก
นักเรียนใหไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเหตุมีผลและควรเรียนรูดวยความเขาใจ และตองมีการสงเสริมใหนักเรียนได
ฝกใชทักษะการใหเหตุผลอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ โดยการจัดบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหนักเรียนไดอภิปราย 
แลกเปลี่ยน ชี้แจงเหตุผล และแกปญหารวมกัน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนมีสวนรวมสามารถ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จากสถานการณหรือปญหาท่ีนาสนใจ เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ใช
เหตุผลในการตัดสินใจ รวมท้ังประเมินความนาเชื่อถือและแนวทางกวางๆ ซ่ึงการฝกใหนักเรียนไดใชความสามารถ
ในการใหเหตุผลน้ัน สามารถสอดแทรกไดทุกเวลา และทุกๆ เน้ือหา 
 2. การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังน้ัน
สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเน่ืองในทุกระดับชั้น โดยท่ี
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนตองมีการวางแผนรวมกันในการศึกษาทําความเขาใจ และหาแนวทางมาใชในการ
สนับสนุน สงเสริมใหครูผูสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัด
สื่อจัดสถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังครูผูสอนมีความจําเปนที่จะตองรูจัก
ผูเรียนใหครอบคลุมอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปเปนพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรใหสูงขึ้นตอไป 
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