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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยบางประการ 

ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร กับ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เพื่อหาคาน้าํหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยแต

ละตัวทีส่งผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครัง้นี้

เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 270 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงในการวิเคราะห

ถดถอยพหุทีใ่ชขนาดกลุมตัวอยางจํานวนไมต่าํกวา 20 เทาของจํานวนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห 

(สุวิมล ติรกานันท. 2555: 76; อางอิงจาก Lindeman, Merenda & Gold, 1980: 199) ในงานวิจัยใน

ครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึง

เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 5 ฉบับ เปน

แบบทดสอบ 3 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

แบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ และแบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร ซึง่เปนแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก มีคา

สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันของคูเดอร – ริชารดสันเทากับ .876  .896  และ .835 ตามลําดับ มีคา

ความยากงายอยูระหวาง .30 – .64  ,  .40 – .70 และ .36– .84 ตามลําดับ มีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง  .28 – .92  ,  .36 – .84 และ .40 – .96 ตามลําดับ  เปนแบบสอบถาม 2 ฉบับ ไดแก 

แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ซึง่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นอยู

ระหวาง .819 – .896 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .202 – .960 วิเคราะหขอมูลโดยใชการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression: MR)  

 ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรปจจัยทัง้ 4 ตัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู

ระหวาง .418 – .815 โดยความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตรมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมากทีสุ่ด (r = .815) รองลงมา คือ 

ความสามารถในการคิดคํานวณ (r = .721) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร     

(r = .466) สวนตัวแปรปจจัยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับความสามารถในการ    



แกโจทยปญหาคณิตศาสตรนอยทีสุ่ด (r = .418) เมือ่พิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปของ

คะแนนมาตรฐาน (β ) พบวา ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปน

ภาษาคณิตศาสตร (β  =  .636) สําหรับปจจัยความสามารถในการคิดคํานวณและแรงจูงใจใฝ

สมัฤทธิใ์นการเรียนวชิาคณติศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน(β ) เทากับ  .143 

และ .085 ตามลําดับ สวนปจจัยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The purposes of this research were to study the relationships between some 

factors and mathematics problem solving ability. And to study the beta weight of the factors 

contributed to mathematics problem solving ability. These factors were numerical ability, 

transformations from verbal problem to mathematical language ability, attitude toward 

mathematics and achievement motivation of mathematics learning. The samples were 270 

Mathayomsuksa I students on Demonstration school of Srinakharinwirot University in the 

second semester of 2012 academic year. They were selected by using simple random 

sampling and using sample size specification methods for multiple regressions: the absolute 

minimum had twenty times as predictor variables (Suwimon Tirakanant. 2011: 76; refer from 

Lindeman, Merenda & Gold. 1980: 199). This research had 5 variables so the sample size 

was acceptable. The instrument for collecting data included mathematics problem solving 

ability test, numerical ability test, transformations from verbal problem to mathematical 

language ability test. The reliabilities of test were .876, .896 and .835 respectively. The test 

items with difficulty index between .30 – .64 , .40 – .70 and .36– .84 respectively. The item 

discrimination index between  .28 – .92  ,  .36 – .84 and .40 – .96 respectively.  And two 

questionnaires on attitude toward mathematics and achievement motivation of mathematics. 

The reliabilities of questionnaires were .855 and .819 respectively. The data were analyzed 

by Multiple Regressions analysis (MR). 

 The results of the research were as follows. All factors were positive contributed to 

mathematics problem solving ability statistically significance at .01 level. The correlation 

coefficient between the factors and mathematics problem solving ability were between   

.418–.815, transformations from verbal problem to mathematical language were most 

contributed to mathematics problem solving ability (r = .815) numerical ability (r = .721) 

achievement motivation of mathematics learning (r = .466) and attitude toward mathematics 

were least contributed to mathematics problem solving ability (r = .418). And 

transformations from verbal problem to mathematical language were contributed to 

mathematics problem solving ability statistically significance at .01 level. The beta weight 

(β ) of the factor which contributed to mathematics problem solving ability were equaled 



.636, numerical ability and achievement motivation of mathematics were contributed to 

mathematics problem solving ability statistically significance at .05 level (β  = .143 and     

β  = .085 respectively). Attitude toward mathematics not contributed to mathematics 

problem solving ability. 
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ประกาศคณุูปการ 

 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาเอาใจใส ให

คําปรึกษา ตลอดจนเปนกําลังใจอยางดียิง่จาก อาจารย ดร.อรอุมา เจริญสุข ประธานควบคุม

ปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ท่ีไดเสียสละเวลา

อนัมีคาในการใหความรู ใหคาํปรึกษา ตลอดจนแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ 

อันเปนประโยชนอยางยิง่ตอการจัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน

ความกรุณาอยางย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ และอาจารย ดร.อิทธิพัทธ          

สุวทันพรกูล ที่กรุณาเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ และไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการ

ปรับปรุงใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และที่สําคัญยิ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนและใหวิชาความรูซึ่ง

เปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีจนสาํเร็จ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.รณิดา เชยชุม อาจารย ดร.อิทธิพัทธ สุวทันพรกูล และ

อาจาย ดร.ยุวรี ผลพันธิน ทีไ่ดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือและเสียสละ

เวลาในการแกไข ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงเคร่ืองมือใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู อาจารย  ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ปทุมวัน ท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนพี ่ๆ เพือ่น ๆ และนอง ๆ สาขาวิชา

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ที่คอยใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจอยางดีตลอดมา และขอขอบคุณ
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1 
 

บทท่ี 1 

  บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 คณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ทําใหคณิตศาสตรมีความ

แตกตางจากศาสตรอื่น คนสวนใหญมักมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยตัวเลขและการคํานวณ 

และมักคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก เน่ืองจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และไมมีสือ่

รูปธรรมท่ีใชแทนไดชัดเจน ความรูทางคณิตศาสตรเปนความรูที่อยูคูกับชีวิตมนุษยตั้งแตตื่นนอน

จนถึงกอนเขานอน มนุษยไดใชคณิตศาสตรทัง้โดยตัง้ใจและไมตั้งใจ ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว เชน 

เรื่องการเดินทางที่มนุษยพยายามหาเสนทางที่สั้นที่สุดแลวใชเวลาและคาใชจายนอยที่สุด (อัมพร 

มาคนอง. 2553: 1) ทําใหคณิตศาสตรเปนความรูพืน้ฐานของวิทยาการแขนงตาง ๆ เปนเครื่องมือที่

นําความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพืน้ฐาน

ของการคนควาวิจัยทุกประเภท (อรรถสิทธิ์ ปญจวรานนท. 2548: 1) คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งในกลุ มทักษะที่เปน

เครือ่งมือในการเรียนรู คือ เปนวิชาทีนํ่าไปสูการเรียนรูในกลุมประสบการณอืน่ ๆ และการเรียนใน

ระดับสูง เปนวิชาท่ีชวยพัฒนาคนใหรูจักคิด และคิดเปน คือคิดอยางมีเหตุมีผล มีระเบียบขั้นตอนใน

การคิด สามารถแกโจทยปญหาได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 27) นําไปสูการคิดอยางมีระบบ

แบบแผน และการแกปญหาอยางมีระบบ (สวุร กาญจนมยูร. 2549: 1)  

 การพฒันาการศกึษาดานคณติศาสตรในการแกปญหาตาง ๆ นับวาเปนการพัฒนาประเทศ

ที่สําคัญยิ่ง โดยทักษะในการแกปญหาเปนทักษะพื้นฐานสําหรับการดําเนินชีวิตในแตละวัน ทักษะที่

สงเสริมระดับความสามารถตาง ๆ เปนสวนประกอบหลักสูตรทีส่ืบเนื่องกันมา และเปนทักษะที่

นําไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิต โดยทีทั่กษะการแกปญหาจะสงผลตอทักษะอืน่ ๆ ไดแก การ

สงัเกต การออกแบบ การตดัสนิใจ การทํางานเปนกลุม เพื่อใชเปนเครือ่งมือในการหาคําตอบ ดังนัน้

การแกปญหาจึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 1; อางอิงจาก 

Fisher. 1987: 2 – 3) ทําใหการคิดและการแกปญหาในเชิงคณิตศาสตรทีเ่ปนรูปแบบทางการศึกษา

นั้นสามารถนํามาใชเปนทักษะในการแกปญหาในปจจุบัน รูจักเหตุและผล พัฒนาความคิด คุณภาพ

ของคนตอไป 

 ถึงแมวาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญเปนอยางมากดังที่กลาวมาแลวขางตน แตเทาทีผ่าน

มาการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมบรรลุเปาหมาย ดังจะเห็นไดจากการประเมินคุณภาพดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตรระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.77 (อดิเรก เฉลียวฉลาด. 2552: 2; อางอิง

จาก สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดลพบุรี. 2548: 23) การท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนยังไมดีเทาที ่ควรโดยเฉพาะในเรือ่งโจทยปญหา พบวา
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นักเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหโจทยปญหาใหเขาใจได จึงไมสามารถแกโจทยปญหาตามที่โจทย

ตองการไดอยางถูกตอง ซ่ึงสาเหตุท่ีนักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดน้ันมาจากการ

ท่ีนักเรียนไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได (นิรันดร แสงกุหลาบ. 2547: 5) และขาด

ความสามารถในการคิด วิเคราะหโจทยปญหา (นํ้าทิพย ชังเกตุ. 2547:  5) 

 จากรายงานการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการศึกษา พบวา เด็กไทยมี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยูในเกณฑคอนขางต่ ํา โดยเฉพาะเรื่อง การแกโจทย

ปญหาทางคณิตศาสตร (พรนภา ไพโรจนภักดิ์. 2542: 2) และจากผลการวิจัยโครงการศึกษา

แนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรรวมกับนานาชาติ ป 2550 (Trends in 

International Mathematics and Science Study 2007 หรือ TIMSS-2007) ซึง่เปนโครงการ

ประเมินนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระหวางป          

2547 – 2551 โดยมี 59 ประเทศเปนกลุมประชากร ในภาพรวมวิชาคณิตศาสตร ประเทศที่ได

คะแนนสูงสุด 5 ประเทศ ไดแก จีน - ไทเป เกาหลีใต ฮองกง และญีปุ่น โดยประเทศไทยอยูอันดับที่ 

29 ได 441 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติที่กําหนดไว 500 คะแนน เมือ่เปรียบเทียบกับผล

การประเมินป 2542 พบวาประเทศไทยมีคะแนนลดลง จาก 467 คะแนน เหลือ 441 คะแนน (วัชรี 

กาญจนกีรติ. 2554: 19) และจากรายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for 

International Student Assessment หรือ PISA) ซึง่ไดแบงเกณฑสมรรถนะทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนอายุ 15 ป เปน 7 ระดับ และจากการจัดลําดับของ PISA ในป พ.ศ.2553 พบวา นักเรียน

ไทยสวนใหญมีสมรรถนะทางคณิตศาสตรอยูในระดับ 1 และเมือ่พิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบวา 

นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 417 ต่าํกวาคะแนนเฉลีย่ OECD รวม ซึง่มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 

484 คะแนน คอนขางมาก และยังมีคะแนนต่าํกวาประเทศท่ีเขารวมโครงการ OECD คือ จีน - ไทเป 

และ จีน - ฮองกง อีกดวย (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ. 2553: 3) ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

ความสามารถทางดานคณิตศาสตรของเด็กไทยอยูในระดับทีค่อนขางออนมาก ดังนั้นการสรางองค

ความรูพื้นฐานใหแกนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จึงเปนสิง่ทีจํ่าเปน จากการศึกษาพบวามี

นักวิจัยจํานวนมากทีส่นใจศึกษาปจจัยตาง ๆ ทีส่งผลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งเมือ่ทํา

การสรุปลักษณะความสัมพันธและการสงอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ที่มีตอความสามารถในการ     

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร ทําใหไดตัวแปรท่ีนาสนใจจํานวน 4 ตัวแปร คือ ความสามารถในการคิด

คํานวณ (จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 134; ยุทธนา หิรัญ, 2551: 59; ฐิติยา วงศวิทยานุกูล. 

2552: 165 และสุรีพร เปรมปรีดิ.์ 2555: 84) ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร (จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 134; ขวัญจิรา อนันต. 2546: 56 อางอิงจาก 

Muraski. 1979: 4104 – A และ พิชาญ พรหมสมบัติ. 2548: 55) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร       

(สิริลักษณ วงศเพชร. 2542: 96 อางอิงจาก Francies. 1971: 1333 – A ; ยุทธนา หิรัญ, 2551: 59; 

แฉลม อินวารี. 2552: 138 และ รุจิรัตน พรหมรักษ. 2553: 88) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชา

คณิตศาสตร (จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544. 135 และ ยุทธนา หิรัญ, 2551: 59 อางอิงจาก 

Eugene. 1968) โดยผูวิจัยจะนําตัวแปรดังกลาวมาศึกษากับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยขอคนพบท่ีไดจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

และการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนในวชิาคณติศาสตรของนักเรียนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถในการ

คิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร กับความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร 

 2. เพื่อศึกษาคาน้าํหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถใน

การคิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่สงผลตอความสามารถในการ 

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 3. เพื่อสรางสมการทํานายความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยชุดของ  

ตัวแปรปจจัยบางประการท้ัง 4 ตัว 

  

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลของการวิจัยในคร้ังน้ี จะทําใหทราบวาตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถใน

การคิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรใดบางที่มีความสัมพันธ

และสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอครู 

อาจารย ผูปกครองและ ผูที่เกี่ยวของในการที่จะชวยกันพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมใหนักเรียนมี

ความสามารถในการ แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึน้ อีกทัง้ยังมีประโยชนและคุณคาในการ

นําไปใชเปนแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ ้น 

ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษารูปแบบความสัมพันธของตัวแปรปจจัยอื่น ๆ ที่

อาจจะสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตรได 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนีเ้ปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึง่มีจํานวนโรงเรียนทัง้หมด 2 โรงเรียน มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 13 หองเรียนและมีจํานวน

นักเรียนท้ังหมด 640 คน 
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 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั 

  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาในครัง้นีเ้ปนนักเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับชัน้

มัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 270 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยพิจารณา

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงในการวิเคราะหถดถอยพหุท่ีใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวนไม

ต่ํากวา 20 เทาของจํานวนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหวิเคราะห (สุวิมล ติรกานันท. 2555: 76; 

อางอิงจาก Lindeman, Merenda & Gold, 1980: 199) ซึง่งานวิจัยในครั้งนี ้มีจํานวนตัวแปรทัง้หมด 

5 ตัว ดังนัน้กลุมตัวอยางจึงควรมีจํานวนไมต่าํกวา 100 คน และจากการหาขนาดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางสําเร็จรูป(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555: 147) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ยอมรับความ 

คลาดเคลือ่น (E) ท่ีระดับ 10% ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 246 คน ดังนั้น กลุมตัวอยาง

จํานวน 270 คนท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดวย 

    1.1.1 ความสามารถในการคดิคาํนวณ 

    1.1.2 ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

    1.1.3 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

    1.1.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณติศาสตร 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  

 

 นิยามศพัทเฉพาะ 

  1. ความสามารถในการคิดคํานวณ หมายถึง ความสามารถในการ บวก ลบ คูณ 

หารจํานวน หรืออื่น ๆ ตามที่โจทยกําหนดใหไดอยางถูกตอง จนเกิดความชํานาญ และรวดเร็ว โดย

ใชวิธีการตามท่ีวางแผนไว และสามารถดําเนินตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง 

   2. ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร หมายถึง 

ความสามารถในการเปลีย่นจากประโยคภาษา ขอความ ใหเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตรเพื่อใชใน

การคิดคํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง เชน เปลี่ยนขอความโจทยใหเปนประโยคสัญลักษณ 

เปลี่ยนขอความโจทยใหอยูในรูปของสมการ 

  3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจของบุคคลที่มีตอวิชา

คณิตศาสตรเกี่ยวกับความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึง

ประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนในทางบวกและทางลบ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประสบการณของ
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แตละบุคคลดวย เชน ชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ สนใจ ไมสนใจ เปนตน และเจตคติของแตละ

บุคคลนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสรางขึน้ใหมไดโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมและ

ประสบการณใหม 

  4. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความปรารถนา 

คาดหวังที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เมื่อเจออุปสรรคก็จะพยายามแกไข

เพือ่ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งความพยายามของแตละบุคคลที่จะมุงสูความสําเร็จก็จะแตกตางกันไป 

และเม่ือประสบความสําเร็จก็สงผลใหเกดิความภาคภูมใิจในความสาํเร็จน้ัน ๆ    

  5. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของ

นักเรียนทางดานความรู ความเขาใจ ในการคนหาวธิหีรือแนวทางในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน ทศนิยม และระบบจํานวนเต็มได รวมทั้งแกสมการตัวแปรเดียว

ไดอยางถูกตอง และสามารถแกปญหาจากสถานการณตาง ๆ ท่ีโจทยกําหนดใหไดเปนผลสําเร็จ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา การสอนการแกปญหาใน

หองเรียน โดยทั่วไปมักเริ ่มตนที่ปญหาที่กําหนดใหและดําเนินการแกปญหาโดยใชขั ้นตอนที่

เหมาะสมกับปญหานั้น ๆ และเมือ่เปลี ่ยนเปนปญหาอื ่นที่มีบริบทและวิธีแกปญหาแตกตางจาก

ปญหาเดิม ผูเรียนก็จะไดเรียนรูวิธีแกปญหาทีแ่ตกตางออกไป ทําใหผูเรียนไมไดเรียนรูกระบวนการ

แกปญหาที่เปนระบบ การสรางประสบการณหรือพัฒนาทักษะการแกปญหาใหผูเรียนจึงเปนสิง่ที่

จําเปน เพอดิคารีส (Perdikaris. 1993: ออนไลน) กลาววา กระบวนการแกปญหามีบทบาทสําคัญใน

การที่จะพัฒนาคณิตศาสตร คําตอบของปญหาจะชวยใหคนพบวิธีใหม ๆ และยังสามารถประยุกต

วิธีการไปใชกับปญหาอืน่ ๆ ได ประโยชนของการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนไดฝก

คิด รูจักวางแผนโดยใชเหตุผล และทําตามระเบียบวิธีเปนลําดับขัน้ตอนอยางถูกตองและเหมาะสม 

ทําใหนักเรียนมีประสบการณในการที่จะนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน(ปฐมพร บุญลี. 

2545: 35)  และจากงานวิจัยของ จิตอารีย ปญญาแจงสกุล (2544: 134 – 135) พบวา ตัวแปรทีมี่

อิทธิพลทางตรงตอการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร คือ ทักษะการแปลงภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ ไดแอส และ เฮอรนันโด เฮกเตอร 

(Diaz and Hernando H. 2009 :   13 – 31) ท่ีพบวา การใชภาษาพูดแตเพียงอยางเดียวไมเพียง

พอที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจได สิง่ทีต่องดําเนินไปควบคูกันคือ ความรูทางคณิตศาสตรและ

ความสามารถในการเขียนอธิบาย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

เปนองคประกอบหนึ่งในการทํานายความสําเร็จในการเรียน (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 59; อางอิงจาก 

Eugene. 1968) โดยมีความสัมพันธกับคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี (พัชรา ทัศนวิจิตรวงศ. 2540: 35; อางอิงจาก 

Frust. 1966: 927 – 933) เมื่อนักเรียนมีความคาดหวังทีจ่ะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา
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คณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจึงเปนอีกตัวแปรหนึง่ทีส่งผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (รุจิรัตน พรหมรักษ. 2553:         

92 – 93) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรทีน่าจะมีความสัมพันธและสงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร จํานวนท้ังสิ้น 4 ตัวแปร ดังนี้ ความสามารถในการ

คิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการ

เปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวชิาคณติศาสตร มีความสมัพนัธกบัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร  

 2. คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการอยางนอย 1 ปจจัย ที่สงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร  

ความสามารถในการคิดคํานวณ 

ความสามารถในการเปลี่ยน 

ภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร 

ความสามารถ 

ในการแกโจทยปญหา 

คณิตศาสตร 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธและคาน้ําหนักของปจจัย

บางประการที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเอกสารที่เกีย่วของกับ

การศึกษาคนควา ดังน้ี 

 1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร 

1.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

1.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 

 2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

2.1 ความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร 

2.2 ประเภทของโจทยปญหาคณิตศาสตร 

  2.3 ความหมายของการแกปญหาคณิตศาสตร 

2.4 ข้ันตอนของการแกปญหาคณิตศาสตร 

  2.5 ประโยชนของการแกปญหาทางคณติศาสตร 

  2.6 ความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  3.1 ความหมายของความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  3.3 ความสาํคญัของความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  3.4 หลกัในการฝกคดิคาํนวณ 

 4. เอกสารท่ีเกีย่วของกบัความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

  4.1 ความหมายของความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

  4.2 องคประกอบสําคัญท่ีชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 5. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

  5.1 ความหมายของเจตคต ิ

  5.2 ลักษณะของเจตคติ 

  5.3 องคประกอบของเจตคติ 

  5.4 ความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

  5.5 การวัดเจตคติ 
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 6. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  6.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  6.2 ความหมายของแรงจูงใจใฝสมัฤทธิใ์นการเรียนวชิาคณติศาสตร 

  6.3 ลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  6.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  7.1 งานวจัิยในประเทศ 

  7.2 งานวจัิยในตางประเทศ 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 

 1.1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

คณติศาสตร (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 4 – 7) 

  1.1.1 หลักการ  

  เพือ่ใหการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไวดังน้ี 

   1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดมุงหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และ

คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเปนไทยควบคูกบัความเปนสากล 

   2. เปนหลักสูตรเพื่อปวงชน ที่ประชนชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ

ภาคและมีคณุภาพ 

   3. เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่นองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

   4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ

การจัดการการเรียนรู 

   5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

  1.1.2 จุดหมาย 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มุงพัฒนาผู เรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับ

ผูเรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 
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   1. มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 

การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

   3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการกําลังกาย 

   4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

   5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข 

  1.1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ มาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิด

สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

   1. ความสามารถในการสือ่สาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื ่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้

การเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย

หลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

   2. ความสามารถในการคดิ เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพือ่นําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมะสม 

   3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองและเหมาะสม บนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล

สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคมแสวงหาความรู 

ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

   4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ

ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนือ่ง การทํางาน 

และการอยูรวมกันในสังคมดวยการเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสมการปรับตัวให ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 



 
 

 

10 

   5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช

เทคโนโลยีตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน

การเรียนรู การสือ่สาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถกูตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จัดระดบัการศกึษาเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

   1, ระดบัประถมศกึษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6) 

   การศึกษาระดับนีเ้ปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดาน

การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทาง

สังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดาน

รางกาย สตปิญญา อารมณ และวฒันธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) 

   การศึกษาระดับนี้เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผู เรียนได

สาํรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพฒันาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช

เทคโนโลยีเพือ่เปนเครือ่งมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลทั้งดานความรู 

ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาตอ 

   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) 

   การศึกษาระดับนี ้เนนการเพิ ่มพูนความรู และทักษะเฉพาะดาน สนองตอบ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคนทัง้ดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะใน

การใชวทิยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคดิข้ันสงู สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน 

สามารถเปนผูนาํ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ  

  1.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 64 – 90) 

   สาระท่ี 1 จํานวนและการดาํเนินการ 

   มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวน

ในชีวิตจริง 

   มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ

ความสมัพนัธระหวางการดาํเนินการตาง ๆ และใชการดาํเนินการในการแกปญหา 

   มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคาํนวณและแกปญหา 

   มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

   สาระท่ี 3 เรขาคณติ 

   มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

   สาระท่ี 4 พีชคณิต 
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   มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

   มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

(mathematical mode) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช

แกปญหา 

   สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 

   มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชือ่มโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   

 1.2 ความสําคัญของคณิตศาสตร 

 คณิตศาสตรมีความสาคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณได

อยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให

ดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 56)   

 

2. เอกสารที่เก่ียวของการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 2.1 ความหมายของโจทยปญหาคณติศาสตร 

 อดัม เอลลีส และ บีสัน (ณัฐพร ทาเงิน.2532: 11; อางอิงจาก Adam, Ellis and Beeson. 

1977: 173) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตร วา เปนโจทยภาษา (Word Problem) หรือ 

โจทยเชิงเรื่องราว (Story Problem) หรือโจทยสนทนา (Verbal Problem) นั่นคือ โจทยปญหา

คณิตศาสตรท่ีบรรยายดวยถอยคํา หรือขอความและตัวเลข โดยตองการคําตอบในเชิงปริมาณ หรือ

ตัวเลข ผูแกปญหาตองคนควาวาจะใชวิธีการใดแกปญหา 

 จักรพันธ ทองเอียด (2540: 31) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง สถานการณ

หรือคําถามที่ตองการหาขอสรุป หรือเปนคําตอบซึง่ผู แกปญหาจะทําไดโดยจะตองมีกระบวนที่

เหมาะสมซ่ึงตองใชความรู ประสบการณ การวางแผน และการตดัสนิใจประกอบกนั 

 สมวงษ แปลงประสบโชค (2543: 1) ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววา 

โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง โจทยปญหาหรือเรื่องราว หรือโจทยเชิงสนทนาซึ่งบรรยายดวย

ถอยคํา และตัวเลขมีคําถามท่ีตองการคาํตอบในเชิงปริมาณ 

 วิชัย พาณิชยสวย (2545: 9) ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววา หมายถึง 

ปญหา หรือสถานการณที่เกีย่วกับปริมาณ ซึ่งสามารถหาคําตอบไดโดยใชความรูความเขาใจ และ

ทักษะตางๆท่ีมีอยู เปนเคร่ืองมือในการแกปญหา หรือสถานการณน้ันอยางเปนกระบวนการ 
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 วัชรี บูรณสิงห (2546: 178) กลาววา โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง ปญหาทาง

คณิตศาสตรที่อยูในรูปของปญหาที่เปนคําพูด หรือปญหาที่เปนสถานการณ หรือเรื่องราว ซึ่ง

ตองการคาํตอบออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ปริมาณ จํานวน หรือเหตผุล 

 ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ (2548: 2) ไดใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไววา 

โจทยปญหาคณิตศาสตร หมายถึง คําถามทางคณิตศาสตรที่ตองการ หรืออาศัยเชาวปญญา ไหว

พริบ ปฏิภาณ ความชางสังเกต และความชางคิดจากผูตอบในการวิเคราะหเพื่อคนหาวิธีการหรือ

เทคนิคสําหรับใชตอบคําถาม 

 แอนเดอรสันและพิงกรี (ศิริพัฒน คงศักดิ์. 2550: 33 อางอิงจาก Anderson and Pingri. 

1973: 228) ใหความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองการ

วิธีการแกปญหา หรือหาคําตอบ ซ่ึงผูตอบไดดีจะตองมีวิธีการทีเ่หมาะสม ใชความรู ประสบการณ 

และการตดัสินใจโดยพรอมมูล 

 จากความหมายขางตน ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรไดวา เปน

สถานการณ หรือขอคําถามทางคณิตศาสตรทีป่ระกอบไปดวย ภาษา และตัวเลข ซึง่ในกระบวนการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรนี้ ผูที่แกโจทยปญหาจะตองมีไหวพริบ ปฎิภาณ มีความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร ความสามารถในการคิดคํานวณ เพื่อใชในการวิเคราะหและดําเนินการแกปญหาได

อยางถูกตอง 

 2.2 ประเภทของโจทยปญหาคณติศาสตร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ไดมีผูแบงประเภทของปญหาทางคณิตศาสตรไวดังน้ี 

 บารูดี้ (สมบัติ โพธิ์ทอง.2539: 13; อางอิงจาก Baroody. 1987) ไดแบงโจทยปญหา

คณิตศาสตรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

  1. โจทยปญหาปกติ คือโจทยปญหาในหนังสือเรียนทัว่ ๆ ไป ซึง่มุงเนนการฝกทักษะ

ใดทักษะหน่ึงมีขอมูลท่ีจําเปนและมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว 

  2. โจทยปญหาไมปกติ คือโจทยปญหาที่มีลักษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

ของชีวิตมากกวาโจทยปญหาปกติ คือ มีขอมูลมากทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือขอมูลไมเพียงพอ

อาจมีคาํตอบมากกวา 1 คาํตอบ เปนการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

 คัทส (สิริพร ทิพยคง.2544: 26-28; อางอิงจาก Kutz .1991: 93) ไดแบงการแกปญหา

ออกเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ 

  1. การแกปญหาทีพ่บเห็นทัว่ไปหรือโจทยปญหา (routine or word problem solving) 

ปญหาที่พบเห็นกันโดยทั่วไปหรือปญหาที่นักเรียนคุ นเคย (routine problem) เปนปญหาท่ีมี

โครงสรางไมซับซอน ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสราง ลักษณะของปญหา และ วิธีการ

แกปญหา 

  2. การแกปญหาที่ไมเคยพบเห็นมากอน (non – routine problem solving) หรือปญหา

ที่นักเรียนไมคุนเคย (non – routine problem) เปนปญหาที่มีโครงสรางซับซอน ผูแกปญหาจะตอง
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ประมวลความรู ความคิดรวบยอด และหลักการตางๆ ท่ีนํามาใชในการแกปญหา ซึง่แบงออกเปน 2

ลักษณะ คือ 

   2.1 ปญหากระบวนการ (process problem) เปนปญหาที่ตองใชกระบวนการคิด

อยางมีลําดับข้ันตอนในการแกปญหา 

   2.2 ปญหาในรูปปริศนา (puzzle problem) เปนปญหาที่ทาทาย และใหความ

สนุกสนาน 

 วิชัย พาณิชยสวย (2546: 10 -11) แบงโจทยโจทยปญหาคณิตศาสตรเปน 2 ประเภทใหญ 

ๆ ดังน้ี 

  1. โจทยปญหาในชั้นเรียน ( Standard Textbook Problems ) เปนโจทยปญหาทีพ่บ

เห็นอยูทัว่ไปในหนังสือเรียน ซึ่งใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ลักษณะเดนของโจทยปญหา

ประเภทนี้ คือสามารถหาคําตอบดวยวิธี และลําดับขัน้ตอนที่ใชอยูเปนประจํา โจทยปญหาในช้ัน

เรียนเกือบทัง้หมดเปนโจทยปญหาจําเจ ( Routine Problems ) โจทยปญหาจําเจ เปนโจทยปญหา

คณิตศาสตรในรูปแบบที่เด็กเคยเห็นเคยเรียนจนคุนเคย สามารถหาคําตอบดวยวิธีทีเ่ปนขอกําหนด

กฎเกณฑเดิม ๆ โดยผูเรียนจะแปลเร่ืองราวของโจทยเปนประโยคสัญลักษณ และคํานวณหาคําตอบ

ไดทันที โจทยปญหาจําเจน้ีอาจเปนโจทยปญหาช้ันเดียว หรือโจทยปญหาหลายข้ันตอนก็ได 

  2. โจทยปญหาที่เนนกระบวนการแกปญหา ( Process Problems) เปนโจทยปญหาที่

ไมจําเจ ( Nonroutine Problems) ผูเรียนไมสามารถหาคําตอบไดโดยการแปลเรือ่งราวของโจทย

เปนประโยคสัญลักษณและคิดคํานวณหาคําตอบตามวิธีที่ใชอยูเดิม ๆ แตผูเรียนจะตองวางแผนคิด

หากลวิธีมาใชในการแกปญหา โจทยปญหาประเภทนี้อาจเกี่ยวของกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน

ของบุคคล หรือเปนปญหาทีเ่กี่ยวโยงกับเนือ้หาวิชาอื่น และบางครั้งคําตอบของโจทยปญหาอาจมี

มากกวา 1 คาํตอบ 

 สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(2548: 2 – 3) ไดแบงโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยแบงตามลักษณะการแกปญหาออกเปน 2 

ประเภทซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

  1. โจทยปญหาคณิตศาสตรที ่พบเห็นทัว่ไป หรือโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีมี

ความคุ นเคย เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีโครงสรางไมซับซอน นักเรียนสามารถนําความรู 

หลักการ กฎเกณฑและสูตรที่เคยเรียนมาใชแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดทันที 

  2. โจทยปญหาคณิตศาสตรทีไ่มเคยพบเห็น หรือโจทยปญหาคณิตศาสตรทีไ่มคุนเคย 

เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีโครงสรางซับซอน นักเรียนตองใชความคิดวิเคราะหการใหเหตุผล

สังเคราะหความรู ความคิดรวบยอด หลักการและสูตรตางๆ มาประกอบกันเพื่อใชแกปญหาซึ่งมี 2 

ลักษณะ ดังน้ี 

   2.1 โจทยปญหาคณิตศาสตรกระบวนการ เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีตองใช

กระบวนการคิด และแกปญหาอยางมีลําดับขั้นตอน นักเรียนตองเขาใจโจทย วางแผนคิดหาวิธีการ

หรือกลยุทธตาง ๆ ดําเนินการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และตรวจสอบคําตอบ  
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   2.2 โจทยปญหาคณิตศาสตรในรูปปริศนา เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวกับ

การประยุกต เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ทาทายใหมีโอกาสทดลองเลน ใหความสนุกสนาน อาจ

เปนโจทยปญหาคณิตศาสตรนันทนาการ การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรลักษณะนี้ทําใหมองเห็น

ความยืดหยุนของการคิด การคาดเดา และมองปญหาในหลายลักษณะนักเรียนเห็นคุณคาและเห็น

ประโยชนของรายวิชาคณิตศาสตรทีมี่ตอชีวิตประจําวันสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาใช

แกปญหา 

 โพลยา (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 12; อางอิงจาก Polya. 1973: 154 – 156) ไดแบงปญหา

ทางคณิตศาสตรไว 2 ประเภท ดังน้ี 

  1. ปญหาใหคนหา เปนปญหาท่ีคนหาสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงอาจเปนปญหาในเชิงทฤษฎีหรือ

ปญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม สวนสําคัญของปญหาน้ีแบงเปน 3 สวน คือ สิง่ที่

ตองการคนหา ขอมูลท่ีกําหนด และเงื่อนไข 

  2. ปญหาที่ใหพิสูจน เปนปญหาที่แสดงใหเห็นความสมเหตุสมผลวา ขอความที่

กําหนดใหเปนจริงหรือเท็จ สวนสําคัญของปญหานี้ แบงเปน 2 สวน คือ สมมติฐานหรือสิ ่งที ่

กําหนดให และผลสรุป คือ สิ่งท่ีตองพิสูจน 

 จากการศึกษาประเภทของปญหาคณิตศาสตร  ผู วิ จัยจึงสรุปประเภทของปญหา

คณิตศาสตรได 2 ประเภท ดังน้ี คือ  

  1)  ปญหาทีพ่บในหนังสือหรือแบบเรียน อาจเปนปญหาใหคนหาคําตอบหรือปญหาที่

ตองการพิสูจน ตามกฎ นิยาม ทฤษฎี เพื่อแสดงเหตุผลประกอบ  

  2) ปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน ซ่ึงอาจเปนปญหาท่ีเคยพบมาแลว หรือปญหาใหมๆ ที่

ตองอาศัยความรูและประสบการณในการแกปญหาเพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบที่ถูกตองและเหมาะสม ใน

การวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาทีพ่บในการเรียนเพื่อใหผูเรียนคนหา

คําตอบซ่ึงอาจจะอยูในรูปของปริมาณ จํานวน หรือการหาวิธีการแกปญหา การอธิบายพรอมทั้งให 

เหตุผล โดยอาศัยความรูท่ีไดรับและประสบการณในการแกปญหาเพื่อใหไดคําตอบของปญหาน้ัน ๆ  

 2.3 ความหมายของการแกปญหาคณติศาสตร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ไดมีผูใหความหมายของการแกปญหาคณิตศาสตรไว

ดังน้ี 

 คลูลิคและเรย (ปฐมพร บุญลี. 2545: 11; อางอิงจาก Krulik and Reys. 1980: 3 – 4) 

กลาวถึง การแกปญหาคณิตศาสตร ไวดังน้ี คือ 

  1. การแกปญหาเปนเปาหมาย (Problem Solving ass a Goal) จะพบคําถามวา ทําไม

ตองสอนคณิตศาสตร อะไรเปนเปาหมายในการเรียนการสอนคณิตศาสตร นักการศึกษา นัก

คณิตศาสตรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคําถามเหลานี้เขาใจวา การแกปญหาเปนจุดมุงหมาย

สําคัญของการเรียนคณิตศาสตร เมื่อการแกปญหาถูกนํามาพิจารณาวาเปนเปาหมายอันหนึ่ง การ

แกปญหาจึงเปนอิสระจากปญหาเฉพาะ (Specific Problem) กระบวนการและวิธีการ ตลอดจนเนื้อ
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หาทางคณิตศาสตร แตการพิจารณาที่สําคัญ คือ จะตองคํานึงวาจะแกปญหาอยางไร ซึง่เปนเหตุผล

แรกสาํหรับการศึกษาคณิตศาสตร ขอพิจารณานี้มีอิทธิพลตอหลักสูตรทั้งหมด และมีความสําคัญตอ

การนําไปใชในการฝกปฏิบตัใินหองเรียน 

  2. การแกปญหาเปนกระบวนการ (Problem Solving as a Process) การตีความใน

ลักษณะนี้จะเห็นไดชัดเจนเมื่อนักเรียนตอบปญหา ตลอดจนกระบวนการ หรือขั้นตอนที่จะกระทํา

เพื่อใหไดมาซึง่คําตอบ สิง่สําคัญทีค่วรนํามาพิจารณาก็คือ วิธีการ กระบวนการและกลวิธีทีนั่กเรียน

ใชในการแกปญหา ซึ่งเปนสิ ่งที ่มีความจําเปนในกระบวนการแกปญหาและเปนจุดสําคัญของ

หลักสูตรคณิตศาสตร 

  3. การแกปญหาเปนทักษะพืน้ฐาน (Problem Solving as a Basic Skill) การตีความ

ในลักษณะนี ้จะพิจารณาเฉพาะในเนื้อหาทีเ่ปนโจทยปญหา คํานึงถึงรูปแบบของปญหาและวิธีการ

แกปญหา การพจิารณาถงึการแกปญหาวาเปนทักษะพืน้ฐาน จึงชวยในการจัดการเรียนการสอนของ

ครู ซึ่งประกอบดวย การสอนทักษะ (Skill) มโนมติ (Concept) และการแกปญหา (Problem 

Solving) ในทุกคร้ังของการสอน 

 สมเดช บุญประจักษ (2543: 1) กลาววา การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนการหาวิธีการ

เพื ่อใหไดคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ซึ ่งผู แกปญหาจะตองใชความรู  ความคิดและ

ประสบการณเดมิประมวลเขากบัสถานการณใหมทีก่าํหนดในปญหา 

 จากการศกึษาความหมายของการแกปญหาคณิตศาสตร  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของการ

แกปญหาคณิตศาสตร ดังนี้ คือ กระบวนการหรือวิธีตาง ๆ ที่ผูแกปญหาตองอาศัยความรูพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร ความเขาใจและความสามารถในการคิดคํานวณ และประสบการณเดิมประมวลเขา

กับสถานการณใหมที ่กําหนดในปญหา ผู แกปญหาตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห  เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบของปญหาน้ัน ๆ  

 2.4 ขั้นตอนของการแกปญหาคณติศาสตร 

 กระบวนการแกปญหามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะพัฒนาคณิตศาสตร คําตอบของปญหาจะ

ชวยใหคนพบวิธีใหม ๆ และยังสามารถประยุกตวิธีการไปใชกับปญหาอืน่ ๆ ได (Perdikaris. 1993: 

ออนไลน) ไดมีนกัการศกึษาไดกลาวถงึกระบวนการในการแกปญหาไวหลายทาน ดังน้ี   

  โพลยา (อมัพร มาคนอง. 2553: 41; อางอิงจาก Polya. 1985) ไดนําเสนอกระบวนการ

แกปญหา 

   ข้ันท่ี 1  การทําความเขาใจในปญหา(Understanding the problem) เปนขัน้การ

วิเคราะหเพือ่ทําความเขาใจปญหา โดยอาจหาวาสิ ่งที่ตองการทราบคืออะไร ขอมูลมีอะไรบาง 

เงื ่อนไขคืออะไร จะแกปญหาตามเงื่อนไขไดหรือไม เงือ่นไขทีใ่หมาเพียงพอที่จะหาสิ่งทีต่องการ

หรือไม ในข้ันน้ี กาวาดภาพ การใชสัญลักษณ การแบงเงื่อนไขออกเปนสวนยอย ๆ อาจชวยใหเขาใจ

ปญหาไดดีขึ้น 
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   ข้ันท่ี 2  การวางแผนงาน (Devising Plan) เปนขัน้การเชื่อมโยงระหวางขอมูลใน

ปญหากับสิ่งที่ตองการทราบ หากไมสามารถเชื่อมโยงไดทันทีอาจตองใชปญหาอื่นชวยเพื่อใหได

แผนงานแกปญหาในที่สุด ผูแกปญหาอาจเริ่มตนดวยการคิดวาตนเคยเห็นปญหาลักษณะนี้จากที่

ไหนมากอนหรือไม หรือเคยเห็นปญหาในรูปแบบที่คลายคลึงกันนีห้รือไม จะใชความรูหรือวิธีการใด

แกปญหา จะแกปญหาสวนใดไดกอนบาง จะแปลงขอมูลทีมี่อยูใหมเพื่อใหสิง่ที่ตองการทราบกับ

ขอมูลท่ีมีอยูสัมพันธกันมากข้ึนไดหรือไม ไดใชขอมูลและเงื่อนไขท่ีมีอยูอยางเหมาะสมแลวหรือยัง 

   ข้ันท่ี 3  การดําเนินการตามแผน (Carying out the plan) เปนการลงมือทํางาน

ตามแผนทีว่างไว และมีการตรวจสอบแตละขัน้ยอย ๆ ของงานทีทํ่าวาถูกตองหรือไม จะแนใจได

อยางไร เปนการกาํกบัการทํางานตามแผน 

   ข้ันท่ี 4  การตรวจสอบยอนกลับ (Looking back) เปนการตรวจสอบคําตอบหรือ

เฉลยที่ไดวาสอดคลองกับขอมูลและเงื ่อนไขที่กําหนดในปญหาหรือไม และมีความสมเหตุสมผล

หรือไม ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการขยายความคิดจากผลหรือคําตอบทีไ่ด และการวิเคราะหหาวิธีการ

อืน่ในการแกปญหา 

  เทราทแมน และ ลิชเทนเบอรก (Troutman and Lichtenberg. 1995: 4 – 7) ไดเสนอ

แนวทางในการแกปญหาคณติศาสตรไว 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา ผูแกปญหาตองทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ทีป่รากฎใน

ปญหาแลวยังตองมีความรูเกีย่วกับสิ่งตาง ๆ ในปญหานัน้ สิ่งสําคัญ คือ การตั้งคําถามถามตัวเอง

เพื่อใหเขาใจปญหาไดอยางลึกซ้ึง 

   ข้ันท่ี 2 กําหนดแผนในการแกปญหา กําหนดอยางนอยที่สุด 1 แผน การกําหนดไว

หลาย ๆ แผน จะเปนประโยชนตอการเปรียบเทียบและเลือกใชแผนท่ีดีท่ีสุด อันสงผลตอการกําหนด

ยุทธวิธีท่ีนํามาใชในการแกปญหาอยางเหมาะสมท่ีสุด 

   ข้ันท่ี 3 ดาํเนินการตามแผน เปนข้ันลงมือทําตามแผนท่ีกาํหนดไว 

   ข้ันท่ี 4 ประเมินผลและคําตอบ ในขั้นนี้จะมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดหรือ

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ ความสอดคลองกับเงื่อนไขในปญหา เปรียบเทียบผลจากการลอง

แกปญหาใหมดวยวิธีการอื่น เปรียบเทียบผลของตนเองกับผลของเพื่อน ๆ  

   ข้ันท่ี 5 ขยายปญหา ผูแกปญหาตองคนหารูปแบบทั่วไปของคําตอบของปญหา 

การทีจ่ะขยายปญหาไดนัน้ผูแกปญหาตองเขาใจโครงสรางของปญหาอยางชัดเจน การขยายปญหา

จะชวยสรางทักษะในการแกปญหา การขยายปญหาทําไดโดย เขียนปญหาทีค่ลายกับปญหาเดิม 

เสนอปญหาใหม เพื่อผูแกปญหาอาจจะคนหารูปแบบทั่วไป หรือ กฎ ในการหาคําตอบ 

   ข้ันท่ี 6 บันทึกการแกปญหา นักแกปญหาที่ดีตองจดบันทึกการแกปญหาของตนไว 

เพื่อที่จะไดทบทวน อันจะเปนประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอไป สิง่ที่ควรจดบันทึก ไดแก แหลง

ของปญหา ตัวปญหาทีก่ําหนด แนวคิดในการแกปญหา หรือแบบแผนการคิดอยางคราว ๆ ยุทธวิธี

ท่ีนาํมาใช หรือสามารถจะนํามาใชได ขอแนะนําเกีย่วกบัการขยายผลการแกปญหา 
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  เทอเรนซ ทาว (Terence Tao. 2005: 1 – 6) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการแกปญหา

คณิตศาสตรไว 6 ข้ัน ดังน้ี 

   ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจปญหา พจิารณากอนวาโจทยถามอะไร 

   ข้ันท่ี 2 ทําความเขาใจขอมูล พิจารณาวา โจทยใหขอมูลอะไรมาบาง 

   ข้ันท่ี 3 ทําความเขาใจวัตถุประสงค พิจารณาวาโจทยตองการใหทําสิง่ใด แบบไหน 

ใชกระบวนการคิดแกปญหาอยางไร 

   ข้ันท่ี 4 เลือกสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหมาใชใหถูกตอง 

   ข้ันท่ี 5 ดาํเนินการแกปญหาตามข้ันตอน 

   ข้ันท่ี 6 ตรวจสอบผลลัพธ 

 จากการศึกษาขัน้ตอนของการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงสรุปขัน้ตอนของการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ดังน้ี 

  ข้ันท่ี 1 ขั้นทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปที่ตัวปญหา แลวพิจารณาวา ปญหา

น้ัน ๆ ตองการอะไร กําหนดขอมูลอะไรใหบาง มีเงือ่นไขหรือไมอยางไร และตองอาศัยสาระความรู

ใดบางในการนําไปใชในการหาคาํตอบ  

  ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนแกปญหา เปนลําดับขั้นตอนสําคัญที่จะตองพิจารณาวาจะแกปญหา

ดวยวิธีการใด ตองหาความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ทั้งที ่เปนสิ ่งที ่โจทยกําหนดใหและสิ ่งทีผู่ 

แกปญหาสามารถหามาเพิ ่มเติม ซ่ึงปญหาที่กําหนดใหอาจมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมี

ประสบการณในการแกมากอน หรืออาจเปนปญหาใหมที่ตองหาวิธีการแกไขใหม ๆ ขั้นวางแผน

แกปญหานีเ้ปนขั้นตอนทีผู่แกปญหากําหนดแนวทางในการแกปญหา และเลือกยุทธวิธีมาใชในการ

แกปญหา 

  ข้ันท่ี 3 ขั้นดําเนินตามแผน เปนขัน้ตอนทีต่องลงมือปฏิบัติตามแผนทีว่างไว โดยเริ่ม

จากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนกอน แลวลงมือปฏิบัติ คิดคํานวณเพื่อหาคําตอบท่ีถูกตอง

ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หรือจนกระท่ังสามารถคนพบวิธีการแกปญหาใหม ๆ  

  ข้ันท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ เปนขัน้ตอนทีผู่แกปญหาตองมองยอนกลับไปทีขั่้นตอน

ตาง ๆ ที่ผานมาเพื่อพิจารณาความถูกตองของคําตอบ และวิธีการแกปญหา ถาไมพบคําตอบตาม

เงื่อนไขของปญหา จะตองกลับไปวางแผนในการแกปญหาใหม และพิจารณาปรับปรุงการแกปญหา 

เหมาะสมย่ิงข้ึน ขั้นตอนนีค้รอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาที่

ผานมา ตลอดจนขยายแนวคดิในการแกปญหาใหมใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 

 2.5 ประโยชนของการแกปญหาคณติศาสตร 

 การแกปญหาคณิตศาสตรมีประโยชนตอนักเรียนหลายประการ ดังมีนักการศึกษาหลาย

ทานกลาวไวตอไปน้ี 

 ปฐมพร บุญลี. (2545: 35) ไดกลาวถึงประโยชนของการแกปญหาคณิตศาสตรวาเปนการ

ทําใหนักเรียนไดฝกคิด รูจักวางแผนโดยใชเหตุผล และทําตามระเบียบวิธีเปนลําดับขัน้ตอนอยาง
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ถูกตองและเหมาะสม ทําใหนักเรียนมีประสบการณในการที่จะนําไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันตอไป 

 สมเดช บุญประจักษ (2543, หนา 27 – 28) ไดกลาวถึงประโยชนของการแกปญหา

คณิตศาสตรไวดังน้ี 

  1. นักเรียนไดใชภาษาของตนเองแสดงแนวคดิทางคณิตศาสตร ในการแกปญหากอนที่

จะปรับปรุงไปสูภาษาทางเทคนิค ท่ีใชในการดําเนินการทางคณติศาสตร 

  2. นักเรียนไดทํางานรวมกัน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายปญหา

คําตอบทีไ่ดจากการแกปญหา ทําใหนักเรียนไดขยายการรับรูทางคณิตศาสตรชวยใหแตละคนได

ปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 

 จากการศึกษาถึงประโยชนของการแกปญหาคณิตศาสตร พอสรุปไดวา การแกปญหา

คณิตศาสตรชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษา และทักษะทางการคิดอยางเปนระบบอยางมี

ระเบียบตามข้ันตอนโดยการใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนการทํางานตางๆ และ

สามารถปรับใชในสถานการณจริงในชีวติประจําวันได 

 2.6 ความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 กาเย (สุทธิพร แกวหนองแสง. 2547: 27; อางอิงจาก Gagn’e. 1970: 186 – 187) ให

ความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร วาประกอบดวย  4 ประการ ดงัน้ี 

  1) ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎ สูตร 

ความคิดรวบยอด และ / หรือ หลกัการทางคณติศาสตรมาใชในการแกปญาไดอยางเหมาะสม ทักษะ

ทางปญญาจะเปนความรูท่ีผูเรียนเคยเรียนมากอน 

  2) ลักษณะของปญหา (Problem Schemata) หมายถึง ขอมูลในสมองทีเ่กี่ยวกับการ

แกปญหาซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่โจทยตองการ กับสิ่งที่โจทย

กําหนดใหได ขอมูลเหลาน้ีไดแก คําศัพท และวิธีการแกปญหาลักษณะตาง ๆ  

  3) การวางแผนหาคําตอบ (Planning Strategies) หมายถึง ความสามารถในการใช

ทักษะทางปญญาและลักษณะของปยหาในการวางแผนแกปญหา การวางแผนหาคําตอบ เปนกลวิธี

การคดิ (Cognitive Strategies) อยางหน่ึง 

  4) การตรวจหาคําตอบ (Validating the answer) หมายถึง ความสามารถในการตรวจ

ยอนกลับเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของการแกปญหา ตลอดจนกระบวนการ

ในการแกปญหาดวย 

 สุทธิพร แกวหนองแสง (2547: 7) ใหความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณติศาสตรวา เปนความสามารถ 3 ดาน ไดแก  

  1) ความสามารถในการวิเคราะหปญหา คือความสามารถในการจําแนกโจทยปญหาได

วา โจทยตองการอะไร โจทยใหขอมูลอะไร  
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  2) ความสามารถในการหาวิธีแกโจทยปญหา คือ ความสามารถในการบงบอกวาโจทย

น้ันจะใชวธิกีารดาํเนินการใดในการแกปญหา  

  3) ความสามารถในการแกโจทยปญหา โดยไดคําตอบท่ีถูกตอง 

 สุรีพร เปรมปรีดิ์ (2555: 5) ใหความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรวา เปนความสามารถของนักเรียนทางดานความรู ความเขาใจ ในการคนหาวิธีหรือ

แนวทางในการแกโจทยปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ทีก่ําหนดใหเปนผลสําเร็จ ซึง่วัดไดจาก

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรตามแนวคิดกระบวนการ

แกปญหา 4 ข้ันตอน ของโพลยา (Polya.1957: 16-17) คือ 

  ข้ันท่ี 1ขั้นทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) เปนการมองไปทีต่ัว

ปญหาพิจารณาวา ปญหาตองการอะไร ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดที่เกี่ยวของบาง

คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด การทําความเขาใจปญหาอาจใชวิธีการตาง ๆ เชน การเขียน

รูป เขียนแผนภูม ิเขียนสาระปญหาดวยถอยคําของตนเอง 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผน (Devising a plan) เปนลําดับขัน้ตอนสําคัญทีจ่ะตองพิจารณาวาจะ

แกปญหาดวยวิธีการใดแกปญหาอยางไร ปญหาที่กําหนดใหมีความสัมพันธกับปญหาที่เคยมี

ประสบการณในการแกมากอนหรือไม ซึง่ขั้นวางแผนแกปญหานี้เปนขั้นตอนที่ผูแกปญหากําหนด

แนวทางในการแกปญหา และเลือกยุทธวิธีมาใชในการแกปญหา 

  ข้ันท่ี 3 ขั้นดําเนินตามแผน (Carrying out the plan) เปนขัน้ตอนที่ตองลงมือปฏิบัติ

ตามแผนที่วางไว โดยเริ่มตรวจสอบความเปนไปของแผน มีการเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ให

ชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบไดหรือคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

  ข้ันท่ี 4 ขัน้ตรวจสอบ (Looking back) เปนขัน้ตอนทีผู่แกปญหาตองมองยอนกลับไปที่

ขั้นตอนตาง ๆ ที่ผานมาเพื่อพิจารณาความถูกตองของคําตอบ และวิธีการแกปญหา โดยมีการ

พิจารณาวามีคําตอบหรือมีวิธีการแกปญหาอื่นอีกหรือไม และพิจารณาปรับปรุงการแกปญหาให

กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมขึ้นกวาเดิม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงการมองไปขางหนาโดยใชประโยชน

จากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม 

 วิไลวรรณ อันทะลัย (2548: 4) ใหความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรวา เปนความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา จําแนกโจทยปญหาไดวา โจทย

ตองการทราบอะไร โจทยใหขอมูลอะไร ความสามารถในการหาวิธีแกโจทยปญหาและหาคําตอบได

ถูกตอง 

 ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร วา เปน

ความสามารถของนักเรียนทางดานความรู ความเขาใจ ในการคนหาวิธีหรือแนวทางในการแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับสมการหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีโจทยกําหนดใหไดเปนผลสําเร็จ ซึง่วัดไดจาก

แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดคํานวณ 

 3.1 ความหมายของความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการคิดคํานวณ 

ซึง่มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ความสามารถดานตัวเลข ความสามารถดานจํานวน เปนตน ซึ่งใน

งานวิจัยในครัง้นี้ ผูวิจัยเรียกความสามารถในดานนี้วา ความสามารถในการคิดคํานวณ และมีผูให

ความหมายเกี่ยวกับความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถดานตัวเลข หรือความสามารถ

ดานจํานวน ไวดังน้ี 

  จิตเมธี สายสุม (2534: 6) ใหความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ วา เปน

ความสามารถในการคิดคํานวณเกี่ยวกับตัวเลขไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

  พรชนก ชวยสุข (2545: 61) ใหความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ วา 

เปนความสามารถในการหาคําตอบที่ถูกตองสมบูรณที่สุดของปญหาทางคณิตศาสตร โดยวิธีการ

ตามแผนที่วางไว และมีความสามารถในการนําความคิดรวบยอดในสิง่ทีเ่รียนไปใชในการแกปญหา 

บวก ลบ คูณ หาร จํานวน หรืออื่น ๆ ตามที่โจทยกําหนดให เพื ่อใหเกิดความชํานาญ รวดเร็ว 

ถูกตอง และเพือ่ใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิดคํานวณ นําไปใชในการแกโจทยปญหา โดยให

นักเรียนไดลงมือคิดและกระทํา ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของขั้นตอนกระบวนการสรางทักษะการคิด

คาํนวณ 

  ภพ เลาหไพบูลย (2537: 125) ใหความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ วา 

เปน การนําจํานวนท่ีไดมาจากการสงัเกตเชิงปริมาณ การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่น ๆ มาจัด

กระทําใหเกิดคําใหม เชน การนับ การบวก คูณ หาร หาคาเฉลี ่ย ยกกําลังสอง เปนตน นั่นคือ 

ความสามารถในการบวก ลบ คณู หาร หรือ การจัดกระทํากบัตวัเลข 

  สุทธิพร แกวหนองแสง (2547: 7) ใหความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ 

วา เปนความสามารถในการหาคาํตอบที่ถูกตองสมบูรณทีสุ่ดของปญหาทางคณิตศาสตร โดยวิธีการ

ตามที่วางไว และมีความสามารถในการนําความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนไปใชในการแกปญหา บวก 

ลบ คูณ หาร จํานวนหรืออื่น ๆ ตามท่ีโจทยกําหนดให เพื่อใหเกิดความชํานาญ รวดเร็ว ถูกตอง 

  สุริยะ แสงสุทธิ (2541: 34) ใหความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ วา เปน

ทักษะพื้นฐานของการคํานวณ คือ การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม เศษสวน และทศนิยม 

  ศิวพร ไชยพยอม (2550: 11) กลาววา ความสามารถดานตัวเลข หมายถึง 

ความสามารถในการคิดคํานวณที่เกี่ยวกับตัวเลข มีความเขาใจในความสัมพันธของปริมาณจํานวน 

มีทักษะในการใชเครือ่งหมาย บวก ลบ คูณ หาร อยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว มีความคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตร สามารถพิจารณาความสัมพันธของตัวเลขไดอยางลึกซึ ้งถูกตอง ซึ ่ง

ประกอบดวยความสามารถ 3 ดาน ดังน้ี 
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   1. ดานทักษะ หมายถึง ความสามารถในการคิดคํานวณเบือ้งตน โดยอาศัยความรู

พืน้ฐานเบื้องตนทางคณิตศาสตร สามารถบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขไดคลองแคลว ถูกตองและ

รวดเร็ว 

   2. ดานตัวเลขอนุกรมหลายชัน้ หมายถึง ความสามารถในการคิดคํานวณตัวเลข

ดานวิธีการทางคณิตศาสตรพืน้ฐาน เพื่อคนหาระบบความสัมพันธ กฎเกณฑ หรือการเปลี่ยนแปลง

ของลําดับตัวเลขท่ีกําหนดใหทงในแนวนอนและแนวตั้ง ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

   3. ดานคณิตศาสตรเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการเขาใจหลักการ วิธีการ 

การแปลความ การตีความ การขยายความ การไลเลียงหาเหตุผล การเปรียบเทียบ ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มโนภาพ ข้ันตอนการพสิจูน และประเมินคา 

  สุรีพร เปรมปรีดิ์ (2555: 6) กลาววา ความสามารถดานตัวเลข หมายถึง ความสามารถ

ดานความสัมพันธของปริมาณ จํานวน หรือดานคณิตศาสตร โดยแบงเปน 3 แบบ คือ ตัวเลข

อนุกรมธรรมดา คณิตศาสตรเหตุผล และการเปรียบเทียบปริมาณ 

  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของความสามารถในการคิดคํานวณ วา เปน ความสามารถใน

การ บวก ลบ คูณ หารจํานวน หรืออื ่น ๆ ตามที่โจทยกําหนดใหไดอยางถูกตอง จนเกิดความ

ชํานาญ และรวดเร็ว โดยใชวิธีการตามท่ีวางแผนไว และสามารถดําเนินตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง 

 

 3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  จากการที ่ผู วิ จัยไดศึกษาคนควาเกี ่ยวกับความสามารถในการคิดคํานวณ หรือ

ความสามารถดานตัวเลข พบวา สามารถวัดความสามารถในการคิดคํานวณหรือความสามารถดาน

ตัวเลขไดจากแบบทดสอบ ซ่ึงมีผูกลาวถึงการทดสอบไวดังน้ี 

   ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (สุรีพร เปรมปรีดิ์. 2555: 30 – 21; อางอิงจาก ลวน 

สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 93 – 105) ไดกลาวถึงนิยามการสรางขอสอบวัดความสามารถ

ดานตัวเลข ดังน้ี 

   1. ตัวเลขอนุกรม เปนลักษณะการวางเรียงตัวเลขอยางเปนระบบมีกฎเกณฑอยาง

ใดอยางหนึง่เปนชุด ๆ แลวตัดตัวเลขใดตัวเลขหนึง่ในระบบออก หรืออาจเปนตัวถัดไป แลวใหหาดู

วานาจะเปนตัวเลขใด ตัวเลขอนุกรมมีอยูหลายแบบ ไดแก ตัวเลขอนุกรมธรมดา ตัวเลขอนุกรม

หลายช้ัน 

   2. คณิตศาสตรเหตุผล การออกขอสอบคณิตศาสตรแบบนี้จะถามเนนในเรื่อง

วิธีการหลักการ การแปลความ การตีความ การขยายความ การไลเลียงหาเหตุผล การเปรียบเทียบ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มโนภาพ ขั้นตอนการพิสูจน และการประเมินคา เปนตน ขอสอบ

คณิตศาสตรแบบนีค้วามเขาใจดานภาษามีอิทธิพลอยูมาก เพราะขอคําถามจะตองใชอธิบายดวย

ภาษาเปนสวนใหญ ผูสรางคําถามหรือโจทยจึงตองพยายามใชภาษาที่คนทั่วไปเขาใจงาย และมี

ความเปนปรนัยในตัวของมันเอง การออกขอสอบคณิตศาสตรเหตุผลวัดความถนัดจะตองใชเนือ้หา
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คณิตศาสตรทีค่นทัว่ไปรูจักแตกลวิธีการถามแปลกแตกตางออกไป ความยากไมไดอยูทีเ่นื้อหา แต

อยูท่ีกลวิธีการถามและการสรางโจทย 

   3. การเปรียบเทียบปริมาณ ความสามารถดานตัวเลขแบบนี้ เปนการกําหนด

สถานการณให หรือกําหนดการคิดทางคณิตศาสตรแบบตาง ๆ ให แลวพยายามแยกผลออกมาเปน 

2 สวน เปนคอลมัน ก. กับ คอลมัน ข. ตอจากน้ันจะใหผูแกปญหาคณิตศาสตรมาพิจารณาวาคําตอบ

ควรเปนอยางไร โดยมีเงื่อนไขการตอบเพียง 4 อยางเทาน้ัน 

   ก. ถาปริมาณในคอลมัน ก. มีคามากกวา 

   ข. ถาปริมาณในคอลมัน ข. มีคามากกวา 

   ค. ถาปริมาณท้ัง 2 มีคาเทากัน 

   ง. ถาขอมูลไมสามารถพจิารณาความสมัพนัธได 

  ชอบ ลีซอ (ศิวพร ไชยพยอม. 2550: 31; อางอิงจาก ชอบ ลีซอ. 2540: 7 -11) ได

กลาวถึงแบบทดสอบในการคิดคํานวณ วาสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ แบบทดสอบวัด

ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเปรียบเทียบเชิง

ปริมาณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการตีความขอมูล และแบบทดสอบวัดการประเมินความ

เพียงพอของขอมูล 

 

 3.3 ความสาํคญัของความสามารถในการคดิคาํนวณ 

  เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ (พรชนก ชวยสุข. 2545: 61; อางอิงจาก เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ. 

ม.ป.ป.: 121) กลาววา นักการศึกษาใหเหตุผลเกีย่วกับความสําคัยของทักษะการคิดคํานวณหรือ

ความสามารถในการคดิคาํนวณ ไวดงัน้ี 

  1. ชวยในการเรียนมโนมติใหมทางคณิตศาสตรงายขึ้น กลาวคือ ถาผูเรียนมีทักษะใน

การคิดคํานวณอยางดีแลว เขาสามารถท่ีจะอุทิศพลังทางสติปญญาท้ังหมดเพื่อการคิดแกปญหาใหม 

หรือเพื่อสํารวจความคิดใหม ๆ โดยไมตองพะวงกับปญหาดานการคิดคํานวณ 

  2. ชวยในการกระทําหรือในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูเรียน ดังจะเห็นไดวา

กิจกรรมตาง ๆ ที่บาน ที่ทํางาน และแมกระทั่งในเรือ่งนันทนาการ เชน การซือ้ของ การทําอาหาร 

การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการงาน หรือการเลนเกมตาง ๆ ลวนตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวณ

เสมอ 

  3. สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสราวสรรคในการแกปญหา และในการทํากจิกรรมตางๆ 

  4. ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในโครงสรางของระบบจํานวน และเปนสื่อในการ

เขาใจมโนมติตาง ๆ เชน เร่ืองคาประจําหลัก คุณสมบัติและวิธีการตาง ๆ ในระบบจํานวน 
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 3.4 หลกัในการฝกคดิคาํนวณ 

  ทิศารัตน โพธิศรี (พรชนก ชวยสุข. 2545: 62 – 63; อางอิงจาก ทิศารัตน โพธิศรี. 

2538: 39 – 40) ไดใหแนวทางในการฝกทักษะการคิดคํานวณไวดังน้ี 

   1. การฝกทักษะ จะตองฝกเปนรายบุคคล โดยใหผูเรียนไดฝกและปฏิบัติตามแบบ

ฝกทักษะดวยตนเอง 

   2. กอนฝกตองใหผูเรียนเขาใจมโนมติและกระบวนการคิดคํานวณหาคําตอบอยาง

ถองแทเสียกอน 

   3. เนื้อหาการฝกจะตองสอดคลองกับสิ่งทีนั่กเรียไดเรียนและไมยากจนเกินไป 

เพื่อใหผูเรียนคิดคําตอบดวยตนเองได 

   4. แบบฝกทักษะจะเริม่จากสิง่งาย มีลักษณะเปนรูปธรรม ไปสูที่ยากขึ้น และ

จัดลําดับเนื้อหาที่ฝกใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความสามารถของนักเรียนและเวลาทีใ่ชกับ

การฝกแตละคร้ัง 

   5. การฝกแตละครั้ง จะพยายามใชภาษาหรือรูปแบบอืน่ที่แตกตางกัน เพื่อไมให

ผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

   6. ในแตละแบบฝกยอยของแบบฝกทักษะจะมีคําเฉลย เพื่อใหนักเรียนไดตรวจ

คําตอบดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการเสิรมแรงใหแกผูเรียนและมี่ความพยายามที่จะเรียนรูเพื่อใหเกิด

ทักษะการคดิคาํนวณ 

  ยุพิน พิพิธกุล (2536: 94) ไดสรุปหลักในการฝกคิดคํานวณ ไวดังน้ี 

   1. ใหนักเรียนทําความเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตรอยางมีเหตุผล 

   2. ใชการอธบิายท่ีเปนรูปธรรมอธิบายนามธรรม จะชวยใหนักเรียนเขาใจย่ิงข้ึน 

   3. เมื ่อนักเรียนเขาใจแลว ก็สามารถเขียนเปนสัญลักษณขั ้น ครูตองเนน

ขอผิดพลาดท่ีควรระวังกอนท่ีทําการฝกตอไป 

   4. ขั้นตอไป ครูตองทําการฝก อาจจะใชคําถามใหเขียนตอบ ขณะทีฝ่กนัน้ครู

จะตองทบทวนอยูเสมอในเร่ืองท่ีทมีความสําคัญและควรเนน ในการฝกจะตองคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลดวย  

   5. เมื่อฝกบอย ๆ นักเรียนก็สามารถจําได ควรจะฝกใหนักเรียนจําแตเรื่องสําคัญ ๆ 

และสามารถพลิกแพลงใช การฝกนัน้จะฝกในระยะสัน้ ๆ หรือฝกทุกวัน ทัง้นีแ้ลวแตความสําคัยของ

เน้ือหา 

   6. เมื่อนักเรียนจําสูตร กฎเกณฑไดแลวก็จะตองนําไปใช นักเรียนควรจะคิดได

อยางถูกตองรวดเร็ว คิดหลายแบบ กะประมาณคาถูก นอกจากนียั้งควรที่จะพัฒนาทักษะในการคิด

คํานวณดวยวิธีลัดดวย 

   7. ฝกใหเกิดทักษะในการคํานวณ โดยการนําไปใชกับเร่ืองอื่นได 
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษา

คณติศาสตร 

 4.1 ความหมายของความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

  ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร มีชื่อเรียกหลายอยาง 

เชน การเขียนประโยคสัญลักษณ การเปลี่ยนโจทยเปนสัญลักษณ การแปลภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร เปนตน ซึ่งในงานวิจัยนี ้ผูวิจัยเรียกวา ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปน

ภาษาคณิตศาสตร และมีผูใหความหมายของความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร ไวดังน้ี 

  จิตอารีย ปญญาแจงสกุล (2544: 10) ใหความหมายของความสามารถในการ

แปลภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร วา เปนความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยใหเปน

ประโยคสัญลักษณไดอยางถูกตอง 

  นอมศรี เคท (2537: 23) ใหความหมายของความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทย

เปนสัญลักษณ วา เปนความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา และสามารถที่จะเขียนเปน

ประโยคสัญลักษณท่ีประกอบไปดวยตัวเลขแทนขอความได 

  พรนภา ไพโรจนภักดิ์ (2542: 6) ใหความหมายของความสามารถในการแปลภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร วา เปนความสามารถในการเปลี่ยนประโยคภาษาใหเปนประโยค

สัญลักษณไดอยางถูกตอง 

  สุลัดดา ลอยฟาและคณะ (2530: 13) ใหความหมายของความสามารถในการ

แปลภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร วา เปนความสามารถในการเปลี่ยนขอความที่เปนคําพูดให

อยูในรูปสัญลักษณทางคณิตศาสตรได 

  ผู วิ จัยจึงสรุปความหมายของความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตรไดวา เปนความสามารถในการเปลี่ยนจากประโยคภาษา ขอความ ใหเปนสัญลักษณ

ทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการคิดคํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง 

 4.2 องคประกอบสําคัญที่ชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

  สุวร กาญจนมยูร (2533: 3 -4) ไดกลาวถึง องคประกอบทีช่วยในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรมีดังน้ี 

   1. ภาษา ไดแก 

    1.1 ทักษะการอาน หมายถึง อานไดคลอง ชัดเจน รูจักแบงวรรคตอนไดถูกตอง 

ไมวาจะอานในใจหรืออานออกเสยีง 

    1.2 ทักษะการเก็บใจความ หมายถึง เมื่ออานขอความของโจทยปญหาแลว 

สามารถแบงขอความของโจทยไดวา ตอนใดเปนขอควมของสิ่งท่ีกําหนดให และขอความตอนใดเปน

สิ่งท่ีโจทยถาม หรือสิ่งท่ีโจทยตองการทราบ 
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    1.3 รูจักใชความหมายของคํา ถูกตองตามเจตนารมณของโจทยปญหา ฉะนั้น

ผูสอนจําเปนตองอธิบายความหมายของคําตาง ๆ ใหนักเรียนทราบอยางชัดเจนตลอดเวลาท่ีสอนคํา 

และทบทวนความหมายของคาํท่ีเรียนแลวเสมอ 

   2. ความเขาใจ  

    2.1 ทักษะการจับใจความ กลาวคือ อานโจทยหลาย ๆ ครั้งแลวสามารถจับ

ใจความไดวา เร่ืองอะไร โจทยกําหนดอะไรใหบาง โจทยตองการอะไร 

    2.2 ทักษะตีความ กลาวคือ อานโจทยปญหาแลวสามารถตีความ หรือแปล

ความได เชน แปลความในโจทยมาเปนประโยคสญัลกัษณ การบวก การลบ การคณู การหารได 

    2.3 ทักษะการแปลความ กลาวคือ จากประโยคสัญลักษณที่แปลความมาจาก

โจทยน้ัน สามารถสรางโจทยปญหาใหมในลักษณะเดียวกันไดอีกหลายโจทยปญหา 

   3. การคิดคํานวณ ไดแก 

    3.1 ทักษะการบวกจํานวน 

    3.2 ทักษะการลบจํานวน 

    3.3 ทักษะการคณูจํานวน 

    3.4 ทักษะการหารจํานวน 

    3.5 ทักษะการยกกําลัง 

    3.6 ทักษะการแกสมการ 

  นักเรียนจึงตองมีทักษะตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาเปนอยางดี กลาวคือ สามารถบวกจํานวน

ไดถูกตองแมนยํา และคูณ หาร ยกกําลังจํานวนตาง ๆ ไดรวดเร็ว 

   4. การยอความและสรุปความไดครบถวนชัดเจน กลาวคือ ขั้นแสดงวิธีทํา นักเรียน

จําเปนตองฝกทักษะตอไปน้ี 

    4.1 ทักษะในการยอความ เพื่อเขียนขอความจากโจทยปญหาในลักษณะยอ

ความไดรัดกุม ชัดเจน ครบถวนตามประเด็นสําคัญ 

    4.2 ทักษะในการสรุปความ หมายถึง สามารถสรุปความจากสิ่งที่กําหนดใหมา

เปนความรูใหมไดถูกตอง เชน นองสาวมีอายุ 5 ขวบ พี่สาวมีอายุมากกวานองสาว 2 ขวบ นักเรียน

ตองฝกากรสรุปความใหมใหไดวา พี่สาวอายุ 5 + 2 = 7 ขวบ ไดทันที และสามารถเขียนแสดงวิธีทํา

ไดทุกบรรทัดอยางชัดเจนรัดกุม และสื่อความหมายแกผูตรวจสอบการแสดงวิธีทําน้ัน 

   5. ฝกทักษะการแกโจทยปญหา ไดแก  

    5.1 ฝกทักษะการทําตามตวัอยาง 

    5.2 ฝกทักษะจากการแปล 

    5.3 ฝกทักษะจากหนังสือเรียน 

  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (2531: 1) กลาววา ในการแกโจทยปญหา

แตละคร้ัง นักเรียนยอมมีโอกาสฝกฝนทักษะในดานตาง ๆ ทักษะที่สําคัญ และจําเปนจะตองใชใน

การแกโจทยปญหามีอยูหลายประการ คือ 
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   1. ทักษะการอานโจทยปญหาคณติศาสตร 

   2. ทักษะการเขียนรูปหรือแผนภาพ 

   3. ทักษะการหาความสมัพนัธในปริภมิูทีก่าํหนด 

   4. ทักษะการนําหลกัการหรือทฤษฎีทีเ่รียนรูแลวมาใช 

   5. ทักษะการแปลงภาษาโจทยใหเปนภาษาคณติศาสตร 

   6. ทักษะการคดิคาํนวณ 

   7. ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ 

  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตร

ทบวงมหาวิทยาลัย (จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 19; อางอิงจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาการ

สอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนคณิตศาสตรทบวงมหาวิทยาลัย. 2524: 141) กลาวถึง

องคประกอบท่ีชวยในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไว ดังน้ี 

   1. มีความรูเกี ่ยวกับเนื้อหา มีความเขาใจ มีมโนมติ และมีทักษะในเนื้อหาที่

เกี่ยวของกับปยหาน้ัน ๆ  

   2. มีความสามารถในการอาน การแปลความ การตคีวาม และการขยายความ 

   3. มีความสามารถในการแปลงขอความเปนประโยคสญัลกัษณ หรือแผนภาพ 

   4. มีความสามารถในการวิเคราะหความเกี่ยวของในระหวางขอมูลที่มีอยูและหา

ความสมัพนัธระหวางขอมูลท่ีมีอยูกับประสบการณเกา 

   5. มีความสามารถในการจัดระบบขอมูล จัดลําดับ ขั้นตอน วิเคราะหหารูปแบบ 

และหาขอสรุป 

   6. มีความใฝใจใครรู มีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น 

   7. มีศรัทธา มีกําลังใจ และมีความอดทนในการคิดแกปญหา 

  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร คือ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยใหเปนภาษาคณิตศาสตร หรือ

เปลีย่นภาษาโจทยใหอยูในรูปสัญลักษณไดนัน่เอง นับไดวาเปนกุญแจสําคัญในการไขปริศนาโจทย

ปญหานั้น ๆ ดวย เพราะหากไมสามารถสรางเปนสัญลักษณแทนไดแลว การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรน้ัน ๆ อาจไมสามารถสําเร็จลุลวงได 

 

5. เอกสารที่เก่ียวของกับเจตคติตอวชิาคณติศาสตร 

 5.1 ความหมายของเจตคติ 
  เจตคติ (Attitude) มีที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวาโนมเอียง

เหมาะสม ซ่ึงนักการศกึษาไดใหความหมายไวหลายทาน ดังน้ี 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 321) กลาววา เจตคติ (Attitude) หมายถึง 

ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง   
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  ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541: 55) ไดใหความหมายของ เจตคติ วา เปน

ความรูสึกเชื่อ ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมาในทางที่ดี

หรือไมดีก็ได 

  สุรางค  โควตระกูล (2537: 366) ไดใหความหมายของ เจตคติ วา เปนอัชฌาสัย 

(disposition) หรือความโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมตอบสนองตอบสิง่แวดลอมหรือสิง่เรา ซึง่อาจ

เปนไดท้ังคน วัตถุ สิ่งของหรือความคิด เจตคติอาจเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีเจตคติบวกตอสิ่งใดก็

จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น ถาบุคคลมีเจตคติลบก็จะหลีกเลี่ยง เจตคติเปนสิ่งที่เรียนรูและ

เปนการแสดงออกของคานิยมและความเช่ือของบุคคล 

  อนาสตราซี (Anastrasi. 1971: 480; อางอิงจาก จักรี วัฒนะ. 2548: 15) ไดให

ความหมายของเจตคติ วา เปนความโนมเอียงของพฤติกรรมทีแ่สดงออกในทางชอบหรือไมชอบตอ

สิ่งตาง ๆ เชน เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสถาบันตาง ๆ ซึง่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง

แตสามารถสรุปพาดพงิจากพฤตกิรรมภายนอก 

  จากความหมายขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก

ทางจิตใจของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกมา  ซึ่งมีทั้งที่เปนในทางบวกและทางลบ ทั้งนี้

ขึน้อยูกับประสบการณของแตละบุคคลดวย เชน ชอบ ไมชอบ เปนตน และเจตคติของแตละบุคคล

น้ันอาจมีการเปลี ่ยนแปลงหรือสรางขึ ้นใหมไดโดยตั ้งอยูบนพื ้นฐานของประสบการณเดิมและ

ประสบการณใหม 

 5.2 ลกัษณะของเจตคติ 

  ชอรและไรท (พวงเพชร ขาวปลอด. 2546: 8; อางอิงจาก Shaw & Wright. 1967) ได

รวบรวมลักษณะทั่วไปหรือมิติของเจตคติจากแนวความคิดของนักจิตวิทยากลายคนสวนใหญแลว

มองเจตคติมีลักษณะดังน้ี 

   1.เจตคติข้ึนอยูกับการประเมินมโนภาพของเจตคติแลวเกิดเปนพฤติกรรมแรงจูงใจ 

เจตคติเปนเพียงความรูสึกโนมเอียงจากการประเมินยังไมใชพฤติกรรม ตัวเจตคติเองไมใชแรงจูงใจ

แตเปนตัวการทําใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แตถาแสดงออกเปนพฤติกรรมแลวจะเปน

ลักษณะ 4 กลุม คือ Positive approach ตัวอยางเชน ความเปนเพือ่น ความรัก ฯลฯ Negative 

approach ตัวอยางเชน การโจมตีดาวา การตอสู ฯลฯ Negative avoidance ตัวอยางเชน ความกลัว 

ความเกลียด ฯลฯ ประเภทน้ีเปนเจตคติที่ไมดีแบบไมอยากพบเห็นหนา คืออยากหลีกใหไกลนั่นเอง

และอีกกลุมหนึง่คือ  Positive  avoidance เปนลักษณะเจตคติทางบวกแตอยากหลบหลีกแตไม

อยากรบกวน ตัวอยางเชน การปลอยใหเขาอยูเงียบๆ เม่ือเขามีทุกข เปนตน 

   2.เจตคติเปลี่ยนแปลงความเขมขนตามแนวของทิศทางตั้งแตบวกจนถึงลบ นัน่คือ

การแสดงความรูสึกวาไปทางบวกมากหรือนอยไปทางลบมากหรือนอย ความเขมขนของศูนยก็คือ

ไมรูสึกนั่นเอง หรือเปนกลางระหวางบวกกับลบ แตจุดที่เปนกลางนั้นเปนปญหาตอการแปลผล 
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เพราะตามธรรมดาจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ (Central error) บางคนไมคิดอะไร

มักจะขีดลงตรงกลางก็มีมาก 

   3.เจตคตเิกดิจากการเรียนรูมากกวามีมาเองแตกําเนิด เจตคติเกิดจากการเรียนรูสิ่ง

ทีมี่ปฏิสัมพันธรอบตัวเรา ซึง่เปนเปาเจตคติทัง้หลาย ถาเรียนรูสิ ่งนั้นมีคุณคาก็จะเกิดเจคติทีด่ีถา

เรียนรูวาสิ่งน้ันไมมีคุณคาก็จะเกิดเจตคติท่ีไมดี สิ่งใดเราไมเคยรูจักไมเคยเรียนรูและจะไมเกิดเจตคติ 

เพราะไมไดศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้น การเรียนรูเปาเจตคติอาจผานตัวจริงหรือผานสื่อทัง้หลายที่

มีเปาตอเจตคติตัวจริงก็สามารถเกิด จตคติข้ึนได 

   4.เจตคติข้ึนอยูกับเปาเจตคติหรือกลุมสิง่เราเฉพาะอยาง สิง่เราทัง้หลายอาจจะเปน

คน สัตว สิง่ของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ อาชีพสิ่งอื ่น ๆ ก็ได เจตคติมีลักษณะอยางไรจึง

ขึน้อยูกับเปาเจตคติทีไ่ดสัมผัสมากนอยเรียนรูแตกตางกันเปนสําคัญ เปาเจตคติมีลักษณะเปนกลุม

ใกลเคียงกันจะมีเจตคติแตกตางจากเปาเจตคติท่ีมีลักษณะของกลุมแตกตางกันมาก 

   5.เจตคติมีคาสหสัมพันธภายในเปลีย่นแปลงไปตามกลุม นัน่คือกลุมทีมี่ลักษณะ

เดียวกันเจตคติจะมีความสัมพันธกันสูง กลุมทีล่ักษณะตางกันเจตคติจะมีความสัมพันธกันต่าํ แสดง

ใหเห็นวากลุมท่ีมีเจตคติดีตอสิ่งเดียวกันยอมมีความสัมพันธกันดวย 

   6.เจตคติมีความมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก นั่นคือถาเปนเจตคติจริง ๆ 

แลวการเปลีย่นแปลงจะชาและทําไดยากเชน เรารักใครคนหนึง่เมือ่รักแลวก็ยังรักอยูไมวาใครจะให

ขอมูลไมดีอยางไรหรือแมแตคนรักเรามีความผิดพลาดเรื่องใดเราก็ยังรักอยู แตถาพฤติกรรมของคน

ท่ีเรารักเบ่ียงเบนไปบอย ๆ นาน ๆ เขาเจตคติก็เปลี่ยนแปลงเปนจากรักเปนเกลียดได 

  แซกส (พวงเพชร ขาวปลอด. 2546: 9; อางอิงจาก Sax. 1980) อธิบายคุณลักษณะ

ของเจตคติท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได 5 ประการดังน้ี 

   1.มีทิศทาง (Direction) เจตคติมีทิศทางเพราะความรูสึกของคนทีมี่ตอเปาเจตคติ

เปนบวกและลบหรือชอบและไมชอบ กรณีวัดเจตคติตอเปาเจตคติชนิดหนึ่งนักเรียนตอบวาชอบ 

แปลวาไปในทางบวกถาตอบวาไมชอบแปลไปทิศทางลบ 

   2.มีความเขมขน (Intensity) เจตคติมีความตอเนือ่งตัง้แตบวกถึงลบ ถาไปทางบวก

ก็จะมีตัง้แตบวกนอย ๆ จนถึงบวกมาก ๆ ถาเปนลบก็จะมีตัง้แตลบมาก ๆ จนถึงลบนอย ๆ ความ

มากนอยของความรูสึกน้ีก็คือความเขมขนน่ันเอง 

   3.มีการแผซาน (Pervasiveness) เจตคติมีการแพรกระจายหรือแผซานจากกลุม

หน่ึงไปสูอีกกลุมหน่ึงไดเชนกัน กลุมเล็ก ๆ มีเจตคติไมดีตอการสรางเข่ือนเจตคติไมดีลักษณะน้ีอาจ

แพรกระจายไปสูคนหมูมากไดในที่สุด เจตคติไมดีตอการสรางเขือ่นก็อาจลุกลามไปทั่วทั้งกลุมใหญ

ของประชากรเกดิการตอตานการสรางเข่ือนได 

   4.มีความคงเสนคงวา (Consistency) เจตคติเปนความรูสึกที่ไมคอยเปลีย่นแปลง

ไดงาย ๆ เปนความรูสึกคอนขางคงที ่เจตคติของบุคคลในระยะสั้น ๆ จะเหมือนเดิม เจตคติจึงมี

ลักษณะฝงแนนตรึงในแบบใดแบบหน่ึงนานพอสมควร 
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   5.มีความพรอมที่จะแสดงออกเดนชัด (Salience) หมายถึงระดับขัน้ของความเต็ม

ใจหรือความพรอมในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเปนลักษณะของเจตคติ ความจริงเปนเร่ืองของความ

ตราตรึงใจน่ันเอง การท่ีคนจะมีลักษณะน้ีของเจตคติตองเปนคนท่ีมองเห็นความเดนความสําคัญและ

มีความรอบรูอยางมากตอเปาเจตคติความประทับใจเดนชัดนี้จะวัดไดเมื่อเจตคติแสดงออกมา 

ปราศจากการตะลอมกลอมเวลา มาตราของเจตคติที่วัดจากขอความใหแสดงความรูสึกเห็นดวย

หรือไมเห็นดวยไมสามารถวัดความประทับใจได ดังน้ันความประทับใจน้ีวัดไดจากการสัมภาษณหรือ

การสังเกตการท่ีมีโอกาสของการแสดงความคิดเห็นแบบดังกลาวออกมาเทาน้ัน 

  เชอรีฟ และ เชอรีฟ (จํารอง เงินดี. 2539: 368; อางอิงจาก Sherif and Sherif. 1960) 

ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติ ไวดังน้ี 

   1. เจตคติเปนสิ่งที่ตองเรียนรู เจตคติไมใชเปนแรงขับทางรางกาย ตัวอยางเชน 

ความหิวเปนแรงขับทางรางกาย การเลือกชนิดของอาหารของแตละบุคคลเปนพื้นฐานมาจากการ

เรียนรูทางสงัคม ดงัน้ันการเลอืกอาหารประเภทเน้ือมากกวาอาหารปลาจึงเปนเจตคต ิ

   2. เจตคติเปนสิง่ที่คงทนถาวร แมวาเจตคติเปนสิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลงได โดยสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดเหมือนการเรียนรูอื่น แตก็เปนความรูสึกท่ีฝงลึกลงไป บุคคลท่ีมีเจตคติตอการแตงตัว

แบบพิถีพิถัน เรียบรอย จะไดเปลีย่นแปลงเปนการแตงตัวอยางงาย ๆ ตองใชเวลานานจึงจะเปลี่ยน

ได เพราะเจตคติมีผลตออารมณของเขา 

   3. เจตคติเปนความรูสึกที่แสดงโดยตรงตอสิง่เราเปนอยาง ๆ ไป บุคคลยอมแสดง

ความรูสึกชอบตอบุคคลหนึ่งที่เขารูจัก และอาจจะแสดงความรูสึกไมชอบกับอีกคนหนึ่งที่เขารูจัก

เชนกัน แสดงวาเขาจะแยกรับรูตอสิ่งน้ัน ๆ  

   4. เจตคติสามารถเกิดกับทุก ๆ สิ่งได เชน บุคคล วัตถุ กลุม สถาบัน แนวความคิด

และขบวนการทั่ว ๆ ไป เปนตน 

   5. เจตคติเปนพื้นฐานหรืออยางนอยก็เปนสวนหนึง่อันเปนแรงผลักดันใหเกิด

ลักษณะนิสัยขึ้นได ตัวอยางเชน บุคคลที่มีแนวโนมชอบเปดประตูดวยมือขวาในทีสุ่ดก็จะกลายเปน

นิสัย หรือคนที่มีความเลือ่มใสศรัทธาในศาสนาก็ยอมมีความผูกพันเกี่ยวของในดานนี้ ในที่สุดก็จะ

กลายเปนนิสัยข้ึนมาได 

 5.3 องคประกอบของเจตคติ 

  เจตคติมีองคประกอบอะไรบางจํานวนเทาไร นักวิทยาศาสตรมีความเชื่อแตกตางกัน 

ไมมีบทสรุปแนนอนเพราะแตละคนหรือแตละกลุมพยายามศึกษาคนควาไปเรื่อย ๆ ปจจุบันจึงมี

แนวความคิดเห็นแตกตางกันอยู 3 กลุม (พวงเพชร ขาวปลอด. 2546: 9 – 11; อางอิงจาก Ajzen & 

Fishein. 1980) ดังน้ี 

   1. เจตคติมีองคประกอบเดียว ตามความคดิหรือแนวความเช่ือ กลุมนี้จะมองเจตคติ

เกิดจากการประเมินเปาของเจตคติวารูสึกชอบหรือไมชอบ นักจิตวิทยากลุมนีไ้ดแก เทอรสโตน 

(Thurstone. 1931) แอลพอรต (Allport. 1935) และคนอื่น ๆ อีกหลายคน 
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   2. เจตคติมีสององคประกอบ ตามแนวคิดนีม้องเจตคติประกอบดวยองคประกอบ

ดานพุทธิพิสัย (Cognitive) และดานความรูสึก (Affective) นักจิตวิทยาทีส่นับสนุนการแบงเจตคติ

เปน 2 องคประกอบไดแก คัทซ (Katz. 1960) 

   3. เจตคติมีสามองคประกอบ แนวคิดนีเ้ชื่อวาเจตคติมี 3 องคประกอบหรือ 3 สวน 

(Three components) ไดแก 

    3.1 ดานพุทธิพิสัย (Cognitive component) ประกอบไปดวยความรูความคิด

และความเชือ่ที่ผู นั้นมีตอเปาเจตคติ ถาสมมติใหรัสเซียเปนเปาเจตคติ คํากลาวทีว่า “รัสเซียเปน

ประเทศเผด็จการ” ถือเปนความเชื่อตอประเทศรัสเซีย ดังนัน้ขอคิดเห็นตอเปาหนึ่งถือเปนความเชือ่ 

ตัวอยางความเชือ่ตาง ๆ  เชน “คนไทยรักสงบ” “ครูทําใหชาติเจริญ” “วิจัยมีประโยชนตอสังคม”  

ฯลฯ  ความเช่ือท่ีกลาวมาแลวเปนเพียงดานพุทธิพิสัยเทาน้ัน 

    3.2 ดานความรูสึก (Affective component) หมายถึงความรูสึกหรืออารมณของ

คนใดคนหนึง่ที่มีตอเปาเจตคติวารูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นพอใจหรือไมพอใจ หลังจากการสัมผัส

หรือรับรูเปาเจตคติแลวสามารถแสดงความรูสึกโดยการประเมินสิ ่งนั้นดีหรือไมดี ตัวอยางเชน 

“ขาพเจาไมชอบประเทศเผด็จการ” “ขาพเจาชอบนิสยัคนไทย” “ขาพเจาชอบวิจัย” “ครูเปนอาชีพทีด่ี” 

ฯลฯ ความรูสึกเปนการแสดงอยูในใจของคนๆ น้ัน 

     3 ดานพฤติกรรม (Behavioral component) บางทีเรียกวา Action component 

เปนดานแนวโนมของการจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรม เจตคติเปนพฤติกรรมซอนเรน ในขั้นนี้เปน

การแสดงแนวโนมของการกระทําตอเปาเจตคติเทาน้ันยังไมแสดงออกจริง ดังตัวอยาง “ถาใครพูดถึง

ประเทศเผด็จการขาพเจาจะเดินหนี” “ถาเห็นคนไทยที่ไหนขาพเจาจะเดินไปคบหา” “ถามีการ

อภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยขาพเจาจะไปฟง” ในข้ันน้ีเปนแนวโนมท่ีกระทําอยูในใจ 

  ฟรีแมน (ศักดิ ์สุนทรเสณี. 2531: 4 – 5; อางอิงจาก Freeman. 1970: 244) ไดจําแนก

องคประกอบของเจตคติไว 3 ประการ ดงัน้ี 

   1. ดานความรู (Cognitive component) เปนเรือ่งการรูของบุคคลในเรือ่งใดเรือ่ง

หนึ่ง อาจเปนการรูเกี ่ยวกับวัตถุ สิ ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตาง ๆ วารูสิง่ตาง ๆ ดังกลาวนัน้

อยางไร ทางบวก หรือทางลบ ซึ่งจะกอใหเกิดเจตคติขึ้น หากเรารูสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางทีด่ี ก็จะมีเจต

คติตอสิ่งนั้นในทางที่ดีดวย แตหากเรารูสิง่หนึง่สิ่งใดในทางทีไ่มดี ก็จะมีเจตคติทีไ่มดีตอสิง่นั้นดวย 

แตหากเราไมรูเกี่ยวกับสิ่งใด เราก็จะไมมีเจตคติตอสิ่งน้ัน 

   2. ดานความรูสึก (Affective component or Feelint component) เปนความรูสึก

ดานอารมณ ความรูสึกซึ่งถูกเราจากการรูนั้น เมื่อเราเกิดรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแลว จะทําใหเราเกิด

ความรูสึกในทางท่ีดี หรือไมดี ถาเรารูสึกดีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดก็จะเกิดความรูสึกชอบ หรือพอใจในสิ่งน้ัน 

ในทางตรงกันขาม ถาเรารูสึกไมดีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด เราก็จะเกิดความรูสึกไมชอบ ไมพอใจในสิ่งน้ัน ซ่ึง

ความรูสึกน้ีจะทําใหเกิดเจตคติ ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยากมาก ไมเหมือนกับความจริง 

(Fact) ตาง ๆ ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไดงายกวาหากมีเหตุผลเพียงพอ 
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   3. ดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Action tendency component or 

Behavioral component) เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรานั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง คือ 

พรอมท่ีจะสนับสนุน สงเสริม ใหความชวยเหลือตาง ๆ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง ตอสู เปนตน 

 5.4 ความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

  จักรี วัฒนะ (2548: 5) ไดใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน

ความรูสึกของนักเรียนทีมี่ตอวิชาคณิตศาสตร ซึง่เปนความรูสึกที่เกิดจากประสบการณและการ

เรียนรูท่ีแสดงออกมาไดทางใดทางหน่ึง 

  แฉลม อินวารี (2552: 7) ใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน

ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผู เรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เกี ่ยวกับคุณประโยชนของวิชา

คณิตศาสตร ความสําคัญของเนือ้หาและการจัดการเรียนรูในหองเรียนหลังจากที่ไดรับประสบการณ

ในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ซึง่อาจเปนความรูสึกทางบวก เปนกลางหรือทางลบก็ได โดย

วัดจากแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

  ยุทธนา หิรัญ (2551: 7) ใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน 

ความรูสึกและศรัทธาของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรเกี่ยวกับคุณประโยชน ความสําคัญ เนื้อหา 

และกจิกรรมการเรียนการสอนวา ชอบ หรือ ไมชอบ พอใจ หรือ ไมพอใจตอวิชาคณิตศาสตร 

  ศิวพร ไชยพยอม (2550: 12) ใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน

ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ซึ่งความรูสึก

ดังกลาวจะเปนตัวกําหนดและสงผลใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอวิชาคณิตศาสตรที่มี

ทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจเปนไปในทางบวก คือ ชอบ พอใจ หรือในทางลบ คือ ไมชอบ ไมพอใจ 

ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

  สุภาพร ปนทอง (2554: 7) ใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน

ความรูสึกทางจิตใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ดาน คือ ดาน

วิชาคณิตศาสตรและดานการเรียนคณิตศาสตร โดยอาจเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบในทางใด

ทางหนึ่ง เชน ชอบ ไมชอบ สนใจ ไมสนใจ เปนตน ทั้งนี้เจตคติของนักเรียนแตละคนนัน้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือสรางขึ้นใหมไดขึ้นอยูกับประสบการณเดิมและประสบการใหมทีเ่กิดขึ้น วัดโดยใช

แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบลิเคิรทสเกล (Likert’s Scale) ชนิด 5 ระดับ  

  สิริลักษณ วงศเพชร (2542: 9) ไดใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา 

เปนความรูสกึท่ีนักเรียนมีตอวิชาคณิตศาสตรในดานวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการ

สอน เนื ้อหา และตอครูผู สอน ภายหลังจากที ่นักเรียนได รับประสบการณในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร 

  อัญชลี บุญถนอม (2542: 6) ไดใหความหมายของ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วา เปน 

ความรูสึก หรือความคิดเห็นตอวิชาคณิตศาสตรในดานตาง ๆ ซึ่งอาจเปนไปในทางบวก คือ เห็น

ดวย ชอบ พอใจ หรือในทางลบ เชน ไมเห็นดวย ไมชอบ ไมพอใจ  
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  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ไดวา ความคิดเห็น ความรูสึก

ทางจิตใจของบุคคลทีมี่ตอสิง่ใดสิ่งหนึง่ที่แสดงออกมา ซึ่งมีทั้งที่เปนในทางบวกและทางลบ ทัง้นี้

ขึน้อยูกับประสบการณของแตละบุคคลดวย เชน ชอบ ไมชอบ เปนตน และเจตคติของแตละบุคคล

น้ันอาจมีการเปลี ่ยนแปลงหรือสรางขึ ้นใหมไดโดยตั ้งอยูบนพื ้นฐานของประสบการณเดิมและ

ประสบการณใหม 

 5.5 การวัดเจตคติ 

  เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพ (Concept) ที่วัดไดยากเครือ่งมือวัดเจตคติจึงมีไดหลาย

รูปแบบแลวแตสถานการณท่ีตองการวัด เคร่ืองมือท่ีนิยมใชมี 4 ชนิด คือ 

   5.5.1 สัมภาษณ (Interview) การสัมภาษณ หมายถึงการพูดคุยกันอยางมี

จุดมุงหมาย ผูสัมภาษณที่ดีตองฟงมากกวาพูดเสียเองและตองไมหูเบา จะยึดตามแนวจุดประสงคที่

จะวัดและบันทึกไวไดอยางถูกตองการสัมภาษณใชปากเปนเครื่องมือสําคัญไดผลอยางไรบันทึก

เอาไว การวัดเจตคติโดยการสัมภาษณจะตองสรางขอคําถามในการสัมภาษณใหดีเปนมาตรฐาน

กอน ขอคําถามแตละขอจะตองกระตุ นใหผู ถูกสัมภาษณตอบความรูสึกตอเปาเจตคติที่ผู ทําการ

สัมภาษณตองการไดขอคําถามหรือขอรายการนั้น ตองเขียนเนนความรูสึกที่สามารถวัดเจตคติได

ตรงเปาหมาย การเตรียมคนและเตรียมเคร่ืองมือการวัดจึงเปนสิ่งสําคัญ การวางแผนสรางขอคําถาม

จะตองคิดถึงระยะเวลาลักษณะของผูถูกสัมภาษณดวย ขอคําถามควรถามคลุมทั้งทางบวกและทาง

ลบ เพื่อจะไดใชประเมินเปรียบเทียบความรูสึกท่ีแทจริง 

   การสัมภาษณมีทั้งแบบมาตรฐานและไมมาตรฐาน ลักษณะของการสัมภาษณที่ดี

ควรมีลักษณะดังน้ี 

    1.การสัมภาษณตองเปนการย่ัวยุหรือกระตุนใหผูถูกสัมภาษณอยากจะตอบและ

ใหคําตอบท่ีคงท่ีพอควร คือถามใหผูถูกสัมภาษณตื่นตัวอยูเสมอ อยาปลอยใหหลงผิด ผูสัมภาษณจะ

ตั้งคําถามใหเปนท่ีนาสนใจแกผูถูกสมัภาษณ 

    2.คําถามที่พยายามใหตรงจุดที่สุด หรือเปนคําถามที่มีความแจมชัดวา ผู 

สัมภาษณตองการใหตอบในแงไหนไมควรใชคําถามกวางเกินไปอาจจะทําใหลงสรุปไดยาก 

    3.คําถามควรมีความเชื่อมั่นสูงแมจะใชคําถามเดิม ถามซ้ําอีกก็ไดคําตอบ

เหมือนเดิม 

    4.คําถามที่ใชสัมภาษณควรจะไดคําตอบที่สามารถนําไปขยายอิงสูเหตุการณที่

คลายคลึงกันได 

   5.5.2 การสังเกต (Observation) การสังเกต คือการเฝามองดูสิง่หนึ่งสิง่ใดอยางมี

จุดมุงหมาย เคร่ืองมือสําคัญของการสังเกตก็คือตาและหูน่ันเอง การเฝาดูการบันทึกในสมองจะทําให

ลมืเลอืนงาย ขอรายการ (Checklist) ที่ใชในการสังเกตจึงควรเตรียมไวใหพรอม การสังเกตทีด่ีก็ตอง

ฝกเหมือนกันจึงจะทําหนาที่ไดถูกตองสมบรูณ ผูสังเกตควรจะเปนที่รับรูและประสาทตาดี มิฉะนั้น

แลวจะทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน ในการสังเกตเจตคติของคนนัน้ตองใชเวลาเพื่อหาความแนนอนของ
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การเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ การเขียนขอรายการของพฤติกรรมจึงตองเตรียมไวกอนการสังเกตแตละ

คร้ังแตละเวลาถาพฤตกิรรมน้ันปรากฏกจ็ะไดบันทึกไวทันที 

   5.5.3 การรายงานตนเอง (Self - report) เครือ่งมือแบบนีต้องการใหผูถูกตอบและ

แสดงความรูสึกของตนเองตามสิ่งเราท่ีเขาสัมผัส น่ันคือสิ่งเราท่ีเปนขอความ ขอคําถามหรือเปนภาพ

เพื่อใหผูสอบแสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมาน่ันเอง แบบทดสอบหรือมาตรวัดทีถ่ือวาเปน

แบบมาตรฐาน (Standard from) เปนแนวการสรางของเทอรสโตน (Thurstone) กัตแมน (Guttman) 

ลิเกิต (Likert) ออสกูด (Osgood) 

   5.5.4 เทคนิคจินตนาการ (Project Techniques) แบบนี้อาศัยสถานการณหลาย

อยางไปเราผูสอบสถานการณที่กําหนดใหไมมีโครงสรางทีแ่นนอนทําใหผูสอบจะตองจินตนาการ

ออกมาตามแตประสบการณเดิมของตน แตละคนจะแสดงออกมาไมเหมือนกันเชน ประเภทใหเติม

ประโยคใหสมบรูณ ภาพนามธรรมเติมเรื่องราวสั้น ๆ เลานิทานจากภาพ ฯลฯ การแปลความหมาย

อาศัยผลจากการตอบสิ่งท่ีกลาวมาแลวก็พอจะไดรูวาผูน้ันมีเจตคติอยางไรตอเปาเจตคติน้ัน ๆ 

 

6. เอกสารที่เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 6.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ 

  วิภาพร มาพบสุข (2542: 262) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วา เปนความ

ตองการที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเองวางไว ซึ่งแตละคนจะมี

ระดับความตองการแตกตางกันไป 

  เมอเรย (ชิดชนก เชิงเชาว และ ปราณี หลาเบ็ญสะ. 2553: 13; อางอิงจาก Murray. 

1983) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์วา เปนความปรารถนาหรือแนวโนมที่ตองการจะ

กระทําสิง่ใด ๆ ใหสําเร็จโดยเร็วและมีความเปนอิสระใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได ตองการเอาชนะ

อุปสรรคและการบรรลุเปาหมายอันดีเลิศ ตองการเปนคนเกง มีความสามารถในการแขงขันและ

เอาชนะคนอืน่ ๆ ตองการเพิม่การยอมรับตนเองโดยการบรรลคุวามสาํเร็จในกจิกรรมท่ีเปนอจัฉริยะ 

  คารเตอร วี กูด (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 38; อางอิงจาก Carter V.Good. 1973: 375) ให

ความหมายของแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์วา เปนความปรารถนาและความพยายามอยางสูงของนักเรียนท่ี

จะศึกษาใหบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑท่ีตั้งไว และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ัวไปของการศึกษา 

  อรสา รัตนวงศ (2533: 129) ใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วา เปนความ

ตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต มีความเปนเลิศในดานตาง ๆ สามารถทํางานตาง ๆ สําเร็จ

ลุลวงไปสูเปาหมายที่ต้ังไวได บุคคลแตละคนจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกัน บางคนก็มีสูง บาง

คนก็มีต่ํา ซ่ึงสามารถทราบไดโดยดูจากการทํางานของบุคคลน้ัน ๆ  

  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์วา เปนความปรารถนา ตองการทีจ่ะ

ประสบความสําเร็จ และมีความพยายามมุมานะ ตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ เพือ่ใหไดมาซึง่ความสําเร็จ

ท่ีตนเองคาดหวังไว 



 
 

 

34 

 6.2 ความหมายของแรงจูงใจใฝสมัฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณติศาสตร 

  ศิวพร ไชยพยอม (2550: 12) กลาวถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร วา 

หมายถึง การที่นักเรียนมองเห็นคุณคาของการเรียนคณิตศาสตร ทําใหแสดงพฤติกรรมหรือกระทํา

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรดวยความเต็มใจ พอใจและยินดีในผลงานของตน ทํา

ดวยความอยากทํา ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ โดยมีจุดหมายปลายทางอยูท่ีการบรรลุผลสําเร็จในการ

เรียนคณติศาสตร 

  พัชราภรณ เชียงแกว (2540: 18) กลาวถึงบุคลิกภาพของผูทีมี่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์น

การเรียนวชิาคณติศาสตรวาควรจะมีลกัษณะสําคัญ ดังน้ี 

   1. มีความทะเยอทะยานทางดานคณติศาสตร 

   2. มีความกระตอืรือรนทางดานคณติศาสตร 

   3. มีความเพยีรพยายามทางดานคณติศาสตร 

   4. มีความรับผิดชอบตอตนเองทางดานคณิตศาสตร  

   5. รูคณุคาของเวลาในการเรียนคณติศาสตร 

   6. เลอืกผูรวมงานในการเรียนคณติศาสตร 

   7. ตองการยอมรับจากผูอืน่ทางดานคณติศาสตร 

  จากความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรและลักษณะของผูทีมี่แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนคณิตศาสตรขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การที่นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตรได

ประสบผลสําเร็จนัน้ ประการหนึง่ทีมี่สวนชวยเสริมแรงในการเรียน คือ นักเรียนจะตองมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ ์กอน คือ ตองมีความปรารถนา ตองการที ่จะประสบผลสําเร็จ ดังนั ้น ผู วิ จัยจึงสรุป

ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรวา เปนความปรารถนา คาดหวังที่จะ

ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เมื่อเจออุปสรรคก็จะพยายามแกไขเพือ่ใหบรรลุ

เปาหมาย ซึ่งความพยายามของแตละบุคคลที่จะมุงสูความสําเร็จก็จะแตกตางกันไป และเมือ่ประสบ

ความสําเร็จก็สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จน้ัน ๆ    

 6.3 ลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  เฮอรแมน (ผกาทิพย รันสูงเนิน. 2555: 37; อางอิงจาก Hermans. 1970: 354) ได

รวบรวมลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว 10 ประการ ดังน้ี 

   1. มีระดบัความทะเยอทะยานสูง 

   2. มีความคาดหวังอยางมาก วาตนจะประสบผลสําเร็จ ถึงแมวาผลจากการกระทํา

น้ันจะข้ึนอยูกับโอกาส 

   3. มีความพยายามไปอยูสถานท่ีสูงข้ึนไป 

   4. อดทนทํางานท่ียากไดเปนเวลานาน 

   5. เม่ืองานท่ีกําลังทําอยูถูกขัดจังหวะ หรือถูกรบกวน จะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ

   6. รูสึกวาเวลาเปนสิ่งท่ีไมหยุดน่ิง และสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 



 
 

 

35 

   7. คาํนึงถงึเหตกุารณในอนาคตมาก 

   8. เลือกเพือ่นรวมงานท่ีมคีวามสามารถเปนอนัดบัแรก 

   9. ตองการใหเปนท่ีรูจักแกบุคคลอื่น โดยพยายามทํางานของตนใหดี  

   10. พยายามปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ของตนใหดีเสมอ 

  กิลฟอรด (พัชราภรณ เชียงแกว. 2540: 15; อางอิงจาก Guklford. 1959: 437 – 439) 

กลาวถึง ลักษณะผู ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา ประกอบดวย 
   1. ความทะเยอทะยานท่ัว ๆ ไป คอื ปรารถนาท่ีจะทํากจิการน้ันใหสาํเร็จ 

   2. มีความเพียรพยายาม ไดแก ทํางานใหเปนผลสําเร็จ 

   3. ความอดทนเต็มใจท่ีจะลําบากแมยากเพียงใดก็ตาม 

  ประกายทิพย พิชัย (2539: 9) กลาวถึง คุณลักษณะของบุคคลทีมี่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

สงูวา เปนผูทีม่คีวามปรารถนาท่ีจะประสบความสาํเร็จในการศกึษาเลาเรียน ดงัน้ี 

   1. ความทะเยอทะยานทางการเรียน ไดแก ไมยอทอตออุปสรรค มุงมั่นในสิ่งที่

ตองการใหได มีความคาดหวังอยางสูงท่ีจะประสบผลสําเร็จทางการเรียน 

   2. การพึง่ตนเองทางการเรียน ไดแก คนควาบทเรียนเพิม่เติมดวยตนเอง ทบทวน

ตําราดวยตนเองอยูเสมอ ทํางานหรือการบานท่ีไดรับมอบหมายดวยตนเองโดยไมลอกคนอื่น หรือให

คนอืน่ทําให 

   3. ความกระตือรือรนทางการเรียน ไดแก ตัง้ใจเรียน ถามผูรูเมือ่มีขอสงสัยทางการ

เรียน ทํางานทันทีเมื่อไดรับมอบหมายจากครู ไมผัดวันประกันพรุง สนใจในสิง่ที่ศึกษาอยู สนุกใน

การเรียนและสามารถทํางานใหเสร็จในเวลาอนัสัน้ 

   4. ความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน ไดแก ตัง้ใจทํางานหรือการบานใหเสร็จ

ตรงตามเวลาที่กําหนดโดยไมตองมีผูอื่นคอยบอกใหทํา ปฏิบัติหนาที่ของตนเองในการเรียนอยาง

เครงครัด กลารับผดิชอบในผลงานของตน แมถกูรบกวนในขณะทํางานก็สามารถทํางานน้ันใหสําเร็จ

ได 

   5. การวางแผนทางการเรียน ไดแก การวางเปาหมายในชีวิต การเตรียมอุปกรณ

ทางการเรียนใหพรอมกอนเรียน การวางแผนการทํางานท่ีดรับมอบหมายอยางมีระบบโดยไมทํางาน

หลายอยางในเวลาเดียวกัน 

  ดารณี วงษอยูนอย (ประกายทิพย พิชัย. 2539: 16 – 17; อางอิงจาก ดารณี วงษอยู

นอย. 2525: 73 – 74) ไดสรุปลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว 2 พวก ดังน้ี 

   1. พวกท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมดังน้ี 

    1.1 กลาเสี่ยงพอสมควร 

    1.2 มีทกัษะในการจัดระบบงาน 

    1.3 มีระดบัความทะเยอทะยานสงู 

    1.4 มีระดับความคาดหวังไวสูง 
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    1.5 อดทนทํางานท่ียากไดเปนเวลานาน 

    1.6 เล็งการณไกล และมีแผนระยะยาว 

    1.7 เลือกเพื่อนรวมงานท่ีมีความสามารถเปนอันดับแรก 

    1.8 ตองการทราบแนชัดวาการตัดสินใจของคนมีผลอยางไร 

    1.9 ขยันขันแข็งในงานท่ีตองใชสมองและไมซ้าํแบบใคร ๆ  

    1.10 ชอบทํางานใหสาํเร็จตามความพอใจของตน ไมชอบใหใครบงการ 

    1.11 มักเลือกในสิ่งท่ีเปนไปได และเหมาะสมกับความสามารถ 

    1.12 มุงท่ีจะกระทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จมากกวาทําเพื่อหลีกเลี่ยงความลมเหลว 

    1.13 เม่ืองานท่ีกําลังทําอยูถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวน จะพยายามทําตอไปจน

สาํเร็จ 

    1.15 คิดวาทุกสิ่งท่ีจะทําสําเร็จลงไดดวยความตั้งใจจริง และการทํางานจริงของ

ตนไมใชเกิดจากโอกาสและไมเช่ือในสิ่งมหศัจรรย 

   2. บุคคลท่ีมีแรงจูวใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา จะมีลักษณะพฤติกรรมดังน้ี 

    2.1 มักผัดวันประกันพรุง 

    2.2 มักขาดระบบในการทํางาน 

    2.3 ชอบทํางานตามคําสั่งของผูอื่น 

    2.4 ทํางานไมคอยเสร็จตามกาํหนด 

    2.5 ขาดความตัง้ใจจริงในการทํางาน 

    2.6 มักไมตั้งความคาดหวงัจากผลสาํเร็จในการทํางาน 

    2.7 ทํางานเพียงเพื่อสําเร็จไมสนใจคุณภาพของงาน 

    2.8 ชอบขอความชวยเหลือจากเพื่อนหรือบุคคลอื่น 

    2.9 ขณะทํางานถาถกูรบกวนจะไมสามารถทํางานตอไปได 

    2.10 เช่ือบุญวาสนาจะทําใหงานท่ีทําอยูประสบความสําเร็จ 

    2.11 มุงรางวัล หรือช่ือเสียงมกกวาความสําเร็จของงาน 

    2.12 เม่ือประสบอุปสรรคมักหลีกหนี ไมกลาเผชิญกับอุปสรรค 

  เดวิด แมคเคลแลนด (อรสา รัตนวงศ. 2533: 129 – 130; อางอิงจาก David Mc 

Clelland. 1961) กลาววา บุคคลทีมี่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีอัตราการเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือเขาตองเผชิญกับปยหาหรือการทาทายตาง ๆ เขาจะหลีกเลี่ยงเปาหมายท่ีงายเกินไป ท้ังน้ีเพราะ

สิ่งนั้นไมสามารถทําใหเขาเกิดความภูมิใจในตัวเองได และเขาจะหลีกเลี่ยงเปาหมายที่ยากเกินไป 

เพราะอาจจะยากเกินกวาที่จะทําไดสําเร็จ หรือถาสําเร็จก็อาจจะเปนผลเนื่องจากโชคดีมากกวามา

จากความสามารถของเขาเอง สวนบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ต่ ําอาจจะเลือกเปาหมายที่งาย

เกินไป หรือเปาหมายทีเ่ปนไปไมได (ยากเกินไป) เพราะเขาไมตองการจะเสี่ยงกับการผิดหวัง และ

การที่เลือกเปาหมายที่ยากเกินไปนั้น ก็เพราะทราบวาอาจจะลมเหลว แตลมเหลวในสิ่งทีย่ากก็เปน

การรักษาหนาตัวเองไดมากกวาการทําสิ่งท่ีคนอื่นทําไดแลวเราทําไมได 
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  ผูวิจัยจึงสรุปลักษณะของผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดดังน้ี 

   1. มีเปาหมายในชีวิต  

   2. มีความทะเยอทะยานในการเรียนสูง กระตือรือรนในการเรียน ขยัน มุมานะ 

อดทน ไมยอทอตออุปสรรค เพื่อท่ีจะประสบความสําเร็จในดานการเรียนดังท่ีคาดหวังไว 

   3. มีการทํางานอยางเปนระบบ พึง่พาตนเองเปนสวนใหญ สามารถทํางานใหสําเร็จ

ลุลวงไดดวยตนเอง โดยไมตองรอขอความชวยเหลือจากคนอื่นหากเปนสิ่งที่ตนเองสามารถทําได 

เช่ือในเร่ืองของผลจากการกระทํามากกวาโชคชะตาหรือบุญวาสนา 

 6.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  โรเบิรติ อี. ซิลเวอรแมน (พวงเพชร วัชรอยู. 2539: 206 – 208; อางอิงจาก Robert E. 

Silverman: 1975) ไดกลาววา การเกิดพฤติกรรมมีสาเหตุตาง ๆ กัน ซึ่งสามารถอธิบายตามความ

เช่ือไดดังทฤษฎีตอไปน้ี 

   6.4.1 ทฤษฎีของนักพฤติกรรมนิยม (The behaviorist view) เชือ่วาพฤติกรรม

จะเกิดข้ึนไดตอเมือ่มีสิง่เรามาเปนเครื่องชักนํา แลวทําใหเกิดการตอบสนองในรูปของพฤติกรรม 

ทฤษีน้ีเนนสิ่งเราท่ีเกิดจากภายนอกมากกวาสิ่งเราภายใน แมแตความตองการหรือแรงขับทีเ่กิดขึน้ก็

ถือเอาเฉพาะที่สังเกตได เชน จะรูวาหนูหิวไดจากการสังเกตเห็นวามันแสดงอาการตองการอาหาร 

เด็กตองการการเอาใจใสก็ตอเมือ่เขาขาดความสนใจจากคนอืน่ คนกลัวตอเมือ่มีสิง่ทีน่ากลัวมา

ปรากฎใหเหน็ ฯลฯ 

   6.4.2 ทฤษฎีของพวกนิยมความคิดความเขาใจ (The cognitive view) เช่ือว

พฤติกรรมเกิดขึน้เนือ่งจากความคิดทีมี่เปาหมาย และพฤติกรรมทีเ่กิดขึน้ก็เปนพฤติกรรมทีนํ่าไปสู

เปาหมายนั่นเอง ทฤษฎีนี้เนนในสิ่งทีม่องไมเห็นหรือสังเกตเห็นไดนอย เชน ความคิด ระดับความ

ทะเยอทะยาน ความสําเร็จ ฯลฯ เปาหมายของคนขึ้นอยูกับระดับความหวังหรือความทะเยอทะยาน 

(Level of aspiration) ถาหากมีความทะเยอทะยานสูงก็ตัง้เปาหมายไวสูง และเมือ่บรรลุเปาหมายได 

ก็พอใจที่ไดรับความสําเร็จนัน้ เชน นักเรียนผูตั้งระดับความหวังวาจะเรียนใหไดเกรด A และเม่ือได

เกรด A เขาก็ภูมิใจท่ีอุตสาหมุมานะจนประสบความสาํเร็จ 

   คนอาจรูหรือไมรูระดับความทะเยอทะยานของตนก็ได บางคนอาจตั้งระดับความ

ทะเยอทะยานไวเทาที่สามารถทําได โดยไมรูตัวาไดกําหนดเปาหมายของตัวเองไวต่ํา แตบางคน

กลับตั้งเปาหมายยากหรือสูงเกินกวาจะพบความสําเร็จได 

   ระดบัความทะเยอทะยานของคนในสถานการณหน่ึง ๆ ข้ึนอยูกับ 

   1. การรับรูและเขาใจงานท่ีทํา 

   2. ความสามารถท่ีจะทํางาน 

   3. ความสําเร็จหรือลมเหลวท่ีอาจจะไดรับ 

   ถาเคยทํางานใดสําเร็จมากอนแลวมาทํางานทีค่ลายกันทีหลัง จะทําใหระดับความ

ทะเยอทะยานในครั ้งหลังสูงขึ ้น แตในทางตรงกันขามถาเคยทําพลาดมากอน ระดับความ
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ทะเยอทะยานตองานครั้งหลังจะต่ ําลง อยางไรก็ตามอาจมีขอแมวา คนที่เคยลมเหลวอาจตั ้ง

ความหวังสูงขึน้ไปอีกแลวพยายามมุมานะจนประสบความสําเร็จก็เปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรับรู

และความสามารถของแตละคน หากคนใดตีคาความลมเหลว ผิดหวังเปนแคบทเรียนก็จะทําให

ประสบความสําเร็จในการกระทําครั้งตอไปได แตถาหากถือเอาความลมเหลว ผิดหวังเปนความ

เจ็บปวดทรมานใจ ก็จะทําใหประสบความผิดหวังและมีความทะเยอทะยานต่ําลงไปอีก ฉะนั้น ถา

พิจารณาตามความเชื่อของทฤษฎีนี้ จะพบวาถาตองการจะดูความสําเร็จของคน ใหดูจากความ

ทะเยอทะยาน ความคาดหวัง และการวางแผนการทํางานตลอดจนการยอมรับการกระทําวามีมาก

นอยเพียงใด 

   6.4.3 ทฤษฎี ไซโคไดนามิค (The psychodynamic view) ความเชื่อนี้ไดมาจาก 

ความคิดของฟรอยด (Freud) ที่วา พฤติกรรมของคนมาจากจิตใตสํานึก คนแสดงพฤติกรรมเพื่อ

สนองความตองการท่ีมีมาแตกําเนิด และสวนท่ีเปนความตองการแตกําเนิดน้ันคือ สัญชาตญาณ และ

สัญชาตญาณ คือ สิ่งผลักดันใหเกิดพฤติกรรมใหเปนไปตามสัญชาตญาณท่ีมีอยูน้ัน ซ่ึงอาจแบงชนิด

ของสัญชาตญาณได 2 อยาง คือ สัญชาตญาณในการสรางสรรค (Life instincts) ไดแก สิง่ทีช่วย

เสริมใหมีชีวิตและการสรางสรรค เชน แรงขับความหิวกระหายทางเพศ ความรัก ฯลฯ และ

สัญชาตญาณในการทําลาย (Death instincts) ไดแก สิง่ที่ทําใหเกิดความเสียหาย ทําลายไป เชน

อยากฆาตวัตาย ความโมโหหรือกาวราวรุกราน ฯลฯ  

 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จากการท่ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากงานวิจัยของนักวิจัยหลาย ๆ ทาน เพื่อ

คัดเลือกตัวแปรปจจัยบางประการดังกลาว ซ่ึงมีท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังน้ี 

 7.1 งานวิจยัในประเทศ 

 พัชรา  ทัศนวิจิตรวงศ. (2540: 110 – 111) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง

ประการกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร ผลการวจัิย พบวา ความถนัดทางการเรียนดาน

ภาษา ตัวเลข ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร การรับรูตนเองดานความสามารถในการ

เรียนคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ในการเรียนคณิตศาสตร และความวิตกกังวลในการเรียน

คณิตศาสตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 สวนความถนัดทางการเรียนดานเหตุผล และมิติสัมพันธ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  นอกจากนียั้งพบวา ตัวพยากรณทีด่ี

ในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไดแก ความถนัดทางการเรียนดานภาษา 

ตัวเลข ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร การรับรูตนเองดานความสามารถในการเรียน

คณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยที่ตัวพยากรณทั ้งหานี ้ 

สามารถพยากรณผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตรไดรอยละ 46.53 
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 จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. (2544: 132 – 133) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะทาง

คณิตศาสตร สมรรถภาพทางจํานวน สมรรถภาพทางภาษา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิแ์ละความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 จ.นครราชสมีา พบวา 1. ตัวพยากรณทุกตัวมีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั ้งแต .299 - .630 ตัวพยากรณที่มี

ความสัมพันธกันสูงสุด คือ ทักษะการนําหลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูแลวไปใชกับทักษะการคิด

คํานวณมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .630 และตัวพยากรณที่มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธต่ําสุด คือ 

สมรรถภาพทางภาษากับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคา .299 และ 2. ตัวพยากรณทุกตัวมีความสัมพันธ

ทางบวกกับตัวเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 

.280 - .676 ตัวพยากรณทีมี่ความสัมพันธกับตัวเกณฑสูงสุด คือ ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร มี

คา .676 และตัวพยากรณท่ีมีความสัมพันธกับตัวเกณฑต่ําสุด คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคา .280 

 สาคร บุญดาว และคณะ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการวินิจฉัยความรูพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดําเนินการวินิจฉัยออกเปน 3 

ระยะ คือ ระยะที่ 1 สํารวจขอมูลเบื้องตน ระยะที่ 2 คือ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยความรู

พืน้ฐานดานคณิตศาสตร และระยะที่ 3 คือ การนําแบบทดสอบวิจิจฉัยไปใชคนหาความเขาใจ

คลาดเคลือ่นหรือความเขาใจทีไ่มสมบูรณ พบวา ความเขาใจคลาดเคลือ่นและสาเหตุทีเ่ปนปญหา

รวมของนักศึกษาในเนื้อหาแตละดาน มีดังนี ้คือ 1) จํานวนจริง นักศึกษามีปญหาเกีย่วกับการบวก 

การลบ การคูณ การหารจํานวนเต็ม ไมเขาใจเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. จึงสงผลไปถึงเรือ่งการ

ดาํเนินการเร่ืองเศษสวน นักศกึษาไมสามารถวเิคราะหการประมาณคาของรากท่ีสองและไมสามารถ

เชื่อมโยงการหาคาของรากที่สองกับการแกสมการ x
2
 = a ได ทัง้ยังไมเขาใจความหมายและการ

ดําเนินการของเลขยกกําลัง 2) พีชคณิต เรื่องตัวแปรและการแปลความหมายปญหาเปนประโยค

สญัลกัษณในรูปการบวกนิพจนเปนปญหาสาํหรับนักศกึษาเน่ืองจากขาดความเขาใจความหมายของ

ตัวแปร ไมเขาใจเกี่ยวกับการบวก ลบ และการคณู 

 พิชาญ พรหมสมบัติ (2548: 36 – 47, 55) ไดศึกษาผลของการใชแบบฝกคณิตศาสตร 

เร่ืองการแกโจทยปญหาสมการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2547 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 

หองเรียน หองละ 22 คน โดยการจับฉลาก เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอน เรือ่ง การแก

โจทยปญหาสมการ แบบฝกคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาสมการ และ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกของนักเรียนที่

ไดรับการฝกดวยแบบฝกแบบเขียนเปนประโยคทางคณิตศาสตรและแบบฝกแบบตารางสูงกวา

คะแนนเฉลีย่กอนการฝกดวยแบบฝกแบบเขียนเปนประโยคทางคณิตสาสตรและแบบตารางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 อดิเรก เฉลียวฉลาด (2550: 42) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่

6 โดยใชเทคนิค KWDL กับการสอนปกติ ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ 

เจตคติตอการเรียนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 

เร่ือง โจทยปญหารอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค K-W-D-L กับการสอน

ปกติ ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหารอยละ ของ

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค K-W-D-L สูงกวาการสอนปกติ อยาง

มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2. เจตคตติอการเรียนคณติศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป

ท่ี 6 ท่ีไดรับ การสอนโดยใชเทคนิค K-W-D-L สูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.05 ( เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการเรียนรูทีต่องอาศัยทักษะการอานเปนฐาน นัน่คือ นักเรียนตอง

มีควรมสามารถในการอานกอนที่จะสามารถพัฒนาทักษะการอานมากขี้น การสอนดวยเทคนิค 

KWDL มีขั้นตอนกอน 4 ขัน้ตอน ดังนี้ K (what we know) คือ เรารูอะไร โจทยบอกอะไรเราบาง 

W(what we want to know) เราตองการรู/ตองการทราบอะไร โจทยให / บอกอะไรบาง D (What 

we do) เรามีวิธีการหาคําตอบอยางไร L(what we learned) เราเรียนรูอะไรจากขั้นตอนที่ 3 วิธีการ

สกึษาหาคาํตอบและการคดิคาํนวณ 

 จันทจิรา เสถียร (2551: 102 – 103) ไดศึกษาความถนัดทางการเรียนดานภาษา แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ ความเช่ือม่ันในตนเอง การอรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการอบรมสั่งสอนของครูท่ีสงผล

ตอความสามารถในการแกปญหาในชีวิต ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา คาน้าํหนักความสําคัญคาโนนิคอลของนักเรียนชวงชั้นที่ 

3 กลุมตัวแปรอิสระดานความถนัดทางการเรียนดานภาษา เทากับ -.920  สําหรับกลุมตัวแปรตาม 

คอื ความสามารถในการแกปญหาในชีวติประจําวนั และความสามารถในการแกปญหาดานการเรียน 

เทากบั -.508 และ -.376 ตามลําดับ ซ่ึงชุดตัวแปรอิสระของความถนัดทางการเรียนดานภาษากับชุด

ตัวแปรตามของความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และดานการเรียน สงผลซึ่งกันและ

กัน นัน่คือ นักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนดานภาษาสูง มีแนวโนมวาจะมีความสามารถในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน และดานการเรียนสูงดวย นอกจากนี้นักเรียนที่มีความสามารถในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวันและดานการเรียนสูง จะทําใหมีความถนัดทางการเรียนดานภาษาสูงขึ้น

ดวย 

 ยุทธนา หิรัญ (2551: 101 – 102) ไดศึกษาเกีย่วกับการศึกษาปจจัยบางประการทีส่ัมพันธ

กับความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนกลุมมหาสวัสดิ์ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ตัวแปรปจจัยทัง้ 6 ปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ .01 (Λ = .969)  2. ตัวแปรปจจัยความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตัวเลข 

ความสามารถดานเหตุผล สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตอความสามารถใน

การแกปญหาทางคณติศาสตรในข้ันทําความเขาใจในปญหาและข้ันการตรวจสอบผลลัพธ ปจจัยดาน

ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตรสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตอ
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ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในขั้นความเขาใจปญหา ขั้นการวางแผนแกปญหา 

และข้ันวิธีแกปญหา สวนตัวแปรปจจัยดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ตอความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรในข้ันการตรวจสอบผลลัพธ 

 แฉลม อินวารี. (2552: 138) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดการเรียนรูในหองเรียนที่

สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2550 จํานวน 670 คน ซึง่ไดจากวิธีการสุม

แบบ 2 ข้ันตอน (Two – Stage Random Sampling) เครือ่งมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ประกอบดวย แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบสอบถามวัดเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามวัดการรับรูของนักเรียนทีมี่การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปน

สําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู และการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งมีคาความ

เชื่อมัน่ เทากับ .8253, .8925, .8620, .8464, และ .9204 ตามลําดับ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช

การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multiple Regression: MMR) และทําการวิวเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาน (Univariate Multiple Regression: MR) พบวา การสราง

บรรยากาศการเรียนรูสงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรในทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการประเมินการ

เรียนรูตามสภาพจริง สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตามทัง้สอง คือ ความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรทัง้สองตัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .236 

 ฐิติยา วงศวิทยานุกูล ( 2552: 163 – 171) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 โดยกลุ ม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

อํานาจเจริญ จํานวน 357 คน จากจํานวนโรงเรียน 15 โรงเรียน ใชการสุมตัวอยางแบบสุมหลาย

ข้ันตอน พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไดแก 

ทักษะการคิดคํานวณ ทักษะความเขาใจภาษา มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ความรูพื้นฐานเดิม เจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร และคุณภาพการสอน ซึ ่งตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี ้มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา

สัมประสิทธิพ์ยากรณ (R
2
) เทากับ .215 ซึง่แสดงวาตัวแปรทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวน

ของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตรไดรอยละ 21.50 

 รุจิรตัน พรหมรักษ (2553: 88) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถในการ

ใหเหตุผลทางคณิตศาสตรและการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร การรับรู

ความสามารถของตนเองดานคณิตศาสตร พฤติกรรมการสอนของครูแบบสืบสวนสอบสวน และการ
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อบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธทางบวกตอความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 7.1 งานวิจัยตางประเทศ 

 ยูจีน (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 59; อางอิงจาก Eugene. 1968) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

องคประกอบที่เปนตัวทํานายความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาเกรด 8 ในโรงเรียน

บางแหงในรัฐโอไฮโอ พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนองคประกอบหนึง่ในการทํานายความสําเร็จใน

การเรียนรวมกับความไมเขมงวดกวดขัน ความวิตกกังวล และควารมหวังในการศึกษา มีอํานาจใน

การทํานายความสําเร็จในการเรียน มีคาสหสัมพันธพหุคูณ .55 ซึง่นับวาเปนคาที่สูงพอท่ีจะ

สนับสนุนวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรหน่ึงทํ่าใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 ฟรานซีส (สิริลักษณ วงศเพชร. 2542: 96; อางอิงจาก Francies. 1971: 1333 – A) ได

ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเกรด 4 – 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สมมติฐานในการ

วิจัยไดยึดหลักทฤษฎีพัฒนาการของ เชอริฟ และแคนทริล (Sherif and Cantrill. 1947) ที่วา สมาชิก

ในกลุมจะสะทอนใหเห็นเจตคติและความรูสึกของกลุมนัน้ ถาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรมี

ความสําคัญตอตัวนักเรียนแลวนักเรียนจะแสดงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรออกมาใหเห็นได กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียน 180 คน จาก 9 โรงเรียน พบวา นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิป์านกลางและสูงมีเจต

คติตอวิชาคณิตศาสตรดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

 มูราสกี (ขวัญจิรา อนันต. 2546: 56; อางอิงจาก Muraski. 1979: 4104 – A) ได

ทําการศึกษาผลของการฝกตีความหมายของโจทยปญหาคณิตศาสตรกับความสามารถในการ

แกปญหาของนักเรียนเกรด 6 พบวา นักเรียนกลุ มที่ไดรับการฝกตีความหมายโจทยปญหา

คณิตศาสตรมีความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงกวากลุมทีไ่มไดรับการฝกตีความหมายโจทย

ปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 เทวารี (จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 3; อางอิงจาก Tewari. 1980: 5351 – A) พบวา 

ความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาสงผลโดยทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตรพืน้ฐานของนักศกึษามหาวทิยาลยัในรัฐเวอรจีเนีย  

 จี แอนดรู และ เอ เคอเรฟซัส (G. Andreou & A. Karapetsas. 2002: 613 – 617) ได

ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางภาษาเปนตัวกระตุนความสามารถทางดานคณิตศาสตรในระดับออน

และสูง โดยสุมกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาวกรีกที่อาศัยอยูในชนบทจํานวน 60 คน เปนนักเรียน

หญิง 30 คน และนักเรียนชาย 30 คน ทีมี่อายุ 15 – 18 ป ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA)  ในการวิเคราะหขอมูล พบวา สมรรถภาพทางภาษามีความสัมพันธทางบวกกับ

ความสามารถทางดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และจากการสุมกลุม

ตัวอยางเปนเพศหญิงและเพศชายจํานวน 30 คนเทา ๆ กัน พบวา ตัวแปรเพศไมมีผลปฏิสัมพันธ

ตอสมรรรถภาพทางภาษาและความสามารถทางดานคณติศาสตร 
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 ไดแอส และ เฮอรนันโด เฮกเตอร (Diaz and Hernando H. 2009 : 13 – 31) ไดศึกษา

เกี่ยวกับภาษาพูดและเครื่องมือทางคณิตศาสตร พบวา ในทางวิศวกรรมศาสตร ใชภาษาพูดเปน

เครือ่งมือในการสื่อสารที่สําคัญที่จะอธิบายเกี่ยวกับหลักทางคณิตศาสตร เชน พีชคณิต เลขคณิต 

และเรขาคณิต ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแอส และเฮกเตอร พบวา การใชภาษาพูดแตเพียงอยาง

เดียวไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจได สิง่ที่ตองดําเนินไปควบคูกันคือ ความรูทาง

คณิตศาสตรและความสามารถในการเขียนอธิบาย ผลทีไ่ดคือ จุดออนของนักศึกษาวิศวะ คือ การ

เขียนสรุป ไมใช ความรูทางคณิตศาสตรแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น เพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงค จึง

ตองพัฒนาท้ัง 2 ดานควบคูกันไปคอื ความรูทางคณติศาสตรและภาษาศาสตร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัยเชิงทดลอง ที่เกีย่วของ

กับความสามารถในการแกโจทยปญาคณิตศาสตร พบวา ทักษะการคิดคํานวณเปนตัวพยากรณทีมี่

คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธสูงสุด(จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 132) และเปนตัวแปรทีมี่อิทธิพล

ทางตรง (ฐิติยา วงศวิทยานุกูล. 2552: 164) ตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  

ไดแอส และ เฮอรนันโด เฮกเตอร (Diaz and Hernando H. 2009 : 13 – 31) การใชภาษาพูดแต

เพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจได สิ ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกันคือ 

ความรูทางคณิตศาสตรและความสามารถในการเขียนอธิบาย หากนักเรียนไดรับการฝก

ตคีวามหมายโจทยปญหาคณติศาสตร จะสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง  (ขวัญ

จิรา อนันต. 2546: 56; อางอิงจาก Muraski. 1979: 4104 – A) รวมถึงตัวแปรปจจัยเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร (สิริลักษณ วงศเพชร. 2542: 96; อางอิงจาก Francies. 1971: 1333 – A ; แฉลม อิน

วารี. 2552: 138 และ รุจิรัตน พรหมรักษ. 2553: 88) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(ยุทธนา หิรัญ. 2551: 

59; อางอิงจาก Eugene. 1968) ที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อีกทัง้ยังมีตัวแปรปจจัยดานอืน่อีกหลายดานทีอ่าจสงผลตอความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดังน้ันเพื่อใหไดปจจัยท่ีเหมาะสมมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําสรุป

ปจจัยดังกลาวเพื่อคัดเลือกเปนปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดัง

ตาราง 1 
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 จากตาราง 1 ที่นําเสนอขางตน ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรทีส่นใจศึกษาจํานวนทัง้สิ้น 4 ตัว

แปร ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เนื่องจากมีนักวิจัยหลายทานที่ไดศึกษาไวแลววาสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร แตบางตัวแปรปจจัยยังคงมีผลการวิจัยที่แตกตาง เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์เปนตัว

พยากรณที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรต่าํสุด 

(จิตอารีย ปญญาแจงสกุล. 2544: 133) แต ยูจีน (ยุทธนา หิรัญ. 2551: 59; อางอิงจาก Eugene. 

1968) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถทํานายความสําเร็จในการเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธพหุคูณ .55 ซึง่เปนคาที่สูง และจากตารางขางตน ตัวแปรปจจัย สมรรถภาพทางภาษา 

ความถนัดทางการเรียนเชิงเหตุผล และความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร แตผูวิจัยเลือกตัวแปรปจจัย

ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตรมาเปนตัวแปรปจจัยทีศ่ึกษาเพียงตัว

เดียว อันเนื่องมาจาก การที่ผู วิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชความสามารถทั้งสามดานแลว 

พบวา สมรรถภาพทางภาษา เครื่องมือที่ใชวัดจะมีลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงเนื้อหาของวิชา

ภาษาไทย สวนเครือ่งมือทีใ่ชวัดความถนัดทางการเรียนเชิงเหตุผลจะมีลักษณะในเชิงเปรียบเทียบ 

อุปมาอุปไมย แตเนื่องจากเครื่องมือที่ใชวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตรจะเปนการวัดความรูในดานคณิตศาสตร เกี ่ยวกับการวิเคราะหโจทย และแปล

ความหมายจากโจทยเพื่อเขียนเปนสัญลักษณในการที่จะแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้น ๆ ดังนั้น

ผูวจัิยจึงเลอืกตวัแปรความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตรเปนตัวแปรปจจัย

บางประการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สําหรับตัวแปรปจจัยความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ผูวิจัย

ไมไดนํามาใชในงานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนแตละคน

แตกตางกัน หากตองการศึกษาตัวแปรน้ี ผูวิจัยคิดวาอาจตองศึกษาในดานของปจจัยเชิงสาเหตุนาจะ

มีความเหมาะสมกวา เพือ่ที่จะไดศึกษาโดยละเอียดเกี ่ยวกับตัวแปรแทรกซอน ทีอ่าจมีอิทธิพล

ทางออมโดยสงอิทธิพลผานตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ ดังนั้นในงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัว

แปรปจจัยท้ังสิ้น 4 ตัวแปรดังไดกลาวไวแลวขางตน 
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ตาราง 1 แสดงการสรุปปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 
ปจจัยที่สงผลตอ 

ความสามารถในการ

แกโจทย 

ปญหาคณิตศาสตร 

จติอารีย 

ปญญา 

แจงสกุล 

2544 

พชิาญ 

พรหม 

สมบตัิ 

2548 

ยุทธนา 

หิรัญ 

 

2551 

ฐิติยา 

วงศวิท- 

ยานุกลู 

2552 

แฉลม 

อินวารี 

 

2552 

รุจิรัตน 

พรหม 

รักษ 

2553 

สุรีพร 

เปรม 

ปรีด์ิ 

2555 

Eugene 

 

 

1968 

Francis 

 

 

1971 

Brown 

 

 

1973 

Muraski 

 

 

1979 

Tewari 

 

 

1980 

G.Andreow 

& A. 

Kapetsasa 

2002 

Diaz & 

Hernando 

H. 

2009 

ทกัษะการอานเพือ่ 

วิเคราะหโทยปญหา 

r=.538**              

ทกัษะการนําหลัก 

การหรือทฤษฎีที่ 

เรียนรูแลวนํามาใช 

r=.583**              

ทักษะการเปล่ียน 

ภาษาโจทยใหเปน 

ภาษาคณิตศาสตร 

r=.601** 

t=4.413**

β=.200 

t = 

12.81** 

            

ทกัษะการคิด 

คํานวณ 

r=.609** 

t=3.892**

β=.184 

 r= 

.569** 

r= 

.281** 

 

  t= 

10.823** 

β=.455 

       

ทกัษะการตรวจสอบ 

ผลลัพธ 

r=.563** 

t=3.307**

β=.149 

             

สมรรถภาพทาง 

จาํนวน 

r=.451** 

 

             

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ r=.280**  r= 

.304** 

           

44 
44 
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ตาราง 1(ตอ) แสดงการสรุปปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 

ปจจัยที่สงผลตอ 

ความสามารถใน

การแกโจทย 

ปญหาคณิตศาสตร 

จติอารีย 

ปญญา 

แจงสกุล 

2544 

พชิาญ 

พรหม 

สมบตัิ 

2548 

ยุทธนา 

หิรัญ 

 

2551 

ฐิติยา 

วงศวิท- 

ยานุกลู 

2552 

แฉลม 

อินวารี 

 

2552 

รุจิรัตน 

พรหม 

รักษ 

2553 

สุรีพร 

เปรม 

ปรีด์ิ 

2555 

Eugene 

 

 

1968 

Francis 

 

 

1971 

Brown 

 

 

1973 

Muraski 

 

 

1979 

Tewari 

 

 

1980 

G.Andreow 

& A. 

Kapetsasa 

2002 

Diaz & 

Hernando 

H. 

2009 

สมรรถภาพทาง 

ภาษา 

r=.515** 

t=2.464*

β=.197 

 r=.519** r= 

.214** 

          

เจตคติตอวิชา 

คณิตศาสตร 

r=.343**  r= 

.261** 

r= 

.298** 

r= 

.236** 

t= 

6.373**

β=.458 

        

ความรูพื้นฐานทาง 

คณิตศาสตร 

r=.676** 

t=6.205**

β=.311 

  r= 

.436** 

          

ความถนัดทางการ 

เรียนเชงิเหตผุล 

  r=.585**    t=2.284*

β=.095 

       

ความวติกกังวล 

ทางดานการเรียน 

  r=.301**            

การับรูความ 

สามารถของตน 

ตนเองดาน 

คณิตศาสตร 

     t= 

5.565** 
β=.320 

        

45 
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ตาราง 1(ตอ) แสดงการสรุปปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 

ปจจัยที่สงผลตอ 

ความสามารถใน

การแกโจทย 

ปญหาคณิตศาสตร 

จติอารีย 

ปญญา 

แจงสกุล 

2544 

พชิาญ 

พรหม 

สมบตัิ 

2548 

ยุทธนา 

หิรัญ 

 

2551 

ฐิติยา 

วงศวิท- 

ยานุกลู 

2552 

แฉลม 

อินวารี 

 

2552 

รุจิรัตน 

พรหม 

รักษ 

2553 

สุรีพร 

เปรม 

ปรีด์ิ 

2555 

Eugene 

 

 

1968 

Francis 

 

 

1971 

Brown 

 

 

1973 

Muraski 

 

 

1979 

Tewari 

 

 

1980 

G.Andreow 

& A. 

Kapetsasa 

2002 

Diaz & 

Hernando 

H. 

2009 

การอบรมเล้ียงดู 

แบบประชาธิปไตย 

     t= 

 – .802 

β= 

–.102 

        

เจตคติตอครูผูสอน       t=1.568 

β=.062 

       

นิสัยในการเรียน       t=2.383** 

β=.093 

       

มโนภาพเก่ียวกับ 

ตนเอง 

   r= 

.151** 

          

คณุภาพการสอน    r= 

.664** 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวจัิยคร้ังน้ีผูวิจัยกําหนดความมุงหมาย เพื่อการศึกษาความสัมพันธและคาน้ําหนักของ

ตัวแปรปจจัยบางประการท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา   2555   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวโิรฒ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

  1. การกาํหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

  4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การวเิคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจํานวน

โรงเรียนท้ังหมด 2 โรงเรียน มีจํานวนหองเรียนท้ังหมด  13  หองเรียนและมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

640 คน โดยมีรายละเอยีดตามตาราง 2 

 

ตาราง 2 จํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียนของนักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 

      สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

       

ชื่อโรงเรียน จํานวน

หองเรียน 

(หอง) 

จํานวน

นักเรียน 

(คน) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 7 350 

โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  

(ฝายมัธยม) 

6 290 

รวม 13 640 

 

ท่ีมา : http://www.satitpatumwan.ac.th และ  http://www.satitprasarnmit.ac.th  

http://www.satitprasarnmit.ac.th/�
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         กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาในครัง้นีเ้ปนนักเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับชัน้

มัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 270 คน ซึง่ไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยพิจารณา

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงในการวิเคราะหถดถอยพหุท่ีใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวนไม

ต่ํากวา 20 เทาของจํานวนตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหวิเคราะห (สุวิมล ติรกานันท. 2555: 76; 

อางอิงจาก Lindeman, Merenda & Gold, 1980: 199) ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรทั้งหมด 

5 ตัว ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงควรมีจํานวนไมต่าํกวา 100 คน และจากการหาขนาดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางสําเร็จรูป(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555: 147) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ยอมรับความคลาด

เคลื่อน (E) ท่ีระดับ 10% ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 246 คน ดังนัน้ กลุมตัวอยางจํานวน 

270 คนท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกลุ มตัวอยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปทุมวัน จํานวน 150 คน ไดจํานวนชุดของขอมูลที่มีความสมบูรณ 148 ชุด คิดเปนรอยละ 98.667 

และเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝาย

มัธยม) จํานวน 145 คน ไดจํานวนชุดของขอมูลที่มีความสมบูรณ 122 ชุด คิดเปนรอยละ 84.138  

ดังน้ันจึงไดจํานวนชุดของขอมูลท่ีมีความสมบูรณท้ังหมด 270 ชุด จากจํานวนกลุมตัวอยาง 295 คน 

คิดเปนรอยละ 91.525 ดังแสดงในตาราง 3 

   

ตาราง 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

 

กลุมตัวอยาง 

จํานวน

หองเรียน 

(หอง) 

จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนขอมูล 

ท่ีสมบูรณ  

(ชุด) 

รอยละของ

จํานวนขอมูล

ท่ีสมบูรณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ  

ปทุมวัน 

 

3 

 

150 

 

148 

 

98.667 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ  

ประสานมติร (ฝายมัธยม) 

 

3 

 

145 

 

122 

 

84.138   

รวม 6 295 270 91.525 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังน้ีมี 5 ฉบับ ดังน้ี 

  ฉบับท่ี 1  แบบทดสอบความสามารถในการคดิคาํนวณ จํานวน 20 ขอ   

เปนแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  

  ฉบับท่ี 2  แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร 

จํานวน 19 ขอ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  

  ฉบับท่ี 3  แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 17 ขอ  

  ฉบับท่ี 4  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 16 ขอ  

  ฉบับท่ี 5   แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนแบบ

ปรนัยเลอืกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 19 ขอ  

 

ขัน้ตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

เปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ลําดับข้ันตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคดิคาํนวณ แบบทดสอบ  

    ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร และแบบทดสอบความสามารถ 

    ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ผานเกณฑ 

กําหนดความมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ 

ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวของ 

เขยีนนิยามศัพทเฉพาะ 

เขยีนขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะทีก่าํหนดไว 

วิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยผูควบคมุปริญญานิพนธ 

นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ 

IOC  ≥   0.50 

จัดพิมพแบบทดสอบเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตวัอยางในงานวจิัย 

เกณฑ 

0.20  ≤  p ≤  0.80 

r  ≥  0.20 

rtt > 0.70 

 

ทดสอบคุณภาพ ดานความยากงาย อํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชื่อมั่น 

ไมผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ

 

ตัดออก 

ตัดออก 

ผานเกณฑ 
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 จากภาพประกอบที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิด

คํานวณ แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร แบบทดสอบ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณติศาสตร ดังน้ี 

  1.1 กําหนดความมุงหมายในการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ 

แบบทดสอบความสามารในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร  แบบทดสอบ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  1.2 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับแบบทดสอบความสามารถ

ในการคิดคํานวณ แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร 

แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

  1.3 เ ขียนนิยามศัพท เฉพาะที ่แสดงออกถึงความสามารถในการคิดคํานวณ 

ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร และความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร  

  1.4 เขียนขอคําถามวัดความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวน 20 ขอ ความสามารถ

ในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ และความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ โดยยึดตามนิยามศัพทเฉพาะที่   

สรางไว 

  1.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหอาจารยผู ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความครอบคลุม และความสอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะ แลว

ปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ 

  1.6 นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมและความครอบคลุมเนื้อหา 

ตลอดจนการใชภาษาในการเขียนขอคําถามและคัดเลือกขอคําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

อยูระหวาง 0.67 – 1.00 พบวา แบบทดสอบแตละฉบับมีคุณภาพผานเกณฑ ดังนี้ ไดขอคําถามวัด

ความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวน 20 ขอ ขอคําถามวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร จํานวน 19 ขอ และคําถามวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณติศาสตร จํานวน 19 ขอ 

  1.7 นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือก และปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของ

ผูเชีย่วชาญไปทดสอบคุณภาพ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศกึษา 2555 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน จํานวน 49 คน และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 49 คน รวมเปน 98 คน ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้ ให 1 คะแนนสําหรับขอที่

ตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพขอสอบราย

ขอเพือ่คัดเลือกขอสอบตามเกณฑที่กําหนด โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบมาหาคาความยากงาย  

( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r )  โดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยท – ไบซีเรียล (Point Biserial 
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Correlation) ผลการวิเคราะห ดังน้ี คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวน 

20 ขอ ซึง่มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.40 ถึง 0.70  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.36 ถึง 0.84 

หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยใชสูตรของคูเดอร –   ริชารดสัน 20 (KR – 20) ไดคาความ

เช่ือม่ัน เทากับ .876 คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร จํานวน 19 ขอ ซึง่มีคาความยากงายอยูระหวาง    0.44 – 0.66  คาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.40 – 0.96 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .896  คัดเลือกแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 19  ขอ ซึง่มีคาความยากงายอยูระหวาง  

0.30 – 0.64  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 – 0.92 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 

.835 

  1.8 จัดพิมพแบบทดสอบทีค่ัดเลือกไวทั้งหมด เพือ่นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางใน

งานวิจัย โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

 ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตรชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่สอดคลองกับขอคําถามของแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร มีดังน้ี 

  1. บวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอก

ความสมัพนัธของการบวกกบัการลบ การคณูกบัการหาร 

  2. บวก ลบ คูณ หาร เศษสวนและทศนิยม และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก

ความสมัพนัธของการบวกกบัการลบ การคณูกบัการหารของเศษสวนและทศนิยม 

  3. นําความรูและสมบัติของจํานวนเต็มไปใชในการแกปญหา 

  4. ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

  5. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ

นําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 
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ตาราง 4 แสดงการวเิคราะหขอคาํถามของแบบทดสอบความสามารถในการคดิคาํนวณ  แบบ    

     ทดสอบความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร แบบทดสอบความ 

     สามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 

 

ตัวแปรปจจัย 

ระดับการวัดพฤติกรรมทางดานความรูและความคิด  

รวม 

(ขอ) 
ความรู 

ความจํา 

ความ

เขาใจ 

การ

นําไปใช 

การ 

วิเคราะห 

การ

สังเคราะห 

การ

ประเมินคา 

ความสามารถในการ 

คิดคํานวณ 

  20 ขอ 

(1,2) 

   20 

ความสามารถในการ

เปล่ียนภาษาโจทยเปน

ภาษาคณิตศาสตร 

 11 ขอ 

(3,4,5) 

 8 ขอ 

(3,4,5) 

   

19 

ความสามารถในการ 

แกโจทยปญหา

คณิตศาสตร 

   19 ขอ 

(1,2,3,4,5) 

   

19 

รวม (ขอ) - 11 20 27 - - 58 

 

หมายเหตุ      ตัวเลขท่ีแสดงในวงเล็บหมายถึงตัวช้ีวัดขอท่ีสอดคลองกับขอคําถาม 

 

ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1. แบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ เปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 

(Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  

 ตัวอยาง 

  0. จงหาผลลัพธของ  2.2 + 17.987 – 3.999  

   1. 16.181 

   2. 16.178 

   3. 16.188  

   4. 16.171       (   เฉลย ขอ 2.   ) 

  

  การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ ขอที่ตอบถูกให

คะแนน 1 คะแนน สวนขอท่ีตอบผิด หรือตอบมากกวา 1 คาํตอบ ใหคะแนน 0 คะแนน 

การตรวจใหคะแนน 

  

  แบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ มีทั้งหมด 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

คะแนนรวมท้ังฉบับเทากับ 20 คะแนน  

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
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  ระดบัคะแนน     การแปลความหมาย 

 16.01 – 20.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณอยูในระดับ 

         ดีมาก 

 12.01 – 16.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณอยูในระดบั 

         ดี 

  8.01 – 12.00   คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณอยูในระดบั 

         ปานกลาง 

 4.01 – 8.00     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณอยูในระดบั 

         นอย 

     0 – 4.00     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณอยูในระดบั 

         ควรปรับปรุง 

 

  2. แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เปน

ขอสอบแบบปรนัยเลอืกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก 

 

  ตัวอยาง 

  0. หาเทาของจํานวนจํานวนหนึ่งมากกวา 450 อยู 165 เขียนเปนประโยคสัญลักษณ

ตรงกับขอใด (กาํหนดใหจํานวนจํานวนหน่ึงแทนดวย x ) 

   1. 5x + 450 = 165 

   2. 5x – 450 = 165 

   3. 5x = 450  

   4. 5x = 165      (   เฉลย ขอ 2.   ) 

  00. ผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสีใ่นหาของจํานวนจํานวนนัน้เขียนเปนประโยค

สัญลักษณตรงกับขอใด (กาํหนดใหจํานวนจํานวนหน่ึงแทนดวย a ) 

   1. a 5a+  

   2. a 4.5a+  

   3. 
a 4

5a

+
 

   4. +
4

a a
5

      (  เฉลย ขอ 4.  ) 

  

  การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร ขอที่ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน สวนขอทีต่อบผิด หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ ให

คะแนน 0 คะแนน  

การตรวจใหคะแนน 
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  แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร มีทัง้หมด 

19 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนรวมท้ังฉบับเทากบั 19 คะแนน  

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

  ระดบัคะแนน     การแปลความหมาย 

 16.01 – 19.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปน 

         ภาษาคณติศาสตรอยูในระดบัดมีาก 

 12.01 – 16.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปน 

         ภาษาคณติศาสตรอยูในระดับดี 

 8.01 – 12.00    คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปน 

         ภาษาคณติศาสตรอยูในระดบัปานกลาง 

 4.01 – 8.00     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปน 

         ภาษาคณติศาสตรอยูในระดบันอย 

     0 – 4.00     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปน 

         ภาษาคณติศาสตรอยูในระดบัควรปรับปรุง 

  

  3. แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญาทางคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย

เลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก  

  ตัวอยาง 

  0. แมมีเงินอยูจํานวนหนึง่ แบงใหลูกสาวไป เศษหนึง่สวนสี่ของที่มีอยู ถาแมนําเงินท่ี

เหลือไปซื้ออาหารสดที่ตลาดเปนเงิน 357 บาท แลวยังเหลือเงินอีก 393 บาท จงหาวาเดิมแมมีเงิน

อยูท้ังหมดกี่บาท 

   1. 607 บาท 

   2. 750  บาท 

   3.  900 บาท 

   4. 1,000 บาท      (  เฉลย ขอ 4.  ) 

  

  การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ขอท่ี

ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน สวนขอท่ีตอบผิด หรือตอบมากกวา 1 คาํตอบ ใหคะแนน 0 คะแนน 

การตรวจใหคะแนน 

  

  แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีท้ังหมด 19 ขอ ขอละ 1 

คะแนน คะแนนรวมท้ังฉบับเทากบั 19 คะแนน  

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
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  ระดบัคะแนน     การแปลความหมาย 

 16.01 – 19.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 

         คณิตศาสตรอยูในระดับดีมาก 

 12.01 – 16.00  คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 

         คณิตศาสตรอยูในระดับดี 

 8.01 – 12.00    คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 

         คณติศาสตรอยูในระดบัปานกลาง 

 4.01 – 8.00     คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 

         คณิตศาสตรอยูในระดับนอย 

     0 – 4.00    คะแนน  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา 

         คณิตศาสตรอยูในระดบัควรปรับปรุง 
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 2. แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการ

เรียนวชิาคณติศาสตร ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดงัภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ลําดับข้ันตอนการสรางแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม 

      แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

กําหนดความมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวของ 

เขยีนนิยามศัพทเฉพาะ 

 

เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว 
 

วิพากษและปรับแกขอคําถามกับอาจารยผูควบคมุปริญญานิพนธ 

นําบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

IOC  ≥   0.50 

จัดพิมพ เพื่อนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

ตัดออก 

r  ≥  0.20 

rtt > 0.70 

ทดสอบคุณภาพ ดานอํานาจจาํแนก และคาความเชื่อมั่น  

ไมผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 
ตัดออก 

ผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 
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จากภาพประกอบที่ 3 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 

  2.1 กําหนดความมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและ 

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณติศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  2.2 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบถามเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณติศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

  2.3 เขียนนิยามศัพทเฉพาะที่แสดงออกถึงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและแรงจูงใจใฝ

สมัฤทธิใ์นการเรียนวชิาคณติศาสตร 

  2.4 เขียนขอคําถามวัดระดับความรูสึกเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 

ขอ และขอคาํถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ โดยยึดนิยามตาม

นิยามศัพทเฉพาะท่ีสรางไว 

  2.5 นําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นใหอาจารยผู ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความครอบคลุม และความสอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะ แลว

ปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ 

  2.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมและความครอบคลุมเนื้อหา 

ตลอดการใชภาษาในการเขียนขอคําถามและคัดเลือกขอคําถามทีมี่ดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู

ระหวาง 0.67 – 1.00 ไดขอคําถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 19 ขอ และขอคําถาม

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 18 ขอ 

  2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก และปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญไปทดสอบคุณภาพ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศกึษา 2555 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน จํานวน 49 คน และโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 49 คน รวมเปน 98 คน ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนขอคําถาม ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยขอความทางบวก ใหคะแนน 

5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความทางลบใหคะแนน 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ตามลําดับ แลว

นําผลมาวิเคราะหคุณภาพแบบสอบถามรายขอ เพื่อหาอํานาจจําแนก (r) โดยใชวิธีการหาคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมจากขออื ่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total 

Correlation) ดวยสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation: Rxy) แลว

ทําการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดขอคําถามวัดเจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร จํานวน 17 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.239 – 0.659 หาความเชื่อมั่นโดยหา

คาสัมประสิทธิแ์อลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .844 
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และขอคําถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 16 ขอ มีคาอํานาจจําแนก

อยูระหวาง 0.202 – 0.584 มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ .819 

  2.8 จัดพิมพแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไวทัง้หมด เพือ่นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางใน

งานวิจัย โดยผูวิจัยเปนเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 

ตาราง 5 แสดงการวิเคราะหขอคําถามของแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและ 

     แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

ตัวแปร มิติการวดั จํานวนขอ รวม 

1. เจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร 

 

 

1.1 ความรูสึกทางจิตใจของบุคคลท่ีมีตอวิชา

คณิตศาสตรในทางบวก เชน ชอบ สนใจ ฯลฯ 

8  

17 ขอ 

1.2 ความรูสึกทางจิตใจของบุคคลท่ีมีตอวิชา

คณิตศาสตรในทางลบ เชน ไมชอบ ไมสนใจ ฯลฯ 

9 

2. แรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์ใน

การเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

2.1 ความปรารถนา คาดหวังท่ีจะประสบความสาํเร็จ

ในการเรียนวชิาคณติศาสตร รวมถงึ ความตัง้ใจ 

กระตอืรือรน เพือ่ท่ีจะฝนฝาอปุสรรคในการเรียนใหได 

9  

 

16 ขอ 

2.2 ความยอทอ ไมอดทน ตอการเรียนวชิา

คณิตศาสตร 

7 

  

ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ  

 ตัวอยาง 

 คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณา วา ขอความดังตอไปนี้ ตรงกับความรูสึกของนักเรียนใน

ระดับใด 

  

 

ขอ 

 

ขอความ 

 

ระดับความรูสึก 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

0 ขาพเจาชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร      

00 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมนาเรียน เพราะวายาก      

000 วิชาคณิตศาสตรเปนพื้นฐานของวิชาอื่น ๆ อีกหลาย

วิชา จึงจําเปนตองตั้งใจเรียน 
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  ขอความทางบวก     ขอความทางลบ 

การตรวจใหคะแนน  

 มากท่ีสุด   ให  5  คะแนน              มากท่ีสุด    ให  1  คะแนน 

 มาก    ให  4  คะแนน              มาก    ให  2  คะแนน 

 ปานกลาง  ให  3  คะแนน              ปานกลาง    ให  3  คะแนน 

 นอย    ให  2  คะแนน              นอย    ให  4  คะแนน 

 นอยท่ีสุด   ให  1  คะแนน              นอยท่ีสุด    ให  5  คะแนน 

 

 

 แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีทั้งหมด 17 ขอ ขอละ 5 คะแนน คะแนนรวมทั้ง

ฉบับเทากับ 85 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของทั้งฉบับเทากับ 5 คะแนน ผูวิจัยใชเกณฑการแปล

ความหมายคาเฉลี่ยของกลุมของแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม       

ศรีสะอาด. 2554: 121) ดังน้ี 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 4.51 – 5.00 คะแนน  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 คะแนน  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดบัมาก 

 2.51 – 3.50 คะแนน  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 คะแนน  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.50 คะแนน  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  

 2. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ 

 ตัวอยาง 

 คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณา วา ขอความดังตอไปนี้ ตรงกับความรูสึกของนักเรียนใน

ระดับใด 

  

 

ขอ 

 

ขอความ 

 

ระดับความรูสึก 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

0 ขาพเจาจะพยายามทําแบบฝกหัดแมวาจะเปนขอที่ยาก      

00 ขาพเจารูสึกภูมิใจมากเมื่อหาคําตอบของโจทยปญหา

คณิตศาสตรไดถูกตอง 

     

  



62 
 

 

 

  ขอความทางบวก     ขอความทางลบ 

การตรวจใหคะแนน 

 มากท่ีสุด   ให  5  คะแนน              มากท่ีสุด    ให  1  คะแนน 

 มาก    ให  4  คะแนน              มาก    ให  2  คะแนน 

 ปานกลาง  ให  3  คะแนน              ปานกลาง    ให  3  คะแนน 

 นอย    ให  2  คะแนน              นอย    ให  4  คะแนน 

 นอยท่ีสุด   ให  1  คะแนน              นอยท่ีสุด    ให  5  คะแนน 

 

 

 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีทัง้หมด 16 ขอ ขอละ  5 

คะแนน คะแนนรวมทัง้ฉบับเทากับ 80 คะแนน คะแนนเฉลีย่ของทัง้ฉบับเทากับ 5 คะแนน ผูวิจัยใช

เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุมของแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 121) ดังน้ี 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

 4.51 – 5.00 คะแนน  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน 

        ระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 คะแนน  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน 

        ระดับมาก 

 2.51 – 3.50 คะแนน  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน 

        ระดบัปานกลาง 

 1.51 – 2.50 คะแนน  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน 

        ระดับนอย 

 1.00 – 1.50 คะแนน  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาคณติศาสตรใน 

        ระดับนอยท่ีสุด 

 

วีธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะหระหวาง

วันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 21 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

 1.  ติดตอขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง ภายใน 

วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2556 

 2.  ติดตออาจารยประจําชัน้ของนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการแจกและ

เก็บรวบรวมแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ แบบความสามารถในการเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แบบสอบถามแรงจูงใจ       
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ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร  

 3. จัดเตรียมแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบความสามารถใน

การเปลี่ยนภาษาโจทย เปนภาษาคณิตศาสตร  แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร ใหเพียงพอตอจํานวนกลุมตัวอยาง 

 4. นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบความสามารถในการ

เปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แบบสอบถาม

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร ไปใหกลุมตัวอยางทํา ตามวันท่ีกําหนดไว ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2556 

 5. เกบ็รวบรวมแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบความสามารถใน

การเปลี่ยนภาษาโจทย เปนภาษาคณิตศาสตร  แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล 

 6.  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลของการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1 หาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร แบบสอบถามเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  (Index of consistency : IOC) โดยใชสูตรของ    

โรวิเนลลีและแฮม – แบลตัน โดยใชสูตรดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 117) 

 

N

R
IOC

∑=  

 

  เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

       ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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  1.2 หาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2554: 97) 

 

f2

RlRu
P

+
=  

 

  เม่ือ  P   แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ 

    Ru  แทน จํานวนคนในกลุมสูงท่ีตอบถูก 

    Rl  แทน จํานวนคนในกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

    f  แทน จํานวนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา (ซ่ึงตองเทากัน) 

 

  1.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยท – ไบซีเรียล 

(Point Biserial Correlation) โดยใชสูตรดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 131) 

 

pq
S

XX
r

x

qp
pbi ⋅

−
=  

 

  เม่ือ  pbir   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยท – ไบซีเรียล   

        ( คือ คาอาํนาจจําแนก ) 

    xS   แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท้ังฉบับ 

    pX  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมท่ีไดคะแนนรายขอเปน 1 

    qX   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมท่ีไดคะแนนรายขอเปน 0 

    p   แทน สัดสวนของคนท่ีไดคะแนนรายขอเปน 1 

    q   แทน สัดสวนของคนท่ีไดคะแนนรายขอเปน 0 
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  1.4 หาคาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – 

Richardson) (KR – 20) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2554: 103) 

 





 ∑−

−
= 2tt

S

pq
1

1K

K
r  

 

  เม่ือ  ttr   แทน คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

    K   แทน จํานวนขอสอบ 

    p   แทน สัดสวนของคนท่ีตอบถูกในขอหน่ึง ๆ ซ่ึงเทากับ 
N

R
 

        เม่ือ R แทนจํานวนคนท่ีตอบถกูในขอน้ัน  

        และ N แทนจํานวคนท่ีเขาสอบ   

    q   แทน สัดสวนของคนท่ีตอบผิดในขอหน่ึง ๆ ซ่ึงเทากับ 1 – p  

    2S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

 

  1.5 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขออื่นๆ ที่เหลือทัง้หมด (Item Total Correlation) โดยใช

สูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 

118) 

 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]2222xy

YYNXXN

YXXYN
r

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

 

 

  เม่ือ  rxy  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

    N  แทน จํานวนคนในกลุมในกลุมตัวอยาง 

    X  แทน คะแนนเปนรายขอของแตละคน 

    Y  แทน คะแนนผลรวมขออื่น ๆ ท่ีเหลือทุกขอ 
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  1.6 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 125) 

 








 ∑
−

−
=α 2

t

2
i

S

S
1

1n

n
 

 

 

  เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ัน (คาความเช่ือม่ัน) 

    n  แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

    
2
iS   แทน ความแปรปรวนของขอท่ี i 

    
2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

    ∑   แทน ผลรวมท้ังหมด 

 

 2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมตฐิาน 

  2.1 ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใชสูตร t – test (ชูศรี วงศรัตนะ. 

2550: 315)   

 

2r1

2Nr
t

−
−

=  

 

   เม่ือ t แทน คาจากการแจกแจงแบบที 

     r    แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

     N แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 

 

  2.2 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 333) 

 

YXjn...123.Y j
rR βΣ=  

   

   เม่ือ n...123.YR   แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระ 

         ตัวท่ี 1  ถึง n  กับตัวแปรตาม Y 

    jβ        แทน   คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวท่ี j ในรูป 

         คะแนนมาตรฐาน 
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     YX j
r         แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y) กับ 

         ตวัแปรอสิระ ( jX )  

 

  2.3 ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ โดยใชสูตรการแจก

แจงแบบเอฟ   ( F – Distribution ) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 335)  

 

k

1kN

R1

R
F 2

2 −−
⋅

−
=

 
 

   เม่ือ F  แทน คาการแจกแจงแบบเอฟ  ( F – Distribution )  

     R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

     N  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตวัอยาง 

     k  แทน จํานวนตวัแปรอสิระ 

     df 1       แทน       k  

     df 2       แทน      N – k – 1 

 

  2.4 หาคา Adjusted of R
2
 โดยใชสูตร (Pedhazur. 1997: 208) 

 

1kN

1N
)R1(1R 22

adj −−
−

−−=
 

 

   เม่ือ 2
adjR  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณท่ีปรับแกแลว  

     N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

     k  แทน จํานวนตวัแปรอสิระ 

     2R   แทน       กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 

  2.5 หาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัวโดยใชสูตร (Pedhazur. 

1997: 103)  

   2.5.1 หาคานํ้าหนักความสาํคญัในรูปคะแนนดบิ (Score Weight : b) 

 

j

y
jj
S

S
b β=
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   เม่ือ jb   แทน คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวท่ี j ในรูป 

         ของคะแนนดิบ  

     jβ   แทน คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวท่ี j ในรูป 

         ของคะแนนมาตรฐาน 

     yS   แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรตาม 

     yS   แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรอสิระ 

         ตัวท่ี j 

 

   2.5.2 หาคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta Weight : β ) โดยใช

สูตร (Pedhazur. 1997: 102)         

∑ ∑
∑=β

22j
YX

XY

 

 

   เม่ือ jβ   แทน คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระตัวท่ี j ในรูป 

         ของคะแนนมาตรฐาน  

     ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนตวัแปร X แตละตัวยกกําลังสอง 

     ∑ 2Y  แทน ผลรวมของคะแนนตวัแปร Y แตละตัวยกกําลังสอง 

     ∑XY  แทน ผลรวมของคะแนนตวัแปร X กบั Y ทุกคู 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาความสัมพันธและคาน้ ําหนักของตัวแปรปจจัยบางประการที ่สงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 X1  แทน ความสามารถในการคดิคาํนวณ 

 X2  แทน ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

 X3  แทน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

 X4  แทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวชิาคณติศาสตร 

 Y  แทน ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 K  แทน คะแนนเต็มท้ังฉบับของทดสอบ / แบบสอบถาม 

 k  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ / แบบสอบถาม 

 S  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

 Sk  แทน คาความเบ (Skewness) 

 Ku  แทน คาความโดง (Kurtosis) 

 df  แทน ระดับช้ันความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนนเบ่ียงเบน (Sum of Squares) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนนเบ่ียงเบน (Mean Squares) 

 R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 R
2
  แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 b  แทน คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยในรูปคะแนนดิบ 

 β   แทน คานํ้าหนักความสาํคญัของตวัแปรปจจัยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 SEb แทน ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคานํ้าหนักความสําคัญของ b 

 F  แทน คาสถิติของการแจกแจงแบบเอฟ 

 t  แทน คาสถิติของการแจกแจงแบบที 

 p  แทน ระดับนัยสําคัญ 
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 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

  1. คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ 

ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ใ์นการเ รียนวิชาคณิตศาสตร  คาสถิติพื ้นฐานของตัวแปรตาม ไดแก  

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

  2. คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยบางประการและคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัวกับความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร  

  3. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter) 

   3.1 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัย และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ

ของคานํ้าหนักความสําคัญโดยการทดสอบแบบที (t – test) 

   3.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร คากําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ และการทดสอบ

นัยสําคัญทางสถิติโดยการทดสอบแบบเอฟ (F – test) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. คาสถิติพื ้นฐานของตัวแปรปจจัย ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) 

ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) 

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาม ไดแก 

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร (Y) ผลการวเิคราะห ดังปรากฏในตาราง 6 
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ตาราง 6 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยแตละตัว และความสามารถในการแกโจทยปญหา 

     คณิตศาสตร 

 

ตัวแปร k K X  S Min Max Sk Ku แปลผล 

ความสามารถใน

การคดิคาํนวณ (X1) 

20 20 14.03 4.358 5 20 –.212 –1.169 ดี 

ความสามารถใน

การเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร (X2) 

19 19 11.41 5.121 2 19 .046 –1.369  

ดี 

เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร (X3) 

17 5 3.305 .585 1.35 5 .461 .582 ปาน

กลาง 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร (X4) 

16 5 3.216 .723 1.19 5 .069 .215 ปาน

กลาง 

 

ความสามารถใน

การแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร (Y) 

19 19 9.44 4.708 2 19 .473 –1.134 ปาน

กลาง 

 

 

 จากตาราง 6 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.44 จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 4.708 เมื ่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณติศาสตร พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคดิคาํนวณ (X1) อยูในระดับดี โดยมีระดับคะแนน

เฉลี ่ยเทากับ 14.03 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.358 มี

ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร (X2) อยูในระดับดี โดยมีระดับคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 11.41 จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.121  มีเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) อยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคะแนนเฉลี ่ยใกลเคียงกัน เทากับ 3.305 และ 3.216 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั .585 และ .723 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาลักษณะการกระจายของขอมูล พบวา ทุกตัวแปรมีลักษณะการกระจายของ

ขอมูลใกลเคียงโคงปกติ โดยตัวแปรสวนใหญมีลักษณะเบทางบวกเล็กนอย ไดแก ตัวแปร

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร แสดง
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วานักเรียนสวนใหญมีคะแนนจากการวัดตัวแปรท้ังสี่ ต่ํากวาคาเฉลี่ย มีเพียงตัวแปรความสามารถใน

การคิดคํานวณท่ีมีลักษณะเบทางลบเล็กนอย แสดงวา นักเรียนสวนใหญมีคะเนนสูงกวาคาเฉลี่ย 

  2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัว ไดแก ความสามารถ

ในการคิดคํานวณ (X1) ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) เจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ใ์นการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) และคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัวกับความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร (Y)  ซึง่ผูวิจัยไดนําคะแนนของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

(Y)  มาวิเคราะหหาคาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบธรรมดา และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใช t – test  ผลการวเิคราะห ดงัปรากฏในตาราง 7 

 

ตาราง 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัว และระหวางตัวแปรปจจัย 

    กบัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 

ความสามารถในการคดิ

คาํนวณ (X1) 

ความสามารถในการเปลี่ยน

ภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร (X2) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร (X4) 

1.000 

 

 

 

.815** 

 

1.000 

.383** 

 

.419** 

 

 

1.000 

 

.446** 

 

.456** 

 

 

.490** 

1.000 

 

.721** 

 

.815** 

 

 

.418** 

.466** 

 

ความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณติศาสตร (Y) 

 1.000 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 

 จากตาราง 7 พบวา ตัวแปรปจจัยท้ัง 4 ตัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู

ระหวาง .418 – .815  โดยตัวแปรปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณติศาสตรมากท่ีสดุ ไดแก ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .815  รองลงมา ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ และ แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธเทากับ .721 และ .466  
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ตามลําดับ สวนตัวแปรปจจัยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .418 

 เมือ่พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยแตละตัว พบวา ปจจัย

ทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 มีคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธอยู

ระหวาง .383 –  .815  โดย ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) กับความสามารถในการเปลี่ยน

ภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร (X2) มีความสัมพันธกันสูงสุด (r = .815) รองลงมา ไดแก เจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร (X3) กับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) (r = .490) 

ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) และ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร (X2) มีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) อยูใน

ระดับใกลเคียงกัน (r = .446 และ r = .456 ตามลําดับ) สวน ความสามารถในการคดิคาํนวณ (X1) 

กับกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด (r = .383) 

 เน่ืองจากตัวแปรปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด เทากับ .815 ผูวิจัยจึงนําตัวแปรปจจัยมาทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร เพื ่อตรวจสอบขอตกลงเ บื ้องตนดานปญหาความเปนพหุสัมพันธ ร วม 

(Multicollinearity) โดยการทดสอบคา Tolerance ซ่ึงเปนความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่ไม

สามารถอธิบายไดดวยตัวแปรอิสระอื่น ๆ ไดเกือบทั้งหมด แสดงใหเห็นปญหา Multicollinearity 

โดยทัว่ไปกําหนดใหไมต่ํากวา .10 สวนคา Variance Inflation factor (VIF) ตองมีคาไมเกิน 10  จึง

จะสรุปไดวา ไมมีปญหา Multicollinearity (สุวิมล  ติรกานันท. 2555 : 73) ผลการวิเคราะหดัง

ปรากฏในตาราง 8 

 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัย โดยวิเคราะหจากคา Tolerance และ  

    Variance Inflation factor (VIF) 

 

ตัวแปร 

  

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) 

ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร (X2) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) 

.329 

.318 

.712 

.673 

3.044 

3.142 

1.405 

1.485 

 

 จากตาราง 8 พบวา คา Tolerance ของตัวแปรปจจัยมีตัง้แต .318 – .712 ซึง่เปนคาที่

มากกวา .10 ถือวาเปนคาทีย่อมรับได แสดงวาปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอย เมือ่พิจารณา

คา Variance Inflation factor (VIF) ของตัวแปรปจจัย พบวา มีคาตัง้แต 1.405 – 3.142 ซึง่เปนคาที่
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ไมเกิน 10 แสดงวาปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอย จึงสรุปไดวา ไมมีปญหา Multicollinearity 

น่ันคือตัวแปรปจจัยท่ีศึกษาไมเกิดปญหาความเปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity)  

 3. ผลการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (enter) 

  3.1 คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร คากําลังสองของคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธพหุคูณ และการทดสอบ

นัยสําคัญทางสถิติ โดยการใชการทดสอบคาเอฟ (F – test) ผลการวเิคราะหดงัปรากฏในตาราง 9 

 

ตาราง 9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกบัความสามารถในการแกโจทย 

    ปญหาคณติศาสตร 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

Regression 

Residual 

Total 

4 

265 

269 

4080.306 

1882.123 

5962.430 

1020.077 

7.102 

143.625** .000 

R = .827  R
2
 = .684  R

2
adj = .680  

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

  จากตาราง 9 พบวา คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทัง้ 4 ตัว 

ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร (X2) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชา

คณิตศาสตร (X4) กับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีคาเทากับ .827 ซ่ึงมี

ความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรปจจัยทัง้ 4 ตัวรวมกัน

อธบิายความแปรปรวนของความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตรไดรอยละ 68.4 

   3.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักความสําคัญโดยใชการ

ทดสอบคาที (t – test) ผลการวเิคราะหดงัปรากฏในตาราง 10 
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ตาราง 10 คานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา 

    คณิตศาสตร 

 

ตัวแปร β  b SEb t p 

ความสามารถในการคดิคํานวณ (X1) .143 .155 .065 2.377* .018 

ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทย

เปนภาษาคณติศาสตร (X2) 

.636 .585 .056 10.399** .000 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) .055 .446 .329 1.355 .177 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวชิา

คณิตศาสตร (X4) 

.085 .552 .274 2.016* .045 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 

  จากตาราง 10 พบวา คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่

สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 

ไดแก ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) โดยมีคาน้ ําหนัก

ความสําคัญในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β  ) เทากับ  .636 (t = 10.399, p = .000) ปจจัย

ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) 

สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดย

มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β  ) เทากับ  .143  (t = 2.377, p = .018) และ 

.085 (t = 10.399, p = .000) ตามลําดับ สวนปจจัยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) สงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ผลการวิเคราะหดังกลาวทําใหสามารถสรางสมการทํานายความสามารถในการ       

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยชุดของตัวแปรปจจัยบางประการท้ัง 4 ตัว เปนดังน้ี 

  สมการคะแนนดบิ (raw score equation) :  

   * ** *

1 2 3 4Ŷ -2.654 .155 X .585 X .446X .552 X= + + + +  

  สมการคะแนนมาตรฐาน (standardized equation) : 

    4
*

32
**

1
* X085.X055.X636.X143.Z +++=  

  จากสมการคะแนนดิบแปลความหมายวา ความสามารถในการคิดคํานวณทีเ่พิ่มขึ้น 1 

หนวย จะทําใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพิม่ขึ้น .155 เมื่อตัวแปร

ปจจัยอืน่ถูกทําใหคงที ่ในทํานองเดียวกัน ถาความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพิ่มข้ึน 



76 
 

 

1 หนวย จะทําใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเพิ ่มขึ้น    

.585 , .446  และ .552 หนวย ตามลําดับ เม่ือตัวแปรปจจัยอื่นถูกทําใหคงท่ีเชนกัน 

  จากสมการคะแนนมาตรฐาน พบวา ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในระดับสูงสุด (β  = .636) 

รองลงมาไดแก ความสามารถในการคดิคาํนวณ (β  = .143) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร(β  = .085) สําหรับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทย

ปญหาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมายและวิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธและคาน้ําหนักความสําคัญ

ของปจจัยบางประการ ไดแก ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร กับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในงานวิจัยในครั้งนี ้มีจํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน  270 คน ซึ่งไดมาจาก

วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยพิจารณากําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม

ขอตกลงในการวิเคราะหถดถอยพหุที่ใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวนไมต่าํกวา 20 เทาของจํานวนตัว

แปรที่ใชในการวิเคราะหวิเคราะห (สุวิมล ติรกานันท. 2555: 76; อางอิงจาก Lindeman, Merenda 

& Gold, 1980: 199) ซ่ึงงานวิจัยในคร้ังน้ี มีจํานวนตัวแปรท้ังหมด 5 ตัว ดังนัน้กลุมตัวอยางจึงควรมี

จํานวนไมต่าํกวา 100 คน และจากการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป(ศิริชัย กาญจน

วาสี. 2555: 147) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ยอมรับความคลาดเคลื่อน (E) ท่ีระดับ 10% ทําใหได

ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 246 คน ดังน้ัน กลุมตัวอยางจํานวน 270 คนทีใ่ชในการศึกษาวิจัยในครัง้

นีจึ้งเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2556 ถึง วันที ่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยนําแบบทดสอบ / แบบสอบถามไปเก็บกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 295 ชุด และไดคัดเลือกแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณจํานวน 270 

ชุด มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยคาสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression: MR)   

 เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย มีจํานวน 5 ฉบับ เปนแบบทดสอบ 3 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร แบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ และ

แบบทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร ซ่ึงเปนแบบปรนัย

เลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก มีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ของคูเดอร – ริชารดสัน

เทากบั .876  .896  และ .835 ตามลําดับ เปนแบบสอบถาม 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึง่เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาความเชือ่มั่นอยูระหวาง .819 – .896 มีคา

อาํนาจจําแนกอยูระหวาง .202 – .960   
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิ เคราะหคาสถิติพื ้นฐานของการศึกษาปจจัยบางประการที ่ส งผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) ความสามารถ

ในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร (X2) อยูในระดับดี มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) อยู และความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร (Y) อยูในระดับปานกลาง 

 2. ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression: MR) เพื่อศึกษาคาสหสัมพันธ

พหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยบางประการ ไดแกความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) ความสามารถ

ในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถใน

การแกโจทยปญหาคณติศาสตร (Y) พบวา   

  2.1 คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั ้ง 4 ตัว ไดแก 

ความสามารถในการคดิคาํนวณ (X1) ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร 

(X2) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) กับ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีคาเทากับ .827 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตรไดรอยละ 68.4 

  2.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ความสามารถในการเปลี่ยนภาษา

โจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β ) 

เทากับ .636 ปจจัยความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร (X4) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีคาน้าํหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน(β ) เทากับ .143 และ .085 

ตามลําดับ สวนปจจัยเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทัง้ 4 ตัว ไดแก ความสามารถใน

การคิดคํานวณ (X1) ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) เจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) กับความสามารถใน
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การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) มีคาเทากับ .827 ซึง่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ .01 โดยตัวแปรปจจัยทัง้ 4 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดรอยละ 68.4 สอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยขอที ่1 โดยสามารถ

อภิปรายผลไดดังน้ี 

  1.1 ความสามารถในการคิดคํานวณ (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 อาจเปนเพราะ

ความสามารถในการคิดคํานวณ การบวก ลบ คูณ และหาร การใชสมบัติตางๆ ของจํานวนเต็ม เปน

ทักษะพืน้ฐานของวชิาคณติศาสตร หากนักเรียนขาดทักษะในดานการคดิคํานวณหรือขาดการฝกฝน

จนเกดิความชํานาญแลว อาจสงผลตอการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรได ยุพิน พิพิธกุล (2536: 94) 

กลาววา การฝกคิดคํานวณนั้นนักเรียนตองมีความเขาใจความรูพืน้ฐานเกีย่วกับคณิตศาสตร มีการ

ฝกฝนบอย จนสามารถจําไดและเกิดความชํานาญ และยังตองนําไปใช นักเรียนจึงจะคิดไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา หิรัญ (2551: 102) พบวา ความสามารถ

ดานตัวเลขมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  1 .2 ความสามารถในการเปลี ่ยนภาษาโจทย เปนภาษาคณิตศาสตร  (X2) มี

ความสมัพนัธทางบวกกบัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 การที่นักเรียนจะสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตองนั้น นอกจากจะตองมี

ทักษะการคิดคํานวณเปนพื้นฐานที่สําคัญแลว ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตรยังเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึง่ทีจ่ะนําไปสูผลลัพธทีถู่กตอง หากนักเรียน

ไมสามาถตีความจากภาษาโจทยเพือ่เปลี่ยนใหอยูในรูปสัญลักษณไดอยางถูกตอง การแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตรนั้น ๆ ก็อาจไมบรรลุผลสําเร็จได ดังที่อัมพร มาคะนอง (2553: 173) กลาววา 

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร องคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่ง คือ การ

สรางโจทยหรือประเด็นปญหา เปนความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลทีมี่อยู เพื่อหาความสัมพันธ 

ซึง่จะนําไปสูการสรางโจทย สัญลักษณ เพื่อแกปญหานั้น ๆ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของจิตอารีย 

ปญญาแจงสกุล (2544: 135) พบวา ทักษะการคิดคํานวณมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 นักเรียน

มีความปรารถนา คาดหวังทีจ่ะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีความพยายาม 

อดทน ที่จะแกปญหาตาง ๆ เพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังทีพ่ัชราภรณ เชียงแกว (2540: 18) กลาววา 

บุคลิกภาพของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ควรมีลักษณะ ดังนี ้มีความ

ทะเยอทะยาน กระตือรือรน เพียรพยายาม รับผิดชอบ ในดานของคณิตศาสตร นอกจากนี้ตองรู

คุณคา และตองการการยอมรับจากผูอื่นในดานของวิชาคณิตศาสตรดวย ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย
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ของผกาทิพย รันสูงเนิน (2555: 106) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นการเรียนคณิตศาสตรมีอิทธิพล

ทางออมตอความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตรผานทางความสามารถดานตวัเลข  

  1.4 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากเจตคติตอวิชาคณิต

ศาตรเปนความคิดเห็น ความรูสึก ชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ ตอวิชาคณิตศาสตร ถานักเรียนมี

ความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแลวก็จะทําให เกิดความตัง้ใจ ใฝรู ใฝเรียนในวิชาคณิตศาสตรมาก

ข้ึน ในทางตรงกนัขาม หากนักเรียนมีความรูสึก ไมชอบ ไมพอใจในวิชาคณิตศาสตร ความรูสึกของ

นักเรียนก็จะถูกปดกั้นดวยความรูสึกนัน้ จนไมสามารถที่จะเปดรับความรูในดานคณิตศาสตรได

อยางเต็มที ่ดังทีสุ่รางค โควตระกูล (2541: 366) กลาววา เจตคติเปนอัชฌาสัย (Disposition) หรือ

แนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิง่แวดลอม หรือสิ่งเรา ซึง่อาจเปนไดทั้งคน วัตถุ 

สิ่งของ หรือความคิด เจตคติอาจเปนบวก หรือลบ ถาบุคคลมีเจตคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ี

จะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามีเจตคติลบก็จะหลีกเลี่ยง เจตคติเปนสิ่งที่เรียนรู และเปนการแสดงออกของ

คานิยมและความเชือ่ของบุคคล ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรัตน พรหมรักษ (2553: 98) พบวา 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2. คาน้าํหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปน

ภาษาคณิตศาสตร (X2) โดยมีคาน้าํหนักความสําคัญในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β ) เทากับ  .636   

ปจจัยความสามารถในการคดิคาํนวณ (X1) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) 

สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดย

มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) เทากับ  .143 และ .085 ตามลําดับ สวนปจจัย

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัยขอ 2 โดยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  2.1 ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) สงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคา

นํ้าหนักความสาํคญั (β  = .636) มีคามากที่สุด แสดงวาความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยเปน

ภาษาคณิตศาสตร (X2) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (Y) ในระดับสูง 

อาจเปนเพราะ ความสามารถในการเปลี่ยนภาษาโจทยใหเปนภาษาคณิตศาสตร (X2) เปนตัวแปรที่

สําคัญที่จะนําไปสูการแกโจทยปญหาที่ถูกตอง ยกตัวอยางเชน เรือ่งการแกสมการ หากนักเรียนไม

สามารถสรางสมการแทนโจทยได กไ็มสามาถหาคาํตอบได ในทํานองเดียวกัน ในเร่ืองของ เศษสวน 

ทศนิยม ระบบจํานวนเต็ม นักเรียนก็ตองเขียนประโยคสัญลักษณแทนโจทยไดเชนเดียวกัน และ  

สุดสวาส ขันทมูล (2530: 18) ไดกลาวถึงทักษะทางคณิตศาสตร เชน ทักษะการคิดคํานวณ ทักษะ

การแกปญหา และทักษะการแปลความจากโจทยเพือ่เขียนเปนสัญลักษณ เปนทักษะทีค่วรสอนให

นักเรียน เพื่อใหเกิดความชํานาญและเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยพิชาญ พรหมสมบัติ (2548: 60) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกคณิตศาสตร

แบบการเขียนเปนประโยคสัญลักษณทางคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรสูงขึน้อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จี แอนดรู และ เอ เคอเรฟซัส 

(2012: 613 – 617) พบวา สมรรถภาพทางภาษามีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถทางดาน

คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.2 ความสามารถในการคดิคาํนวณ (X1) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องจาก ความสามารถในการคิดคํานวณ 

เปนความสามารถพื้นฐานที่จําเปน เชน  ทักษะ การบวก ลบ คูณ และ หาร จํานวนเต็ม ทศนิยม 

เศษสวน ซึง่หากไมมีความชํานาญ ก็จะสงผลถึงผลลัพธทีอ่าจคลาดเคลือ่นจากคาจริง ดังท่ี นอมศรี 

เคท (2537: 19 – 23) กลาววา ในการการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหไดผลดีนั้น องคประกอบที่

สําคัญอยางหนึ่ง คือ ทักษะการคํานวณ ซี่งนอกจากนักเรียนจะตองมีความสามารถในการอานโจทย 

เขาใจโจทยท่ีกําหนดให และสิ่งท่ีโจทยตองการทราบแลว นักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการคํานวณ

ดวย การมีทักษะในการคํานวณ คือการทีนั่กเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ และหารไดถูกตองแมนยํา

และรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติยา วงศวิทยานุกูล (2552: 171) พบวา ความสามารถใน

การคิดคํานวณมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และมี

ความสมัพนัธทางบวกกบัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

  2.3 แรงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X4) สงผลตอความสามารถใน

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เนื่องจาก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

เปนความปรารถนา ความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จ ดังนั้น หากนักเรียนมีความปรารถนา 

คาดหวงั กระตอืรือรน พยายามท่ีจะทําใหประสบความสาํเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแลว ความ

คาดหวังนั้น ๆ จะเปนแรงกระตุนผลักดันใหนักเรียนมีความตั้งใจ มุมานะ อดทน ในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา ทัศนวิจิตรวงศ (2540: 102)  พบวาแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิท์างการเรียนสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

  2.4 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X3) สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก เจตคติเปนเรือ่งของความคิดเห็น 

ความรูสึกชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ ดังนัน้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาภายใตความคิด 

ความรูสึกของตนเอง  ดังท่ีพวงรัตน ทวีรัตน (2531: 108) กลาววา เจตคติเปนอารมณทีมี่อยูในทุกผู

ทุกคน แตอยูในระดับทีแ่ตกตางกัน เจตคติเปนสิง่ทีผ่ลักดันบุคคลใหแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิง่

เราตาง ๆ อันอาจอยูในลักษณะทีพ่ึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได ทัง้นี้ขึน้อยูกับกระบวนการเรียนและ

ประสบการณของแตละบุคคล เมื่อพิจารณาในดานของความแตกตางระหวางบุคคล ในสภาพความ

เปนจริง นักเรียนบางคนอาจจะมีความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร รูสึกชอบ แตความรูสึกนี้อาจไม

สงผลตอผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตรที่ดีดวย อาจเปนเพราะความถนัดของแตละบุคคล ดังนั้น
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เจตคติอาจไมไดเปนเปนตัวทํานายผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ชัดเจน ในทางตรงกันขาม อาจมี

นักเรียนบางคน เมือ่ถามถึงความรูสึกโดยแทจริงอาจจะไมไดชอบ หรือพอใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรมากนัก แตผลการเรียนอาจจะอยูในเกณฑที่ดี หรือดีมาก อาจเนื่องจากมีความถนัด

ทางดานคณิตศาสตร ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีพร เปรมปรีดิ์ (2555:  87) ที่พบวา เจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตรไมสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร แตขัดแยงกับงานวิจัย

ของณัฐพล แยมฉิม (2547: 77) ที่พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแฉลม อินวารี (2552: 138) ท่ี

พบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และยังมีงานวิจัยของบราวน และโฮลซแมน (รัตนา เจียมบุญ. 2540: 

35; อางอิงจาก Brown and Holtzman. 1976: 4) ที่พบวานักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกัน แตมี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกันนัน้เปนเพราะมีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกันและ

นักเรียนสวนใหญทีมี่เจตคติไปในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตรจะไดคะแนนมากกวานักเรียนทีมี่เจต

คตไิปในทางลบ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สงผลตอความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

และในการทําวิจัยคร้ังตอไปดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

  1.1 จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษา

คณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมากทีสุ่ด โดยมีคาน้าํหนัก

ความสาํคญัในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β ) สูงสุด เทากับ  .636  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน 

ครูผูสอนควรเพิ่มบทเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาในดานของการตีความ แปลความจาก

โจทย การวิเคราะหสถานการณ ใหนักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณแทนโจทยได เพื ่อนําไปสู

กระบวนการแกโจทยปญหาไดอยางถูกตอง นอกเหนือจากนี ้การสงเสริมใหนักเรียนฝกคิดคํานวณ

เพื่อใหเกิดทักษะน้ันยังคงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพราะในปจจุบนัมีการพฒันาในดานของเทคโนโลยี เคร่ือง

คิดเลข โทรศัพทมือถือ ถูกนํามาใชเปนตัวชวยในการคิดคํานวณ ทําใหทักษะการคิดคํานวณถูกใช

นอยลง แตใชวาเทคโนโลยีจะทําแทนไดทุกอยาง ความสามารถในการตีความ แปลความ จากโจทย 

ความสามารถในการคิดแกโจทยปญหา เทคโนโลยีไมสามารถทําแทนได ดังนั้นจึงควรสงเสริมให

นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหมากขึ้นเพื่อนําไปสูความ

เจริญกาวหนาในอนาคตตอไป 

  1.2 จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรสงผลตอ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย ความเบ และความ
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โดงแลว พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง ลักษณะ

โคงของความถี่เบทางบวก และมีการกระจายขอมูลคอนขางนอย ดังนั้น ครูผูสอนควรมีการจัดการ

เรียนการสอนที ่สอดแทรกในดานของการกระตุ นใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน

คณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เริ่มจากงายไปยาก ใหเหมาะกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนในบทเรียนตอๆ ไป 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 จากผลการวิจัย พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสงผลตอความสามารถในการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยในครัง้นี้ มีทั้งที่สอดคลองและ

ขัดแยงกับงานวิจัยของผูวิจัยทานอื่น ๆ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรยังคงเปนตัวแปร

ปจจัยที่นาสนใจ อาจเนื่องมาจากยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดวย 

เชน เจตคติตอครูผูสอน การจัดการเรียนการสอน สภาพบรรยากาศ ลวนแลวแตมีผลตอเจตคติตอ

วิชาคณิตศาสตร เชน นักเรียนอาจมีความชอบ หรือไมชอบ เกีย่วกับครูผูสอน การจัดการเรียนการ

สอน หรืออาจเน่ืองมาจากชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล สภาพบรรยากาศที่หนาวมาก หรือ 

รอนมาก ก็อาจมีผลตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรดวย หากมีการศึกษาตัวแปรนี้โดยละเอียด และ

ปรับปรุงในดานของเครื่องมือที่ใชในการวัดใหดีขึ ้น นาจะไดขอสรุปที่ชัดเจนเพื ่อนําไปสู การนํา

ผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

  2.2 จากตารางสรุปปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

พบวา ความรูพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเปนตัวแปรปจจัยทีมี่ผูวิจัยหลายทานสนใจศึกษา และในการ

วิจัยในครัง้นี้ ผูวิจัยไมไดนําตัวแปรปจจัยดังกลาวมาทําการศึกษาดวย เนื่องจากนักเรียนแตละคนมี

ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่แตกตางกัน ดังนัน้ในการวิจัยครั้งตอไป อาจทําการศึกษาตัวแปร

ปจจัยดังกลาวในดานของตัวแปรแทรกซอนที่อาจสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาผาน

ตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ โดยมีการควบคุมตัวแปรดังกลาวไว หรือศึกษาตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ ที่

อาจสงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เชน เจตคติตอครูผู สอน 

ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการใหเหตุผล เปนตน เพื ่อจะไดปรับปรุงและ

พฒันาการเรียนการสอนในเร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนใหดีข้ึน 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิคาํนวณ 

 

ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก 

1 1 คัดเลือกไว 11 1 คดัเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 12 1 คดัเลือกไว 

3 1 คัดเลือกไว 13 1 คดัเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 14 1 คดัเลือกไว 

5 1 คัดเลือกไว 15 1 คดัเลือกไว 

6 1 คัดเลือกไว 16 1 คดัเลือกไว 

7 1 คัดเลือกไว 17 1 คดัเลือกไว 

8 1 คัดเลือกไว 18 1 คดัเลือกไว 

9 1 คัดเลือกไว 19 1 คดัเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 20 1 คดัเลือกไว 

 

ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเปลีย่นภาษา 

    โจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

 

ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก 

1 1 คัดเลือกไว 11 1 คดัเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 12 1 คดัเลือกไว 

3 0.33 ตดัออก 13 1 คดัเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 14 1 คดัเลือกไว 

5 1 คัดเลือกไว 15 1 คดัเลือกไว 

6 1 คัดเลือกไว 16 1 คดัเลือกไว 

7 1 คัดเลือกไว 17 1 คดัเลือกไว 

8 1 คัดเลือกไว 18 1 คดัเลือกไว 

9 1 คัดเลือกไว 19 1 คดัเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 20 1 คดัเลือกไว 
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

    คณิตศาสตร 

 

ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก 

1 0.67 คัดเลือกไว 11 1 คดัเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 12 1 คดัเลือกไว 

3 1 คัดเลือกไว 13 1 คดัเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 14 1 คดัเลือกไว 

5 1 คัดเลือกไว 15 1 คดัเลือกไว 

6 1 คัดเลือกไว 16 1 คดัเลือกไว 

7 1 คัดเลือกไว 17 1 คดัเลือกไว 

8 1 คัดเลือกไว 18 1 คดัเลือกไว 

9 1 คัดเลือกไว 19 1 คดัเลือกไว 

10 1 คัดเลือกไว 20 0.33 ตดัออก 

 

ตาราง 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา 

    คณิตศาสตร 

 

ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก 

1 1 คัดเลือกไว 11 1 คดัเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 12 1 คดัเลือกไว 

3 0.67 คัดเลือกไว 13 1 คดัเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 14 0.33 ตดัออก 

5 0.33 ตดัออก 15 1 คดัเลือกไว 

6 1 คัดเลือกไว 16 1 คดัเลือกไว 

7 1 คัดเลือกไว 17 1 คดัเลือกไว 

8 1 คัดเลือกไว 18 1 คดัเลือกไว 

9 1 คัดเลือกไว 19 0.67 คดัเลือกไว 

10 0.67 คัดเลือกไว 20 1 คดัเลือกไว 
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ตาราง 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

 

ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก ขอที ่ คา IOC ผลการคัดเลือก 

1 1 คัดเลือกไว 11 1 คดัเลือกไว 

2 1 คัดเลือกไว 12 1 คดัเลือกไว 

3 1 คัดเลือกไว 13 1 คดัเลือกไว 

4 1 คัดเลือกไว 14 0.67 คดัเลือกไว 

5 1 คัดเลือกไว 15 1 คดัเลือกไว 

6 0.67 คัดเลือกไว 16 0.67 คดัเลือกไว 

7 1 คัดเลือกไว 17 1 คดัเลือกไว 

8 0.67 คัดเลือกไว 18 1 คดัเลือกไว 

9 0.67 คัดเลือกไว 19 0.67 คดัเลือกไว 

10 0.33 ตดัออก 20 1 คดัเลือกไว 

 

ตาราง 16 คาความยาก (p) และอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 

    คิดคํานวณ 

 

ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก 

1 0.70 0.60 นําไปใช 11 0.58 0.84 นําไปใช 

2 0.64 0.72 นําไปใช 12 0.56 0.64 นําไปใช 

3 0.60 0.80 นําไปใช 13 0.66 0.68 นําไปใช 

4 0.64 0.72 นําไปใช 14 0.62 0.60 นําไปใช 

5 0.60 0.64 นําไปใช 15 0.54 0.44 นําไปใช 

6 0.66 0.60 นําไปใช 16 0.58 0.68 นําไปใช 

7 0.54 0.68 นําไปใช 17 0.68 0.56 นําไปใช 

8 0.70 0.60 นําไปใช 18 0.62 0.68 นําไปใช 

9 0.66 0.68 นําไปใช 19 0.62 0.76 นําไปใช 

10 0.50 0.36 นําไปใช 20 0.40 0.64 นําไปใช 

 

คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ  .876 
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ตาราง 17 คาความยาก (p) และอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเปลีย่น 

    ภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

 

ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก 

1 0.56 0.88 นําไปใช 11 0.58 0.60 นําไปใช 

2 0.54 0.60 นําไปใช 12 0.48 0.80 นําไปใช 

3 0.52 0.72 นําไปใช 13 0.52 0.88 นําไปใช 

4 0.48 0.80 นําไปใช 14 0.52 0.56 นําไปใช 

5 0.54 0.84 นําไปใช 15 0.56 0.56 นําไปใช 

6 0.52 0.56 นําไปใช 16 0.52 0.96 นําไปใช 

7 0.56 0.88 นําไปใช 17 0.56 0.80 นําไปใช 

8 0.66 0.60 นําไปใช 18 0.56 0.56 นําไปใช 

9 0.44 0.40 นําไปใช 19 0.64 0.72 นําไปใช 

10 0.52 0.88 นําไปใช 20 0.56 0.88 นําไปใช 

 

คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ  .896 

 

ตาราง 18 คาความยาก (p) และอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทย 

    ปญหาคณติศาสตร 

 

ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก ขอที ่ p r ผลการคัดเลือก 

1 0.52 0.48 นําไปใช 11 0.56 0.80 นําไปใช 

2 0.64 0.48 นําไปใช 12 0.36 0.56 นําไปใช 

3 0.46 0.60 นําไปใช 13 0.52 0.80 นําไปใช 

4 0.50 0.76 นําไปใช 14 0.56 0.88 นําไปใช 

5 0.50 0.76 นําไปใช 15 0.48 0.80 นําไปใช 

6 0.46 0.60 นําไปใช 16 0.58 0.76 นําไปใช 

7 0.42 0.28 นําไปใช 17 0.52 0.80 นําไปใช 

8 0.50 0.92 นําไปใช 18 0.58 0.84 นําไปใช 

9 0.60 0.48 นําไปใช 19 0.30 0.28 นําไปใช 

10 0.34 0.28 นําไปใช 20 0.56 0.80 นําไปใช 

 

คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากบั  .835 
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ตาราง 19 คาอาํนาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 

1 .629 คัดเลือกไว 11 .453 คดัเลือกไว 

2 .625 คัดเลือกไว 12 .148 ตดัออก 

3 .478 คัดเลือกไว 13 .494 คดัเลือกไว 

4 .375 คัดเลือกไว 14 .378 คดัเลือกไว 

5 .423 คัดเลือกไว 15 .473 คดัเลือกไว 

6 .573 คัดเลือกไว 16 .028 ตดัออก 

7 .298 คัดเลือกไว 17 .454 คดัเลือกไว 

8 .446 คัดเลือกไว 18 .599 คดัเลือกไว 

9 .659 คัดเลือกไว 19 .318 คดัเลือกไว 

10 .369 คัดเลือกไว 20 .239 คัดเลือกไว 

 

คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทากับ  .855 

 

ตาราง 20 คาอาํนาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

ขอที ่ r ผลการคัดเลือก ขอที ่ r ผลการคัดเลือก 

1 .536 คัดเลือกไว 11 .441 คดัเลือกไว 

2 .584 คัดเลือกไว 12 .066 ตดัออก 

3 .538 คัดเลือกไว 13 .410 คดัเลือกไว 

4 .560 คัดเลือกไว 14 .481 คดัเลือกไว 

5 .202 คัดเลือกไว 15 .319 คดัเลือกไว 

6 .451 คัดเลือกไว 16 .360 คดัเลือกไว 

7 .460 คัดเลือกไว 17 .304 คดัเลือกไว 

8 .542 คัดเลือกไว 18 .381 คดัเลือกไว 

9 .208 คัดเลือกไว 19  – .119 ตดัออก 

10 .448 คัดเลือกไว 20 .344 คดัเลือกไว 

 

คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ  เทากับ .819 
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เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
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1

 

5

 

4

 

3

 

2

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เร่ือง 

ปจจัยบางประการทีส่งผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คําชี้แจง 

 เครื่องมือทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 5 ฉบับ โดยเปนแบบทดสอบ 

จํานวน 3 ฉบับ และแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

 ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิคาํนวณ  

  จํานวน 20 ขอ   

 ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร 

  จํานวน 19 ขอ 

 ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร  

  จํานวน 19 ขอ 

 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  

  จํานวน 17 ขอ 

 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

  จํานวน 16 ขอ 

 แบบทดสอบ ฉบับท่ี 1  ฉบับท่ี 2 และ ฉบับที ่3 ใหทําลงในกระดาษคําตอบทีแ่จกให  โดย

ฉบับท่ี 1 และ ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ใหทําลงในกระดาษคําตอบแผนเดียวกัน สวนแบบสอบถาม

ใหทําลงในแบบสอบถาม โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามคําชี้แจงของแบบทดสอบและแบบสอบถามแต

ละฉบับ 

 

ตัวอยางการทําแบบทดสอบ    

ใหนักเรียนระบาย         ลงในชองตัวเลือกใหตรงกับคําตอบในขอท่ีนักเรียนเลือก โดยใชดินสอ  2B   

 

ขอ  00         ตองการเลือกคําตอบ ขอ  3)        

 

ใหระบายดังน้ี     

 

ขอ  00    

 

หากตองการเปลี่ยนตัวเลือก  ใหนักเรียนลบตัวเลือกที่ระบายไวใหสะอาด   

แลวระบาย         ลงในตัวเลือกที่ตองการเลือกใหม 
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ตัวอยาง   1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิคาํนวณ 

(0) ผลลัพธของ 2.2 17.987 3.999+ −   

   1) 16.181 

   2) 16.178 

   3) 16.188  

   4) 16.171        ตอบ ขอ 2) 

  2. แบบวดัความสามารถในการแปลภาษาโจทยเปนภาษาคณติศาสตร  

(00) หาเทาของจํานวนจํานวนหนึ่งมากกวา 450 อยู 165 เขียนเปนประโยคสัญลักษณตรงกับขอใด 

(กําหนดใหจํานวนจํานวนหนึ่งแทนดวย x ) 

   1) 5x + 450 = 165 

   2) 5x – 450 = 165 

   3) 5x = 450  

   4) 5x = 165       ตอบ ขอ 2) 

  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทยปญาทางคณติศาสตร  

(000) แมมีเงินอยูจํานวนหน่ึง แบงใหลูกสาวไป เศษหน่ึงสวนสี่ของท่ีมีอยู ถาแมนําเงินท่ีเหลือไปซ้ือ

อาหารสดท่ีตลาดเปนเงิน 357 บาท แลวยังเหลือเงินอีก 393 บาท จงหาวาเดิมแมมีเงินอยูทัง้หมดกี่

บาท 

   1) 607 บาท 

   2) 750  บาท 

   3)  900 บาท 

   4) 1,000 บาท      ตอบ ขอ 4) 

 

 เครือ่งมือทั้ง 5 ฉบับนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอการเรียน

ใด ๆ ของนักเรียนและทางโรงเรียนแตอยางใด และขอมูลท้ังหมดจะเก็บเปนความลับ 

 การวิจัยครั้งนีมี้ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

และแบบสอบถามดวยความตัง้ใจและเตม็ความสามารถ 

 ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนทีใ่หความรวมมือในการทําแบบทดสอบและแบบสอบถามมา ณ 

โอกาสน้ีดวย 

 

             นางสาวชลธชิา  ใจพนัส 

         นิสติปริญญาโท  สาขาการวจัิยและสถติทิางการศกึษา 

          มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ 

 

คําชี้แจง   1. ขอสอบชุดน้ีมีท้ังหมด 20 ขอ ใชเวลาทํา 30 นาที 

    2. จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  

1. จงหาผลลัพธของ (– 39) + (– 14) 

1)  53 2)  – 25 3) – 53 4)  25 

2. จงหาผลลัพธของ  48 – 60 – 77 

1)  65 2)  – 65 3) – 79 4) – 89 

3. จงหาผลลัพธของ  ( ) ( )12 4 5− × − ×  

1)  180 2)  – 180 3) – 240 4)  240 

4. จงหาผลลัพธของ  ( ) ( ) ( )9 30 14− × − × −  

1)  3,780 2)  – 2,380 3) – 3,780 4)  2,380 

5.จงหาผลลัพธของ 
81 8 5

1
21 7

× ÷ 
 

 

1) 
12

7
 2) 

12

21
 3)  9 4) 18 

6. จงหาผลลัพธของ 
2 1 2

5 6 3
− +  

1)  
3

14
 2)  

3

30
 3) 

5

14
 4)  

9

10
 

7. จงหาผลลัพธของ 25 30 2 4− + − ×  

1)  12 2)  – 3 3)  – 28 4)  – 12 

8. จงหาผลลัพธของ  ( ) ( )549 9− ÷ −  

1)  51  2)  – 51  3)  61  4)  – 61 

9. จงหาผลลัพธของ  ( ) ( )426 3 2÷ ÷ −  

1)  70  2)  – 70  3) 71 4)  – 71 
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10. จงหาผลลัพธของ  ( )12.5 5.02 0.01× × −  

1)    0.06275 2)   – 0.06275  3)   0.6275   4)   – 0.6275 

11. จงหาผลลัพธของ  ( )47.285 52.97 126.7+ + −  

1)  – 26.445  2)  – 25.445  3) – 25.476 4)  – 46.476 

12. จงหาผลลัพธของ    
7

5

5

4

3

2

2

1
+−+  

1)  
17

1
210

 2)  
127

210
  3)  

563

210
  4)  

23
2

210
 

13. จงหาผลลัพธของ  
12 2

24 2 76
5 5

   × + ×   
   

 

1)  
420

5
  

2)  240  
3)  

240

25
  

4)  420 

14. จงหาผลลัพธของ  33 18 29 27 2 35 71+ + + + + +  

1)  215  2)  220  3)  210   4)  225 

15. จงหาผลลัพธของ  
1

2
1

2
1

2
2

+
+

+

 

1)  
1

6
2

 2)  
12

5
2   3)  

1

8
  4)  

5

12
 

16. จงหาผลลัพธของ  
2 1 1 1

27 2 0.5 2 33
3 2 3 3
+ − − − +  

1)  
60.5

6
 

2)  – 60.5  3)  60 4)  55.5  

17. จงหาผลลัพธของ  
25 48 39 20 1 50

12
12 15 40 13 2 4

   × × × × −  
  

 

1)  10 2)  1 3) 0   

  
4)  

1

2
 

18. จงหาผลลัพธของ  420 18 19 47 32 71 33− − − − − −  

1)  320  2)  220  3) 300 4)  200 
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19. จงหาผลลัพธของ  
81 82 41

5 27 30

 × ÷ 
 

 

1)  
18

5
 

2)  18 3)  12 4)  36 

20. จงหาผลลัพธของ  0.0025 0.04 0.05+ ×  

1)  0.0045  2)  0.0027  3) 0.002125 4)  0.2125 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเปลีย่นภาษาโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร 

 

คําชี้แจง   1. ขอสอบชุดน้ีมีท้ังหมด 19 ขอ ใชเวลาทํา 30 นาที 

    2. จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  

 

21. เศษสองสวนหาของจํานวนจํานวนหน่ึงบวกดวย 12 เขียนไดตรงกับขอใด  

(จํานวนจํานวนหน่ึง คอื y) 

1)    
2

5y
  2)   

2y 12

5

+
 3)    

2
y 12

5
+   4)    

2
12

5y
+  

22. ผลบวกของกําลังสองของจํานวนจํานวนหน่ึงกบั 8  เขียนไดตรงกับขอใด  

(จํานวนจํานวนหน่ึง คอื y) 

1)     ( )2
8 y+   2)     2y 8+   3)    28 y+  4)     28 y y+ +  

23. ทอระบายนํ้ารูปวงแหวนมีเสนผานศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 12 นิ้ว และ 15 น้ิว 

ตามลําดับ ถาจะหาความหนาของทอระบายนํ้า จะเขียนประโยคสัญลักษณไดตรงกับขอใด 

1)   15 12−         
2)   

15 12

2

−
 3)   

15 12

2

+
        

4)   ไมมีขอถูก 

24. กิ่งมีเงินอยู 95 บาท แกวมีเงินนอยกวาสองเทาของกิ่งอยู 15 บาท ถาตองการหาวาแกวมีเงินอยู

เทาไร สามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดตามขอใด  

1)   2(95) – 15 = □      2)   2(95 – 15) = □ 3)   95 – 2(15) = □   4) 2(95) – 2(15) = □ 

25. เม่ือ 7 ปท่ีแลว ฝาแฝดสองคนมีอายุรวมกันได 38 ป สามารถหาอายุปจจุบันของฝาแฝดคูน้ี ได

ตรงตามประโยคสัญลักษณในขอใด 

1)   38 – 7 = □         2)  
38 7

2

−
=  3)   

38
7

2
+ =         4)    

38 7

2

+
=  
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26. ถานุชมีเงินอยู 140 บาท หนอยมีเงินเปนสองเทาของนุช นิดมีเงินนอยกวาหนอย 80 บาท และ

นอยมีเงินมากกวานิด 150 บาท สามารถเขียนประโยคสัญลักษณเพื่อหาเงินของนอยไดตามขอใด 

1)   
140

80 150
2
+ − =     2)  

140
80 150

2
− + =  

3)   2(140) 80 150+ − =    4)   2(140) 80 150− + =  

27. รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึงมีดานยาวยาวกวาเศษสามสวนสองของดานกวางอยู 14 น้ิว ถาดาน

กวางยาว 12 น้ิว สามารถเขียนประโยคสัญลักษณเพื่อหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมรูปน้ีไดตรงตามขอใด 

1)   
3

(12) 14 (12)
2

 − =  
    2)   

3
12 14 12

2
× − × =  

3)  
3

(12) (12) 14
2

 + =  
  4)    

3
(12) 4

2
+ =  

28. ให y เปนจํานวนคี่ สามารถหาผลคูณของจํานวนคี่ท่ีอยูถัดจาก y ข้ึนไป 1 จํานวน กบั จํานวนคี่

ท่ีอยูถัดจาก y ลงมาอีก 1 จํานวนไดตรงกับประโยคสัญลักษณในขอใด 

1)   (y – 1)(y + 1)        2)    (y + 1)(y)(y – 1) 3)   (y – 2)(y + 2)       4)    (y + 2)(y)(y – 2)       

29. นํ้าใจอานหนังสือเลมหน่ึง วันแรกอานได 
1

3
 ของท้ังหมด วันท่ีสองอานไดอีก 

1

5
ของท่ีเหลือ 

วันท่ีสามอานอีก 40 หนา จึงจบเลมพอดี สามารถเขียนสมการเพื่อหาจํานวนหนาท้ังหมดของ

หนังสือเลมน้ีไดตรงตามขอใด (กําหนดให y แทนจํานวนหนาท้ังหมดของหนังสือเลมน้ี) 

1)   
1 1

y 40
3 5

− − =    2)   
1 1

y y y 40 0
3 5

− − − =  

3)   
1 1 1

y y (y y) 40 0
3 5 3

− − − − =  4)   
1 1 1

y y ( y y) 40
3 5 3

− − − =  

30. ถังนํ้าขนาดใหญบรรจุนํ้าเต็มถัง ถาเทนํ้าออกใสถังขนาดกลางท่ีบรรจุได 5 ลิตร จํานวน 2 ถัง 

และ ถังขนาดเล็กบรรจุได 1.5 ลติร จํานวน 5 ถัง ปรากฎวายังเหลือนํ้าอีก 
1

10
 ของถงั สามารถ

เขียนสมการเพื่อหาปริมาตรของถังใบใหญไดตรงกับขอใด (กําหนดใหถังใบใหญมีปริมาตรเทากับ v) 

1)   
1

v 2(5) 5(1.5) v
10

− − =      2)   
1

v 5 2 v
5

− − =  

3)   
1

v 2(5) 5(1.5) v 0
5

− − − =   
4)   v 5(2) 1.5(5)− −  
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31. รูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวรูปหน่ึงมีฐานยาวเปนคร่ึงหน่ึงของความยาวของดานประกอบมุมยอด ถา

ฐานยาว 7 เซนติเมตร ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมรูปน้ีตรงกับขอใด 

1)   
7 7 7

2 2 2
+ +                    2)    

7 7
7

2 2
+ +  

3)  2(7) + 2(7) + 2(7)           4)   2(7) + 2(7) + 7 

32. หมิวหนัก 52.4 กิโลกรัม หมวยหนัก 64.2 กิโลกรัม ถา แพรไหมหนักเปนหาเทาของผลตางของ

นํ้าหนักของหมิวกับหมวย นํ้าหนักของแพรไหมตรงกับขอใด 

1)   5(64.2) – 52.4            2)   64.2 – 5(52.4) 3)   5(52.4 – 64.2) 4)   5(64.2 – 52.4) 

33. มีเชือกอยู 2 เสน ยาว 15.2 เซนติเมตร และ 17.9 เซนตเิมตร ถานํามาตอกัน โดยตองการให

เสยีความยาวตรงรอยตอไมเกนิ 2.5 เซนติเมตร ความยาวท่ีนอยท่ีสุดของเชือกท่ีตอเสร็จแลวตรงกับ

ขอใด 

1)   (15.2 – 2.5) + (17.9 – 2.5)   2)   (15.2 + 17.9) – 2.5 

3)   (15.2 – 2.4) + (17.9 – 2.4)   4)   (15.2 + 17.9) – 2.4 

34. ด.ช.กลาหาญ และ ด.ช.ซ่ือสัตย เก็บเงินรวมกันได 850 บาท ถา ด.ช.กลาหาญ เก็บเงินเปนสอง

เทาคร่ึงของ ด.ช.ซ่ือสัตย สามารถเขียนสมการเพื่อหาจํานวนเงินของ ด.ช.ซ่ือสัตยไดตรงตามขอใด 

(สมมตใิห ด.ช.ซ่ือสัตยเก็บเงินได y บาท) 

1)   
1

y y 850
2

+ =      2)   
5

y y y 850
2

 + + = 
 

 

3)   
5

y y 850
2

+ =      4)   
1

y 2 850
2

+ =  

35. ผลตางของสามในสี่ของจํานวนหน่ึงกับหาเทาของสิบเจ็ด เขียนเปนสัญลักษณไดตรงตามขอใด 

(กําหนดใหจํานวนจํานวนหน่ึง เปน x ) 

1)   ( )
3

x 5x
4

−      2)   
3

x 5(17)
4
−  3)   ( )

3
5x 17

4
−    4)   ( )

3
17x 5

4
−  

36. สี่เทาของผลบวกระหวางสองในสามของเลขจํานวนหน่ึงกับ 35 เขียนเปนสัญลักษณไดตรงตาม

ขอใด (กาํหนดใหเลขจํานวนหน่ึง เปน y) 

1) 
2

4 y 35
3

 + 
 

    2) 
2

4 y 35
3

 + 
 

 3) ( )
2

4 y 35
3

× +     4) 
2

4 y 35
3

× +  

37. เศษหน่ึงสวนดวยผลบวกของสองเทาของเลขจํานวนหน่ึงกับ 19 เขียนเปนสัญลักษณไดตรงตาม

ขอใด (กาํหนดเลขจํานวนหน่ึง เปน m) 

1) 
( )

1

2 m 19+
    2) ( )

1
m 19

2
+  3) 

1
19

2m
+    4) 

1

2m 19+
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38. คุณครูมีดินสออยู 4 โหล รวมกับดินสอท่ีมีอยูเดิมอีก 8 แทง ถาตองการแบงใหนักเรียนจํานวน y 

คน นักเรียนแตละคนจะไดรับดินสอคนละกี่แทง 

1) 
4 8

y

+
               2)

12(4 8)

y

+
 3) 

4(12)
8

y
+     4) 

4(12) 8

y

+
 

39. ฟารมเลี้ยงสัตวแหงหน่ึงมีสัตวรวมท้ังหมด 1,050 ตัว เปนไก x ตัว เปด y ตัว ท่ีเหลือเปนสุกร 

จงหาวาฟารมแหงน้ีเลี้ยงสุกรไวท้ังหมดกี่ตัว 

1) 1,050 ตัว       2) x – y ตัว 3)1,050 – (x – y) ตัว   4) 1,050 – x – y ตัว 

               

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณติศาสตร 

 

คําชี้แจง   1. ขอสอบชุดน้ีมีท้ังหมด 19 ขอ ใชเวลาทํา 30 นาที 

    2. จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

40. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึง กวาง 12.5 ซม. ยาว 20.6 ซม.ถาตัดมุมท้ังสี่ออกเปนรูป

สามเหลี่ยมหนาจ่ัวท่ีมีดานประกอบมุมยอดยาว 4 ซม. จงหาพื้นท่ีของกระดาษท่ีถูกตัดมุมออกแลว 

1) 225.50 ตร.ซม.        2) 125.28  ตร.ซม.  3) 225.18 ตร.ซม.        4) 125.18  ตร.ซม. 

41. สนามหญารูปสีเ่หลีย่มมุมฉากกวาง 20 ม. ยาว 35 ม. ถาตองการทําทางเดินภายในโดยรอบให

กวาง 50 ซม. ใหเทากันโดยตลอด จงหาวาพื้นท่ีของสนามหญาท่ีเหลือตรงกับขอใด 

1) 672.75 ตร.ม.          2)  646  ตร.ม. 3) 700 ตร.ม.              4) 594 ตร.ม. 

42.ผลบวกของจํานวนคูสามจํานวนเรียงกันเทากับ 258 จงหาวาสองเทาของจํานวนท่ีอยูตรงกลาง

ตรงกับขอใด 

1) 86                         2) 129  3) 168                        4) 172 

43. แกวตามีอายุมากกวาแกมใส 12 ป อีก 4 ปขางหนาท้ังสองคนจะมีอายุรวมกันได 42 ป จงหาวา

อายุปจจุบันของแกมใสตรงกับขอใด 

1) 11 ป                     2) 15 ป   3) 23 ป                      4) 27 ป 

44.สุดสวยอายุ 36 ป แสนดีอายุเปนหน่ึงในสามของสุดสวย สดใสอายุเปนสามในสองของแสนดี 

สายใจอายุมากกวาสดใส 2 ป จงหาวาสดุสวยอายุมากกวาสายใจกี่ป 

1) 20 ป                2) 18 ป  3) 16 ป              4) 14 ป 
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45.เชือกยาว 
3

6
4

 เมตร ตัดใหเปนเสนสั้น ๆ ยาวเสนละ 125 เซนติเมตร จะตัดไดกี่เสน 

1) 5.75 เสน      2) 5 เสน   

3) 5 เสน  เหลือ 75 ซม.      4) 5 เสน  เหลือ 1 ม. 

46. ถังเก็บนํ้าปูนซีเมนตฝาเปดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 2.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 4.25 เมตร 

ถาปูนซีเมนตหนา 0.25 เมตร ถังเก็บนํ้าใบน้ีบรรจุนํ้าไดเทาไร 

1) 29.25 ลบ.ม.               2) 24  ลบ.ม. 3) 37.1825 ลบ.ม.            4) 36  ลบ.ม. 

47. คากระแสไฟฟา 100 หนวยแรก ราคาหนวยละ 1.25 บาท หนวยท่ีเกินจาก 100 หนวยแรก คิด

ราคาหนวยละ 1.48 บาท ถาใชกระแสไฟฟาจํานวน 125 หนวย จะเสียคาไฟฟาเทาไร 

1) 162 บาท                      2) 185 บาท 3) 156.25 บาท                     4) 160.75 บาท 

48. บานหลังหน่ึงราคา 1,800,000 บาท ผอนชําระเงินเปนงวด โดยงวดแรกชําระ 
1

5
 ของราคาบาน 

งวดท่ีสองชําระอีก 
1

5
 ของท่ีเหลือ งวดท่ีสามชําระอีก 

3

5
 ของท่ีเหลือ หลังจากน้ันผอนชําระเปน

เดอืนจํานวน 4 ป จงหาวาตองผอนชําระเดือนละเทาไร 

1) 8,400  บาท               2)  9,600 บาท 3) 10,000 บาท               4)12,000 บาท 

49. ออมสินมีเงินอยู 180 บาท เปนเหรียญสบิบาทมากกวาเหรียญหาบาทอยู 6 เหรียญ นับจํานวน

เหรียญท้ังหมดได 22 เหรียญจงหาวาออมสินมีเหรียญสิบบาทกี่เหรียญ 

1) 7 เหรียญ                  2) 8 เหรียญ  3) 14 เหรียญ                  4) 15 เหรียญ 

60. แบงสม 185 ผล ออกเปน 2 กอง ปรากฎวาท้ังสองกองตางกันอยู 25 ผล ถาตองการนําสมมา

รวมกับกองท่ีมีจํานวนนอยกวาใหเพิ่มเปน 100 ผล ตองนําสมมาเพิ่มอีกกี่ผล 

1) 15 ผล                  2) 20 ผล  3) 25 ผล                 4) 30 ผล 

61. กรุณามีเงินอยูจํานวนหน่ึง ถาตองการแบงเงินใหเด็ก 27 คน คนละ 15 บาท ปรากฎวาจํานวน

เงินมีไมพอ ยังขาดอีก 11 บาท จงหาวา เดิมกรุณามีเงินอยูกี่บาท 

1)  294  บาท               2) 354  บาท 3)  364   บาท              4) 394 บาท 

62.ผลบวกของจํานวนคี่สองจํานวนท่ีอยูติดกันเทากับ 48  จงหาผลคูณของจํานวนคี่ท้ังสองจํานวนน้ี 

1) 550                       2) 575 3) 650                        4) 675   

63. รูปสามเหลีย่มหนาจ่ัวรูปหน่ึงมีความยาวรอบรูปเทากบั 41 น้ิว ถาความยาวฐานเทากับ 15 น้ิว 

จงหาความยาวของดานประกอบมุมยอด 

1) 17  นิ้ว              2) 15 น้ิว  3) 13 นิ้ว              4) 11 น้ิว 
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64. นักเรียนช้ัน ม.1 ของโรงเรียนแหงหน่ึง มีจํานวนนักเรียนชายคิดเปน 
17

50
 ของนักเรียนท้ังหมด 

ถาผลตางระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญงิเทากบั 112 คน จงหาวามีนักเรียนหญิงท้ังหมดกี่คน 

1) 231  คน 2) 119 คน  3) 241 คน  4) 109 คน 

65. ถังใสนํ้าใบหน่ึง บรรจุนํ้าเต็มถัง จํานวน 5.25 ลิตร ถาตองการเทนํ้าใสถังใบเล็กขนาด 1.25  

ลิตร ตองใชถังใบเล็กจํานวนกี่ใบจึงจะเทนํ้าออกไดหมด 

1) 4 ใบ 2) 5 ใบ 3) 6 ใบ                     4) 7 ใบ 

66. แบงเงนิจํานวน  345 บาท ใหตั้มและตอม โดยใหตั้มไดรับเงินเปน 2 เทาของตอม จงหาวา ตอม

ไดรับเงินกี่บาท 

1)  115  บาท      2) 120 บาท 3)  215 บาท           4) 230 บาท 

67. หาเทาของผลตางของเลขจํานวนหน่ีงกับ 8 คือ 65 จงหาเลขจํานวนน้ัน 

1) 18               2) 19 3) 20                        4) 21 

68. กิ่งแกวไดรับเงินจากคุณแมและคุณพอรวมเปนเงิน 350 บาท ถาเศษสามสวนหาของเงินท่ีคุณ

พอใหมามากกวาเงินท่ีคุณแมใหอยู 10 บาท จงหาวาคุณแมใหเงินกิ่งแกวมาจํานวนเทาไร 

1) 125 บาท               2) 150 บาท 3) 225 บาท                4) 250 บาท 
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ชื่อ.............................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/..............เลขที่........ 

แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความแลวใสเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับระดับความรูสึกของนักเรียน 

    ระดับความรูสึก 

ขอ ขอความ มาก มาก ปาน นอย นอย 

    ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

1 ขาพเจาชอบเรียนวชิาคณติศาสตร            

2 ขาพเจารูสึกวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาเบ่ือ           

3 
ขาพเจารูสึกวาวิชาคณิตศาสตรเปนพื้นฐานของวิชาอื่น ๆ อีก

หลายวิชา จึงตองตั้งใจเรียน            

4 
ขาพเจารูสึกวาวิชาคณิตศาสตรมีความเกี่ยวของหรือสามารถ

นําไปใชกับวิชาอื่นไดนอย            

5 
เม่ือถึงช่ัวโมงคณิตศาสตรขาพเจารูสึกวาอยากจะหนีเรียน 

          

6 วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ           

7 วชิาคณติศาสตรนํามาใชในชีวติประจําวนัไดนอย            

8 
วชิาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีนาสนใจ ถาเราเขาใจกส็ามารถทําได 

ไมตองทองจํา  
          

9 วชิาคณติศาสตรเปนวิชาท่ียาก            

10 ขาพเจาไมชอบแกโจทยปญหาคณิตศาสตร             

11 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนแลวสนุก             

12 ขาพเจาพอใจในผลการเรียนวชิาคณติศาสตร             

13 ขาพเจาชอบคดิคํานวณตวัเลข             

14 ขาพเจารูสกึวติกกงัวลเวลาเขาเรียนวชิาคณติศาสตร             

15 ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางไมมีความสุข              

16 
ขาพเจารูสึกไมพอใจเวลาท่ีอาจารยเรียกช่ือใหตอบคาํถาม

คณิตศาสตร เพราะกลัววาจะตอบผิด             

17 ขาพเจาคิดวาการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนสิ่งท่ีจําเปน              
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ชื่อ.............................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/..............เลขที่........ 

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสมัฤทธิใ์นการเรียนวิชาคณติศาสตร 

คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความแลวใสเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับระดับความรูสึกของนักเรียน 

    ระดับความรูสึก 

ขอ ขอความ มาก มาก ปาน นอย นอย 

    ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

1 ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาคณติศาสตรอยางเตม็ความสามารถ           

2 
ขาพเจาพยายามทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตรทุกคร้ัง แมจะเปนขอ

ท่ียาก            

3 ขาพเจาพยายามทําการบานวชิาคณติศาสตรดวยตนเอง             

4 ขาพเจาไมเคยยอทอตอการเรียนคณติศาสตร            

5 เม่ือมีขอสงสัยในบทเรียนขาพเจาจะถามอาจารยทันที            

6 
ขาพเจาขวนขวายหาความรูเพิม่เตมิในวชิาคณติศาสตรอยาง

สมํ่าเสมอ            

7 
ผลการสอบคณติศาสตร ทําใหขาพเจามีความมุงม่ันท่ีจะทําคะแนน

สอบใหดีข้ึนกวาเดิม            

8 ขาพเจาไมมีความอดทนตอความยากของโจทยปญหาคณติศาสตร            

9 ขาพเจาลอกการบานวชิาคณติศาสตรจากเพือ่น           

10 ขาพเจาไมมีกําลงัใจในการเรียนวชิาคณติศาสตร            

11 
วชิาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทาทายความสามารถ ขาพเจาจึงสนุกทุก

คร้ังท่ีไดเรียนวิชาคณิตศาสตร            

12 
เม่ือขาพเจาทําการบานไมถูกตอง ขาพเจาจะแกไขและนําไปสง

อาจารยอีกคร้ัง            

13 
ขาพเจาไมตั้งใจทําขอสอบวิชาคณิตศาสตร เพราะขาพเจาไมมคีวาม

เขาใจในรายวชิาน้ี            

14 ขาพเจารูสึกยอทอ เม่ือทําโจทยปญหาคณิตศาสตรไมได            

15 ขาพเจาจะหยุดทําแบบฝกหัดทันที หากคิดไมออกหรือทําไมได            

16 
ขาพเจาหวังเพียงแคสอบใหผานในวิชาคณิตศาสตร โดยไมคํานึงวา

จะไดเกรดอะไร            
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