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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และ 2) สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญญา
คณติศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก ่นกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจำาปกีารศกึษา 2564 จำานวน 121 
คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่อยา่งง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก ่แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณติศาสตรแ์ละแบบวดัปจัจยัทสีง่ผลตอ่ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผล
การวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 และ 2) ความรู้พื้นฐานเดิม (X

1
) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X

2
) ความ

ตั้งใจเรียน (X
3
) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X

6
) สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ (Y) ได้ร้อยละ 72.1 จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  = -7.903+2.557X
1
+2.560X

2
+2.112X

3
+3.214X

6

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  = 0.335Z
1
+2.864Z

2
+2.6432Z

3
+3.698Z

6
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the relationship between factors 

affecting the mathematical problem-solving ability, and 2) to create the regression equations 
of the factors affecting the mathematical problem-solving ability. The samples were 121  
students of Kalasin University studying in the 2021 academic year received from simple  
random sampling. The research instruments were test of mathematical problem-solving  
ability, and survey of factors affecting the mathematical problem-solving ability. The statistics 
used for analyzing data consisted of multiple correlation analysis, and multiple regression 
analysis. The results indicated that: 1) The 6 factors had the significant relationship with the 
mathematical problem-solving ability at the level of.01 and 2) The factors of background 
knowledge X

1
, attitude towards mathematics learning X

2
, intention to learning X

3
, and  

self-ability X
6
 could be predicted the mathematical problem-problem of 72.1 percent. The 

results could also be used to create the regression equations in terms of raw scores and 
standard scores as follow:

Raw scores Regression Equation.  = -7.903+2.557X
1
+2.560X

2
+2.112X

3
+3.214X

6

Standard Score Regression Equation.  = 0.335Z
1
+2.864Z

2
+2.6432Z

3
+3.698Z

6
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บทนำา
การแก้โจทย์ปญัหาคณติศาสตรเ์ปน็หวัใจ

สำาคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการฝึก
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
นั้นไม่ได้ใช้สำาหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะเน้นและฝึกทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหา
เป็น โดยสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์เข้าด้วยกนัทำาให้
นกัเรียนสามารถนำามาประยุกตใ์ช้แกป้ญัหาในชีวติ
ประจำาวันได้ เพราะลำาดับข้ันตอนในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทั่วๆ ไปในชีวิตประจำาวัน 

ในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญอย่างมาก ต่อการ
พัฒนาความคิดของนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนกระบวนการคิด คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบระเบียบ มีแบบแผน โดยอาศัยเงื่อนไขของ
กฎเกณฑ์ นิยามและทฤษฎีบทต่างๆ คณิตศาสตร์
ได้รับการกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
หลักสูตร หรือแม้แต่การนำาคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์กับวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
เช่น นักศึกษาที่ศึกษาทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ สงัคมศาสตร ์
เป็นต้น นักศึกษาจะต้องศึกษาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่
ในระดับพื้นฐาน จนสามารถนำาทฤษฎี หรือ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำาไปสู่การ
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชา 
นั้นๆ เฉลิมสิน สิงห์สนอง. (2559) กล่าวว่า
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ทักษะที่ผู้เรียนมีปัญหามากที่สุดในการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์คือทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์ จากการศกึษาเกีย่วกบัการทำาขอ้สอบ
วิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เพื่อประเมินการเรียนพบว่าผู้เรียนทำาคะแนน
ได้ดีสำาหรับข้อสอบเลือกตอบที่ใช้ทักษะพ้ืนฐาน
ข้อสอบที่ใช้วัดความจำาแต่ไม่สามารถทำาข้อสอบ
ที่เป็นโจทย์ปัญหาท่ีต้องใช้ความคิดรวบยอดการ
คำานวณวเิคราะห์การแปลภาษาโจทย์การพิจารณา
ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลอีกทั้งคิดคำานวณได้ช้าบาง
คนก็คิดคำานวณไม่ถูกต้องและส่วนใหญ่แก้โจทย์
ปัญหาไม่ได้ดังน้ันการพัฒนาความ สามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจึงเป็น
ภารกิจท่ีสำาคัญท่ีครูหรือผู้สอนจะต้องพัฒนาผู้
เรียนให้มีทักษะความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งการที่ผู้เรียนแต่ละคนจะมี
ความสามารถในการแกโ้จทย์ปญัหามากน้อยเพียง
ใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย

ด้วยเหตุผลและความสำาคัญที่ได้กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามี
ปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความ สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งจากการสังเคราะห์ตัวแปรในงานวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีหลายตัวแปร ผู้วิจัย
ได้พิจารณาเลือกศึกษาปัจจัยที่มีผลการวิจัยสนับ- 
สนุนว่าตัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าวนั้น ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ความรู้พื้นฐานเดิม เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
ความต้ังใจเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรม
การสอนของคร ูการรบัรูค้วามรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ซ่ึงผู้วจัิยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู
แบบ Stepwise ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศ

ที่ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
คณติศาสตรใ์หก้บัตวัผูว้จิยัเอง รวมถงึผูบ้รหิารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถนำาผล
การวจิยันีไ้ปใชเ้ปน็แนวทางในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั

ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2 . เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญญาคณิตศาสตร์ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจัจยัความรูพ้ืน้ฐานเดมิ (X

1
), เจตคติ

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
), ความตั้งใจเรียน (X

3
), 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X
4
), พฤติกรรมการสอน

ของครู (X
5
), การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

(X
6
) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐานเดิม (X
1
), 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
), ความตั้งใจ

เรียน (X
3
), แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X

4
), พฤติกรรม

การสอนของครู (X
5
), การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (X
6
) อยา่งนอ้ย 1 ดา้น ทีส่ามารถพยากรณ์

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยงานวิจัย 
ของ Diaz and Hernando H (2009) ได้ 
กล่าวว่า การใช้ภาษาพูดเพียงอย่างเดียวไม่เพียง
พอท่ีจะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ สิ่งที่ต้อง
ดำาเนินไปควบคู่กันคือ ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในการเขียนอธิบาย ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำานาย
ความสำาเร็จในการเรียนและทฤษฎีของ William 
A. Mehrens, Irvin J. Lehmann (1975) ได้
กล่าวว่าความสามารถของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและเชาวน์ปัญญาเท่านั้นแต่ขึ้นกับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนได้แก่
วุฒิภาวะแรงจูงใจนิสัยในการเรียนและเจตคติ
ต่อการเรียนด้วยและสอดคล้องกับทฤษฎี David  
McClelland (1961) ไดก้ลา่วควรเน้นความสำาคญั
ในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจด้าน
อื่นๆเพราะนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ
ตั้งใจเรียนและประสบความสำาเร็จในการเรียน
สูงกว่าในทางตรงข้ามกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่ำาจะขาดความสนใจไม่มีความตั้งใจเรียน
และจะประสบความล้มเหลวในการเรียน โดย
แสดงเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพ
ที่ 1

7 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ  ในภาคการศึกษาที่ 1 ป การศึกษา 

2564 จํานวน  4,480 คน    

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยา- 

ลัยกาฬสินธุ ซึ่งลงทะเบียนเรียน วิชาแคลคูลัส

สําหรับวิศวกรรม 1, แคลคูลัส 2  และแคลคูลัส

พ้ืนฐาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ป การศึกษา 2564 

จํานวน 121 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมอยาง

งาย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก ความรู พ้ืนฐานเดิม 

(X1), เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (X2), ความตั้งใจ

เรียน (X3), แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X4), พฤติกรรม

การสอนของครู (X5), การรับรูความสามารถของ

ตนเอง (X6) 

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการ

แกโจทยปญหา (Y) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

30 ขอ มีคาความยากอยูระหวาง 0.6-0.8 คา

ความสามารถใน
การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร (y)

ความรูพ้ืนฐานเดิม
(x1)

เจตคติตอวิชาคณิต

ศาสตร (x2)

ความตั้งใจเรียน 
(x3)

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
(x4)

พฤติกรรมการสอน
ของครู (x5)

การรับรู
ความสามารถของ

ตนเอง (x6)

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 

2564 จำานวน 4,480 คน  

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
กาฬสนิธุ ์ซึง่ลงทะเบยีนเรยีน วชิาแคลคลูสัสำาหรบั
วศิวกรรม 1, แคลคลูสั 2 และแคลคูลสัพืน้ฐาน ใน
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จำานวน 
121 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในง�นวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิม 
(X

1
), เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X

2
), ความตั้งใจ

เรียน (X
3
), แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X

4
), พฤติกรรม

การสอนของครู (X
5
), การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (X
6
) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหา (Y) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.6-0.8 ค่า
อำานาจจำาแนกอยูร่ะหวา่ง 0.24-0.80 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.823

2. แบบวดัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 6 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 แบบสอบถามผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ระดับผลการเรียนแสดงเป็นตัวเลข 0-4 ซึ่ง
ใช้เป็นความรู้พื้นฐานเดิมในการวิจัยครั้ง และใน
ปัจจัยท่ี 2-6 น้ัน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติ
มากสุด ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติ
ปานกลาง ระดับการปฏิบัติน้อย ระดับการปฏิบัติ
น้อยที่สุดได้แก่ ปัจจัยที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 14 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.52 และค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ 0.89, ปัจจัยที่ 3 แบบวัดความตั้งใจ
เรยีนจำานวน 13 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกอยู่ระหวา่ง 

0.20-0.74 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 
ปัจจัยที่ 4 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำานวน 7 
ข้อ ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.64 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95, ปัจจัยที่ 5 แบบ
วัดพฤติกรรมการสอนของครู จำานวน 18 ข้อ มี
ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.32-0.60 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และปัจจัยที่ 6 แบบวัด
การรับรู้ความ สามารถของตนเอง จำานวน 11 ข้อ  
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.49-0.60 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94

ขั้นตอนก�รวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามลำาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ผู้วิจัยดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยยื่ น เสนอโครงการวิ จั ยกับทาง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขอความอนุญาต
ทำาวิจัยและขออนุญาตเก็บข้อมูลกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือก�รวิจัยไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดย 
ผู้วิจัยได้อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์
การวิจัย และคำาชีแ้จงของแบบวัดความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และแบบวัดปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์แต่ละฉบับ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 121 คน

3. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยทำาการทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม, เจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์, ความต้ังใจเรียน, แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, พฤติกรรมการสอนของครู และ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

4. เ ม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว 
ทำาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ
และแบบวัดปัจจัยที่ได้รับ จากนั้นทำาการตรวจ
ให้คะแนนดังนี้ แบบวัดความสามารถ ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ (Analytical 
Method) เมื่อครบทุกข้อก็รวมคะแนนที่ได้รับ
ท้ังหมดเปน็ของนักศึกษา และนำาผลการตอบแบบ
วดัปัจจยัท้ัง 6 ปัจจยัมาตรวจใหค้ะแนนตามทีร่ะบุ
ข้างต้น เพื่อเตรียมข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที ่1 การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์ห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ใช้ในการวิจัย

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ใช้ในการวิจัย 
ผูว้จิยัไดน้ำาตวัแปรปจัจัยทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์หาคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วย
กนั พบว่า เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันมีค่าสูงสุดคือ ความ
ตั้งใจเรียน (X

3
) กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X

4
) และ

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปร
เกณฑ์พบว่า มีสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยตัวแปร
อิสระท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรมากท่ีสุด ได้แก่ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X

6
) รองลงมา

คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
), ความตั้งใจ

เรียน (X
3
), ความรู้พื้นฐานเดิม (X

1
) แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์(X
4
) ตามลำาดบั และตวัแปรอสิระท่ีมคีวาม

สมัพนัธก์บัเกณฑ์ในระดบันอ้ยทีสุ่ด คอื พฤตกิรรม
การสอนของครู (X

5
) ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y

X
1

1 .433** .314** .263** .380** .407** .633**

X
2

1 .636** .767** .555** .775** .720**

X
3

1 .670** .562** .621** .616**

X
4

1 .512** .734** .578**

X
5

1 .577** .548**

X
6

1 .730**

Y 1
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01
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ตอนที่  2 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ความรู้พื้นฐานเดิม (X
1
) เจตคติ

ตอ่การเรยีนวชิาคณติศาสตร ์(X
2
) ความตัง้ใจเรยีน 

(X
3
) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (X

6
) 

สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณติศาสตร ์(Y) ในภาพรวมไดร้อ้ยละ 72.1 
R2 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นตัวพยากรณ์

ตัวแปรอิสระ (ตัวพย�กรณ์) b SE
est

Beta t

ความรู้พื้นฐานเดิม (X
1
) 2.557 .441 .335 5.796

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
) 2.560 .894 .270 2.864

ความตั้งใจเรียน (X
3
) 2.112 .799 .194 2.643

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X
6
) 3.214 .869 .326 3.698

ค่าคงที่ (Constant) -7.903 2.490 -3.174

R=0.849, R2=0.721, SEE=4.114, F=47.047, Sig. of F=.000, p value < 0.01

ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ดว้ยกนั มคีา่สูงสุดคือ ความต้ังใจเรยีน (X

3
) กบัแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X
4
) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีเป็นตัวแปร
พยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์พบว่า มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรมากทีส่ดุ 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X

6
) รอง

ลงมาคือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
), ความ

ตัง้ใจเรยีน (X
3
), ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ (X

1
) แรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ (X
4
) ตามลำาดับ และตัวแปรอิสระที่

มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในระดับน้อยที่สุด คือ 
พฤติกรรมการสอนของครู (X

5
) 

2. สมการพยากรณ์ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ความรู้พื้นฐานเดิม (X

1
) 

เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
) ความ

ตั้งใจเรียน (X
3
) และการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (X
6
) สามารถพยากรณ์ความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (Y) ในภาพรวม
ไดร้อ้ยละ 72.1 จากผลการวิเคราะหส์ามารถเขยีน
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 = -7.903+2.557X
1
+2.560X

2
+ 

2.112X
3
 +3.214X

6

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 = 0.335Z
1
+2.864Z

2
+2.6432Z

3
+

3.698Z
6

อภิปรายผล
1. ความสมัพันธร์ะหวา่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษา พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยความรู้พ้ืนฐานเดิม (X

1
), เจตคติ

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
2
), ความตั้งใจเรียน (X

3
), 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X
4
), พฤติกรรมการสอนของ

ครู (X
5
), การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X

6
) 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมี ค่าอยู่ระหว่าง .423 
-.730 หมายความว่านักเรียนที่ให้ความสำาคัญ
ในด้านความรู้พื้นฐานเดิม ด้านเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ด้านความตั้งใจเรียน ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านพฤติกรรมการสอนของครูและ
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง จะมีความ
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ มาสุข (2564) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอน
ต้น โรงเรียนสาธิต พิบูลบำาเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านตัวนักเรียน ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัย
ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สำารวย หาญห้าว (2560) ท่ีได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อเจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้
ของนักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการ 
แก้ปัญหา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ พบว่า มปีัจจัยหลายด้านทีส่่งผล
ตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
ซึง่จากการศกึษาของนักการศกึษาและนกัจติวิทยา
หลายท่าน พบว่าปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์และ
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มี 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านสติ
ปัญญา และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ซึ่ง 
ชาร์ลและเลสเตอร์ (Charles & Lester. 1982) 
ทีก่ล่าวว่า องคป์ระกอบทีส่มัพนัธก์บัการแกป้ญัหา 
คือ ด้านประสบการณ์ ด้านความรู้สึก ด้านสถิติ
ปัญญาและด้านความคิด

2 .  การพยากรณ์ความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มจีำานวน 4 ตวัแปร ความรู้
พืน้ฐานเดมิ (X

1
) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

(X
6
) เจตคตติอ่การเรยีนวิชาคณติศาสตร์ (X

2
) และ

ความตั้งใจเรียน (X
3
) สามารถพยากรณ์ความ

สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์(Y) ใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 72.1 ตามลำาดับการพยากรณ์ 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เนื่อง 
มาจาก ความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิต ศาสตร์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญในการเรียนของผู้เรียน 
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ความรู้พื้นฐานเดิมคือ ความรู้ทักษะและความ
สามารถท่ีจำาเป็นต่อการเรียนน้ันๆ ผู้ที่มีพื้นฐาน
ในการเรียนจะสามารถเรียนได้ดี มีความพร้อม
ท่ีจะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปได้ดีและเป็นการง่าย
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Bloom (1976) 
กล่าวว่า ความรู้พื้นฐานเดิมประกอบด้วย ความรู้  
ทักษะ และความสามารถที่ จำาเป็นต่อการเรียน
เรื่องใหม่ ถ้าผู้เรียนขาดสิ่งท่ีจำาเป็นในการเรียน
เรื่องใหม่แล้วก็จะไม่สามารถเรียน เรื่องใหม่ให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ไม่ว่าจะใช้ความพยายาม ให้
รางวัล หรือใช้การสอนท่ีมีคุณภาพก็ ตาม โดย
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์จะมีลำาดับข้ันของเน้ือหา
จากง่ายไปหายาก นักเรียนที่มีความรู้ พ้ืนฐาน
เดิมดีก็จะนำาความรู้นั้นมาใช้อย่างต่อเนื่องกัน 
ช่วยให้เรียนรู้เรื่องใหม่ได้ดีและรวดเร็วย่ิงขึ้น ครู
ควรชี้แนะว่านักเรียนมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาหาความ
รู้ เมื่อเสร็จสิ้นจากการเรียนในแต่ละวันต้อง 
กลับมาทบทวนสิ่งที่เรียนไปและทำางานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำาหนดส่ง และ
มีการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภมาศ  
ถานโอภาส (2555) และวชิรภรณ์ เทียบเพชร 
(2562) พบว่า ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัการรูเ้รือ่ง คณติศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความรู้พื้นฐานเดิมมีอิทธิพลทางตรง
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
หากผู้เรียนสามารถรับรู้ความ สามารถของตนเอง
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่
ดีด้วยแล้วน้ัน ผู้เรียนที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูง เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ จะมี
ความกระตือรอืร้น และจะใช้ความพยายาม ความ
มุมานะในการทำางานสูง รู้จักใช้ความสามารถของ
ตนเองเพือ่ทำางานใหบ้รรลผุลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย
ที่ตั้งไว้ โดยการวางแผน จัดการควบคุม และใช้

วิธีการต่างๆ ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตน 
สอดคล้องกับ Pajares & Miller (1995) ที่ศึกษา
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณติศาสตร ์
มโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์กับความเช่ือในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเด็กจำานวน 350 คน 
พบว่าการรับความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีผล
ต่อการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มากกว่ามโนทัศน์
ด้านคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑามาศ กันทา และบัณฑิตา อินสมบัติ (2557) 
พบว่า เจตคตติอ่วิชาคณติศาสตรเ์ปน็ปจัจัยท่ีสง่ผล
ตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์รวม
ทั้งหากผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนด้วยแล้วนั้น จะ
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความพยายามทีจ่ะเรยีนรู ้แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน รู้จักที่จะศึกษา สืบค้น ค้นคว้าหาความ
รู้ที่สนใจ ความรู่ใหม่ๆ เพิ่มเติมและหมั่นทบทวน 
ขยนัทำาแบบฝกึหดั กจ็ะส่งผลใหผู้เ้รยีน เกดิทกัษะ
ในด้านการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากผลการวจิยั พบวา่ความรูพ้ืน้ฐาน
เดิม การรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความตั้งใจเรียน 
สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาสามารถนำาผลวิจัยไปใช้ในการ
วางแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้

1.2 การพัฒนาความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ดีข้ึนได้นั้น ควรปู 
พื้นฐานความรู้ที่สำาคัญๆ และให้นักศึกษาได้
มีโอกาสในการฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ 
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หลากหลายเพือ่เพิม่ประสบการณใ์นการแกป้ญัหา
ขอผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเพ่ือศึกษาความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทางแบบต่างๆ 
เช่น การวิเคราะห์พหุระดับเพ่ือเปรียบเทียบผล 
ที่ได้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

2 .2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผล

ต่อความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับ
กลุ่มตัวอย่างในระดับอื่น เช่น ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่า 
ผูเ้รยีนในระดบันัน้ๆ ปจัจยัใดบา้งทีส่ง่ผลตอ่ความ
สามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

2.3 ควรศกึษาตวัแปรปจัจยัอืน่ๆ ทีส่ง่ผล
ตอ่ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
เชน่ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
ความวิตกกังวลในการเรียน ความถนัดทางการ
เรียนด้านภาษา ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น
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