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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร 
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ  พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1  คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง) ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 
400 คน โดยใชวิธีคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1970)  

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสอบถามสภาพทั่วไปของนักศึกษา แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษา แบบสอบถามพฤติกรรม
การสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของอาจารย  แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษา 
วิเคราะหขอมูลดวย รอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะห Logistic Regression Analysis  
 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 1) พ้ืนความรูเดิม 2) คณะที่ศึกษาและ    
3) พฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน  
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 The objective of this study was to find the relationship among the basic knowledge 
of Mathematics, the learning behaviour of the Applied Mathematics for business, the 
teaching behaviour of this course and the attitude towards this subject, that has an impact 
or the learning achievement of undergraduate students of the departments of Business 
Administration, Accountancy, Information Technology, Arts and Science. The subjects were 
400 first year undergraduate students of the 2 years continuing program of the academic 
year 2550.  The size of the group was calculated by using Talo Yamane (Yamane, 1970).  
The tools were questionnaires for general information, learning behaviours  of students of 
the Applied Mathematics for Business course, teaching behaviours of teachers of the 
Applied Mathematics for Business and students. attitudes. Data was analysed by using 
Percentage, Means and Logistic Regression  
 The findings showed that the components that influenced the achievement were 1) 
the background knowledge 2) the department and 3) the learning behaviour outside the 
classroom, with the statistic significance at 0.05.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
  
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญในระบบการศึกษาเปนอยางมาก  เพราะเปน
วิชาที่สัมพันธกับกระบวนการคิดพ้ืนฐานของการศึกษาในศาสตรอ่ืนหลายสาขาวิชา  อีกทั้งยัง
เปนวิชาที่ฝกใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีระบบ  มีเหตุผล  และที่สําคัญที่สุดคือวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน  ในประเทศไทยวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่หนวยงานทางการศึกษาของรัฐหลายฝายใหความสําคัญเปนอยางมาก  แตจากการ
รายงานการประเมินของ IEA (อางถึงใน Chapman และ Adams, 1998) ที่ศึกษาและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในประเทศตางๆ  ทั่วโลก
ในชวงป ค.ศ. 1994-1995 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ไทย มีคะแนนอยูในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบ ดังน้ันความพยายามที่จะ
ศึกษาวิจัยคนหาวาปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึงควร
จะเพ่ิมขึ้นเพราะสารสนเทศที่ไดจากงานวิจัยเปนประโยชนอยางมากตอครู อาจารย นักศึกษา 
นักบริหาร และผูที่เก่ียวของกับการศึกษาจะไดนําผลการวิจัยไปใชวางแผนนโยบาย หรือคนคิด
พัฒนาวิธีการในการจัดการศึกษาคณิตศาสตรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
  
 คณิตศาสตรมิไดมีความหมายเปนตัวเลขหรือสัญลักษณเทาน้ัน แตเปนวิชาที่เปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะปลูกฝงใหคนรูจักคิดอยาง
รอบคอบ  มีระเบียบแบบแผนรูจักวิเคราะหปญหาอยางมีเหตุผล และเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของ
วิชาอ่ืนๆ  ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2524) ไดกลาววา 
 
 ...คณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางจิตใจของมนุษย  ซึ่งเก่ียวของกับความคิดกระบวนการ
และเหตุผลคณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของวิทยาการหลาย
สาขาวิชาใหเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร ลวนแตอาศัย
คณิตศาสตรทั้งน้ัน.... 
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 ความคิดดังกลาวน้ียังตรงกับคํากลาวของ William (1967 : 73)  
 ...การศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอกจากมีบทบาทสําคัญตอวงการศึกษาในดานที่ชวย
พัฒนาความคิดของผูเรียนใหเปนคนคิดอยางมีเหตุผลแลว  คณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญตอ
โลกปจจุบันในวิทยาการทุกแขนง เชน ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปน
พ้ืนฐานสําหรับการคนควาวิจัยทุกประเภท... 
 
 จากประสบการณของผูวิ จัยในการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยเฉพาะในรายวิชา
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย พบวา มีนักศึกษาสอบไมผานเปนจํานวนมาก  ซึ่งถือไดวาเปนปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งของการเรียนการสอน เพราะนอกจากวิชาคณิตศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับ
วิชาอ่ืนๆ  ยังเปนวิชาพ้ืนฐานที่สามารถนําไปใชในการทํางานและในชีวิตประจําวันไดอีกดวย  
สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ
อาจเกิดจากเหตุหลายประการ  เชน ความสามารถทางดานสติปญญา  พ้ืนความรูเดิม  ความ
สนใจในวิชาคณิตศาสตร  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและตออาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร 
นักศึกษาไมมีเวลาพอสําหรับการทบทวนความรู และทําการบาน เปนตน 
 
 การท่ีนักศึกษาจะประสบความสําเร็จทางการเรียนนั้นยอมขึ้นกับองคประกอบหลาย
ประการ ดังเชน ผลการวิจัยของ Anastasi (1956 : 187-207) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกับองคประกอบที่เก่ียวของกับสติปญญา (Intellective factor) และองคประกอบที่
ไมเก่ียวของกับสติปญญา (Non-intellective factor) ไดแก การจัดการศึกษา สถานศึกษา ภูมิ
หลังของนักศึกษา ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม  และจากรายงานของ Maddox (1965)  พอ
สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละบุคคลขึ้นอยูกับองคประกอบดานสติปญญา 50-
60% ขึ้นอยูกับความพยายามและวิธีการศึกษา 30-40% และขึ้นอยูกับโอกาสและส่ิงอ่ืนๆ อีก 
10-15% เชนเดียวกับ Sanford (1965) ไดทําการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแมจะมี
ความสัมพันธกับเชาวปญญา โดยที่เชาวปญญาสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยาง
สมบูรณ จากผลการวิจัยขางตนนอกจากองคประกอบที่เก่ียวของกับสติปญญาแลวผูวิจัยยังมี
ความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบที่มิไดเก่ียวของกับระดับสติปญญาวามีองคประกอบอะไรบาง
ที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา  พ้ืนความรู พฤติกรรมการ
เรียน พฤติกรรมการสอน ตลอดจนเจตคติก็เปนองคประกอบซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น 
 
 ในดานความรูพ้ืนฐานนั้น อดุลย วิมลสันติรังสี (2530:77) ไดศึกษาตัวแปรอิสระบางตัวที่
มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวาตัวแปรทั้งหมด 16 ตัวแปร ที่
นํามาศึกษามีเพียง 5 ตัวแปร เทาน้ันที่มีความสัมพันธกับทางการเรียนที่ระดับนัยสําคัญทาง

DPU



 3 

 
 ในดานพฤติกรรมการเรียนนับไดเปนปญหาสําคัญประการหน่ึงไมนอยกวาพ้ืน
ฐานความรูเดิมของผูเรียน เพราะผูเรียนบางคนมีวิธีการที่ผิดแบบแผนการเรียนคณิตศาสตร 
ดังที่ นพพร แหยมแสง (2526:41)  กลาวถึงพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรวา 
  
 ...มโนมติ  (Concept) ตางๆ  ทางคณิตศาสตรจะเกิดขึ้นจากการเรียนดวยความเขาใจ 
การเรียนคณิตศาสตรโดยการทองจําอยางเดียวจะไมทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จได  แตถา
เรียนคณิตศาสตรแลวไมสามารถจํานิยามและกฎเกณฑตางๆ  ทางคณิตศาสตร ก็ยอมทําให
ผูเรียนประสบความลมเหลวเชนเดียวกัน... 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Maddox (1963:3) ซึ่งใหความเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคลและการทํางานอยางจริงจังเทาน้ัน  หากแตยัง
ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพดวย 
 
 องคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานหนึ่งคือ พฤติกรรมการ
สอนของผูสอน นิโลบล และดรุณ หาญตระกูล (2526) ไดกลาวพอสรุปไดดังน้ี คุณลักษณะและ
พฤติกรรมตางๆ ของผูสอนมีความสัมพันธอยางยิ่งตอการเรียนการสอน ถาหากคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของครูไปในทางที่ดีเปนไปในทางสงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางผูสอนกับผูเรียน
แลวจะเปนผลทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเนื่องจาก
พฤติกรรมการสอนของผูสอนแสดงออกไดหลายลักษณะตางๆ กัน แตละพฤติกรรมยอมมีทั้ง
ผลดีและผลเสีย ไมมีพฤติกรรมการสอนอยางหนึ่งอยางใดที่จะเหนือไปกวาพฤติกรรมการสอน
อ่ืนๆ  แตละสถานการณจะมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมอยูเพียงบางประการเทาน้ัน 
 
 พรชุลี  คุณานุกร (2523 : 200)  กลาวถึงการสอนไดวาเปนงานหลักที่มุงใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษาตามหลักสูตร
นั้นๆ  ครูผูสอนเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงและมากที่สุด  คุณลักษณะบางประการ
และพฤติกรรมในการสอนของครูจะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน  ดังน้ันจึงถือได
วาพฤติกรรมการสอนมีความหมายและมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูเรียน  ถาผูสอนเอาใจใส
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 จากที่กลาวมาตั้งแตตนจะเห็นวาความรูพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการ
สอน ลวนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร อยางไรก็ตามยังมีองคประกอบ
อีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญเชนเดียวกัน นั่นคือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร กลาวคือผูเรียน
สามารถเรียนรูเน้ือหาวิชาใดๆ ไดดี มีประสิทธิภาพ ถาหากผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาน้ัน ดังน้ัน
ผูเรียนที่มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาใดยอมทําใหประสิทธิภาพในการเรียนวิชานั้นต่ําไปดวย 
 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีหลายประการ ไดแกองคประกอบดานความรูพ้ืนฐาน พฤติกรรม
การเรียน พฤติกรรมการสอน ตลอดจนเจตคติของผูเรียน  ผูวิจัยจึงสนใจนําเอาองคประกอบ
ดานตางๆ  ดังกลาวขางตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ มาวิเคราะหรวมกัน  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และเพื่อเปนแนวทางที่จะสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สงผลใหนักศึกษาไดมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชานี้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรมการสอนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 1) คณะ
บริหารธุรกิจ 2) คณะการบัญชี 3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ และ 4) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
 2.  เพ่ือสรางสมการถดถอยระหวางความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรมการสอนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ  กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหทราบวามีองคประกอบใดบางที่มีอิทธิตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจของนักเรียนระดับปริญญาตรี  เพ่ือที่จะนํามาประกอบการพิจารณา
สงเสริมใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจดียิ่งขึ้น 
 

 2.  สําหรับครูผูสอน เปนแนวในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียน พฤติกรรมการสอน
ของตนเองเพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 3.  ทําใหสามารถทํานายไดวานักศึกษาจะประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจหรือไมจากสมการถดถอย ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอการแนะแนวทาง
การศึกษา 
 

 4. เปนแนวทางในการวิจัยเพ่ือองคประกอบอ่ืนๆ  ที่นาสนใจและมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. กลุมประชากร กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปที่ 1 1) คณะบริหารธุรกิจ 2) คณะการบัญชีและ 3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 4) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 2. การวิจัยน้ีมุงศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดานความรู
พ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการสอน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจ 
 
 3.  ตัวแปรที่จะศึกษาแบงเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 
   - ความรูพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร 
   - พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ 
   - พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ 
   - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ 
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  3.2 ตัวแปรตามหรือตัวเกณฑ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ และคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  
 
นิยามศัพท 
  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชศัพทบางคําในความหมายของขอบเขตจํากัด ดังนี้ 
  
 1. “ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ” หมายถึง ความรู
ความสามารถจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ พิจารณาจากเกรดภาคตน
วิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ และคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 2.  “ความรูพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร” หมายถึง ผลการสอบวิชาคณิตศาสตรของ
นักศึกษาเม่ือจบช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ  ปวส. 
 
 3.  “พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ” หมายถึง วิธีการเรียน 
วิธีการศึกษาหาความรู การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน การแบงเวลาเรียนของผูเรียน 
ตลอดจนการปฏิบัติตนในหองเรียนและนอกหองเรียน ซึ่งวัดออกมาเปนคะแนนโดยใชแบบวัด
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
 4.  “พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ”  หมายถึง วิธีการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผูสอนปฏิบัติกับผูเรียน วัดไดจากการรับรูของผูเรียน โดย
ใชแบบวัดพฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
 5.  “เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ”  หมายถึง  ความรูสึกของผูเรียน
ที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ  ในดานความสําคัญ  คุณประโยชน วัดออกมาเปน
คะแนนโดยใชแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคนกวาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ
ดังตอไปน้ี 
 1.  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.  ตัวแปรที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  ตัวแปรดานขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 4.  นิสัยในการเรียน 
 5.  พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
 6.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 Good (1973 : 103) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึงความรูที่ไดรับ  หรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูในวิชาตางๆ  ที่ไดเรียนมาแลว  ซึ่ง
วัดไดจากคะแนนที่ครูผูสอนเปนผูให หรือจากแบบทดสอบหรืออาจรวมทั้งคะแนนที่ครูเปนผูให และ
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 
 
 Eysenck (1981 : 29) ไดใหความหมายไววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาด
ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซึ่งอาจเปนผลมาจากการ
กระทําอาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจไดมาจาก
กระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของ
เกรดที่ไดจากโรงเรียนซ่ึงตองอาศัยวิธีการซับซอน หรืออาจไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 Millman และ Greene (อางถึงใน กรรมวิชาการ , 2535 : 21) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หมายถึง  ปริมาณ และลักษณะของความรูในสาขาที่บุคคลไดรับ ลักษณะการจัดองคประกอบ
และโครงสรางของความรู และการใชประโยชนโครงสรางของความรูในการแกปญหา  ในการคิดเชิง
สรางสรรคในการประเมินความนาเชื่อถือของขออางและในการศึกษาคนควาตอไป 
 
 ไพศาล  หวังพาณิช (2526 : 25) ไดใหความหมายไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือการสอน จึงเปนการตรวจสอบ
ความสามารถของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร 
 
 เกตุสุดา มนิระพงศ (2537 : 13) ไดใหความหมายไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน และตองอาศัยกับ
ความพยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบที่เก่ียวของกับสติปญญา และองคประกอบที่ไมใช
สติปญญา แสดงออกในรูปของความสําเร็จ  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา
หรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป 
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 โดยทั่วไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) หมายถึงขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก
การทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัย
ความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่
ไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะของตัวเองแตละบุคคล ตัวที่บงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ (Nontesting Procedures) เชน 
จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน ซึ่งตองอาศัย
กรรมวิธีที่ซับซอน และชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่นิยมใชกันทั่วไป  (Published Acheivement Test)  จะพบวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่นิยมใชกันทั่วไป มักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน เน่ืองจากไดผลที่เชื่อถือไดมากกวาอยาง
นอยกวาการประเมินผลการเรียนของนักเรียน   ครูจะตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ อีกหลายดาน 
จึงยอมดีกวาแสดงขนาด ความลมเหลว หรือความสําเร็จทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆ ไป เพียงคร้ังเดียว (อัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร ชูชม, 
2530 : 10) 
 
 จากที่กลาวมาจะพบวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไป จะอยูในรูปของ
เกรดที่ไดจากโรงเรียน  เนื่องจากไดผลที่เชื่อถือไดมากกวา ดังน้ัน ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงเลือก
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจาก เกรด หรือผลคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากทางมหาวิทยาลัย
มาใชในการพิจารณา 
 
ตัวแปรที่สัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจอยางมากในวงการศึกษา เพราะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษา สามารถวัดไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแตละคนขึ้นอยูกับตัวแปรแตละ
ชนิดดังที่นักจิตวิทยา และนักการศึกษาไดศึกษาดังน้ี  
 
 Anastasi (1961 : 141 – 142) พบวา การที่นักเรียนจะเรียนสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค
ไดนั้นตองอาศัยปจจัยหลัก 2 ประการ คือ ปจจัยทางดานสติปญญา (Intellectual Factors) กับปจจัย
ที่ไมใชสติปญญา (Non-Intellectual Factors) เปนปจจัยเฉพาะบุคคลของผูเรียนเองซึ่งยากตอการ
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 Prescott (1961 : 14-44) ผูอํานวยการสถาบันคนควาเร่ืองเด็กแหงมหาวิทยาลัยแมรีแลนด 
ไดสรุปปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนไว 6 ประการดังนี้ 

1. ปจจัยทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ ขอบกพรอง
และลักษณะทาทางของรางกาย 

2. ปจจัยทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธระหวางบิดา 
มารดาและบุตร ความสัมพันธระหวางพ่ีนอง และความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว 

3. ปจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมและฐานะทางบาน 

4. ปจจัยทางดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ไดแก ความสัมพันธของนักเรียนกับเพื่อนวัย
เดียวกัน 

5. ปจจัยการพัฒนาแหงตนไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติ และแรงจูงใจ 
6. ปจจัยทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงอารมณ 

 
Harvighurst และ Neugarten (1967 : 159) ใหความเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ คือ ความสามารถที่ติดตัวมาแตกําเนิด ความเขาใจเก่ียวกับตนเอง
และความมุงหวังในอนาคต ชีวิตและอบรมในครอบครัว และประสิทธิภาพของโรงเรียนจึงอาจสรุปได
วาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะประกอบดวยตัวแปรทางดาน
นักเรียน ครอบครัว และครูผูสอน 

 
Bloom (1976 : 167 -176) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนและการเรียนใน

ระบบโรงเรียน ตัวแปรที่สําคัญท่ีมีอิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมี 3 ตัว ไดแก 
1. พฤติกรรมทางดานความรูความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผูเรียน ซึ่ง

ประกอบดวยความถนัดและพื้นความรูเดิมของผูเรียน 
2. คุณลักษณะทางจิตใจ หมายถึง สภาพการณที่ทําใหผุเรียนเกิดความรูใหม ไดแก ความ

สนใจ เจตคติตอเนื้อหาวิชา สถาบัน และระบบการเรียนยอมรับความสามารถของ
ตนเอง 
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3. คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพที่ผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จในการเรียนรู ไดแก 
การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแกไข
ขอบกพรอง และการรูผลสะทอนกลับถึงการกระทําของตนเองวาถูกตองหรือไม 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งหมดนี้ อาจสรุปไดวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายประการสามารถจําแนกไดเปน 2 ดาน ไดแก  

1. ตัวแปรดานภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก ความรูเดิม ความถนัด แรงจูงใจ อายุ เพศ เจต
คติและคานิยม อาชีพของบิดามารดา 

2. ตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางการเรียนไดแก วิธีการสอนของครู ประสิทธิภาพของ
โรงเรียน ความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 

 
ตัวแปรขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
 การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไม มิไดขึ้นอยูกับการ
บริหารของสถาบันและหลักสูตรเพียงอยางเดียว ในการจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ
ไดนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจะสูง
ได  ก็ตองขึ้นอยูกับภูมิหลังของนักศึกษาดวย ซึ่งไดแก พ้ืนความรูเดิม เพศ ภูมิลําเนา ภูมิหลังทาง
การศึกษา ที่พักในขณะที่ศึกษา คาใชจายของนักศึกษา สถานภาพสมรส ของบิดามารดา ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และรายไดของครอบครัวดีมีรายละเอียดของ
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 
 
 Bloom (อางถึงใน ฉวีวรรณ, 2531 :33) ใหความสําคัญความรูพ้ืนฐานเดิมวา เปนส่ิงที่แสดง
ถึงประสบการณเก่ียวกับความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนและเปนรากฐานที่สําคัญในการ
เรียนที่สูงขึ้น สําหรับการศึกษาพื้นความรูเดิมที่สัมพันธผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Dennis (1981) ได
ศึกษาองคประกอบที่ทําใหนักศึกษาอเมริกกันเชื้อสายอินเดียแดง ออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน
หรือสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรธ ดาโกตา ผลการศึกษา พบวา เกรดเฉลี่ยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถพยากรณความสําเร็จในการเรียนชั้นมหาวิทยาลัยไดดี นอกจากน้ี  
ศุภวรรณ พันธุภักดี (2542) ไดศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  กลุมตัวอยางเปนนิสิตแพทยชั้นปที่ 
6 จํานวน 79 คน ผลการศึกษาพบวาผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนตัวแปรที่มี

DPU



  12

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของสรุปไดวา  พ้ืนความรูเดิมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ัน พ้ืนความรูเดิมจึงเปนตัวแปรหน่ึงควรพิจารณาในสมการ
จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
นิสัยในการเรียน 
 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายดังน้ี 
 Eysenck, Arnold และ Meili (1972 : 40) ไดกลาว คําวา “นิสัย” คือ แนวโนมของบุคคลใน
การแสดงพฤติกรรมจนเปนนิสัย และเปนไปโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดรับการฝกฝน
หรือประสบการณ 
 
 Maddox (1963 : 2) กลาววา นิสัยขึ้นอยูกับโอกาสที่บุคคลจะประสบความสําเร็จ หรือ
บังเกิดความพึงพอใจ กลาวคือ พฤติกรรมใดที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมน้ันๆ ก็จะ
ถูกกระทําซํ้าแลวซ้ําอีก จนกระท่ังกลายเปนนิสัยติดตัวบุคคลน้ันไป 
 
 Wrenn (1968 : 1-4) นิสัยในการเรียนจึงเปนพฤติกรรมทางดานการเรียนที่บุคคลมีความพึง
พอใจ และปฏิบัติเปนประจํา โดยที่พฤติกรรมนั้นอาจมาจากทักษะในการเรียน และเทคนิคในการ
เรียน 
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 ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2538 : 1) กลาววา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกอยางสมํ่าเสมอ เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ และมุงม่ันที่จะศึกษาหาความรูให
บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวน้ีประกอบดวย ความตั้งใจและเอาใจใสในการเรียน การ
วางแผนการเรียนและจัดระบบการเรียน ความมุงหมายท่ีจะแสวงหาความรูและพัฒนาการ ใหดีขึ้น
เร่ือยๆ  โดยไมยอทอตออุปสรรค มีความคิดริเร่ิม ขยันอดทน รับผิดชอบพ่ึงตนเอง และมีความ
ภูมิใจในการการเรียนของตน 
 
 สุวิมล  วองวาณิช  (2523 : 19-20) คําวา .นิสัยในการเรียน “ทักษะในการเรียน” และ 
“เทคนิคในการเรียน” มีความหมายที่คลายคลึงกันจนอาจทําใหเกิดความสับสน ซึ่งเทคนิคในการ
เรียนนั้นหมายถึงกระบวนการตางๆ ที่นํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียน ซึ่งไดแก วิธีการศึกษา
คนควา กระบวนการแกปญหาสวนทักษะในการเรียนนั้น หมายถึง การนําความสามารถพิเศษหรือ
วิธีการมาใชใหเกิดประโยชนกับการเรียน ซึ่งไดแก วิธีการอาน การจดและจํา บันทึกยอ การสรุป 
และการศึกษาคนควาถึงวัตถุดิบตางๆ ในการเรียน 
 
 จากความหมายของนิสัยในการเรียนดังกลาว จะเห็นไดวา นิสัยในการเรียนนั้นเกิดจากการ
เรียนรูและการฝกฝน ฉะนั้นนิสัยในการเรียนจึงเปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นได 
 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ (2539 : 88-93) ไดเสนอการปฏิรูปผูเรียนดวยการเพาะนิสัยที่สงเสริม
ตอการเรียนรูใหเกิดขึ้นตั้งแตเยาววัยเพ่ือใหเปนคนที่มีคุณภาพในสังคม  โดยพัฒนาดังน้ี 
 1.  พัฒนาใหมีทาทีหิวกระหายการเรียนรู เ พ่ือกระตุนใหรู จักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากสิ่งที่ไดรับจากครูอาจารย 
 2.  พัฒนาใหมีทาทีกระตือรือรนในการเรียนรู เพ่ือใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้นในหองเรียน 
 3.  พัฒนาใหมีทาทีอุทิศตัว เอาจริงเอาจังในการเรียนรู ใหรูจักทุมเททั้ง กายใจ  อดทน และ
กลาที่จะตอสูกับอุปสรรค เพื่อใหประสบผลสําเร็จ 
 4.  พัฒนาใหมีทาทีเชื่อฟง และยอมรับการเนะนํา ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู 
และชวยพัฒนาใหเขารูจักเปดใจที่จะเรียนรูจากคนทุกประเภท 
 5.  พัฒนาใหมีทาทีถอมใจ รูจักยินดีเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนพรอมที่จะเรียนรู
ความรูใหม เรียนรูและยอมรับความผิดพลาดของตนเองเพื่อการแกไขและปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
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 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษากระทําเปน
ประจําเก่ียวกับการเรียนในดาน การแบงเวลาในการเรียน การทําการบาน การทบทวนบทเรียน 
ความตั้งใจในการเรียน การวางแผนในการเรียน และการเตรียมตัวสอบ ซึ่งรวมกันสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งสามารถพัฒนาใหดีขึ้นได 
 
 Annis และ Kent (1978/1979) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคทางการเรียน วิธีการเรียนที่
ชอบ ความคุมเคยในการอานเรื่องที่กําหนดให โดยศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัย จํานวน 262 คน 
พบวา กลุมตัวอยางที่มีเวลาทบทวนกอนการสอบไดคะแนนดีกวากลุมที่ไมมีเวลาทบทวน  ดวงกมล 
มาลารัตน (2534) ซึ่งทําการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางดานที่ไมใชสติปญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศ พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศ คือ การเตรียมตัวกอนสอบและการวางแผนในการเรียน 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ วีณา สมสุข (2540) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล องคประกอบที่ศึกษามี 4 ดาน คือ องคประกอบทางดานสวนตัว องคประกอบทางดาน
เศรษฐกิจ องคประกอบทางดานการเรียน และองคประกอบทางดานการปรับตัวในวิธีการเรียน ผล
การศึกษาพบวา ตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีตัวเดียวคือวิธีการเรียน 
 
 Koivo (อางถึงใน ศรีระพร, 2538 : 19) ไดศึกษาความสัมพันธดานการรับรูของนักเรียนใน
เร่ืองนิสัยและทัศนคติในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา นอกจากน้ี กฤษฎา บุญวัฒน (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ปจจัยที่ศึกษามี 4 ดาน คือ พ้ืนฐานความรู เ ดิม 
สภาพแวดลอมทางครอบครัวและเศรษฐกิจ และนิสัยในการเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเตรียม
ทหารชั้นปที่ 2 จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองกับ 
ศรีระพร จันทโนทก (2538) ไดศึกษา ตัวแปรที่เก่ียวของกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับนักศึกษา ระดับชั้นปที่ 2 
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ตัวแปรที่ศึกษามี 4 ดาน คือ ตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว ตัว
แปรดานการเขารวมกิจกรรม และตัวแปรดานการเรียนผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียนที่
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 จากการวิจัยดังกลาวไดวา นิสัยดานการเรียนเปนองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 
 
พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
 
 ปจจัยหน่ึงที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานทางการศึกษาสูง คือ คุณภาพและ
ประสบการณของอาจารย (วิจิตร, 2518 :71) คุณภาพของอาจารยเปนเคร่ืองบงชี้ถึงคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนคุณภาพของผูเรียนในสถาบันน้ันๆ  (สมพร, 2519 : บทนํา) ดังน้ัน การ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถาบันจึงยึดหลักเกณฑวา มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเพียบพรอมทั้ง
ดานปริมาณและความสามารถ จึงจะทําใหเชื่อวามาตรฐานการศึกษาของสถาบันจะดีตามไปดวย 
 
 สําหรับบทบาทของอาจารยที่มีคุณภาพนั้นตองประกอบดวยความพรอมในการเปนครู และ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามลักษณะของครูที่ดี (Beck, 1967 : 127) ซึ่ง ชาญชัย ศรีไสยเพชร  
(2525 : 164-168) ใหความเห็นวา คุณลักษณะของครูที่ดีนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  มีความรู ครูตองมีความรูทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพครูเปนอยางดี 
 2.  มีประสบการณและทักษะในการสอน ประสบการณใหครูเขาใจปญหาและสภาพการณ
ตามความเปนจริงมากขึ้น สวนดานทักษะในการสอน ครูตองมีความสามารถในการสอนรูจักพลิก
แพลงการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและสภาพสังคม 
 3.  ปฏิบัติหนาที่และงานของครูใหสมบูรณ 3 ประการ คือ งานดานการปกครองหรืองาน
เก่ียวกับตัวนักเรียน งานดานวิชาการหรืองานเก่ียวกับการสอน และงานดานธุรการ 
 4.  การมีคุณธรรมนิยม  ซึ่งประกอบดวยอุดมการณของครู วิญญาณของครู คุณธรรมและ
จริยธรรมของครู 
 
 การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ซึ่งมีจุดมุงหมายใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ระบุไวตามจุดมุงหมายของการศึกษา (สงัด อุทรานนท, 2525 :5) การสอน
ที่จะประสบความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับตัวผูสอนหรืออาจารยเปนสําคัญวามีประสิทธิภาพในการสอน
หรือไม  เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยนั้น Romine (1974) ไดศึกษาบรรยากาศ
เก่ียวกับการสอนที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูดีขึ้น โดยสํารวจความคิดเห็นของอาจารยคณะตางๆ 
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 1.  ดานบุคลิกภาพของผูสอน เชน ผูสอนเปนคนกระฉับกระเฉง มีอารมณขันสนใจในวิชาที่
สอน ใหความจริงใจ และเปนกันเองกับผูเรียน 
 2.  ดานการเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี ชี้แจงใหผูเรียนเขาใจ 
วัตถุประสงคในวิชาที่เรียน รวมทั้งแนะนําหนังสืออางอิงตางๆ 
 3.  ดานผลการสอนที่ผูเรียนไดรับ  เชน ผูสอน ผูเรียนไดรับประโยชนสมความตั้งใจจาก
วิชาที่ผูเรียนเลือก ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน มิใชเปนเพียงผูฟงอยางเดียว 
 4.  ดานผลการเสนอเนื้อหา เชน พูดอธิบายชัดเจน ใชความกระตุนใหผูเรียนคิด สามารถใช
วิธีสอนตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหา 
 5.  ดานการประเมินผล การนําขอมูลยอนกลับ และการเสริมแรงทางการเรียน เชน มีการ
ทํารายงานหรือสอบ เม่ือตรวจงานแลว ผูสอนตองรีบแจงผลใหผูเรียนทราบทันที 
 6.  ผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นตลอดจนผลงานของผูเรียนอยางมีเหตุผล บุคลิกภาพของ
อาจารยนั้นมีความสําคัญตอนักศึกษา 
 
 นอกจากน้ี Guorin (อางใน ระเบียบ, 2531 : 28) ไดกลาววา การถายทอดวิชาความรูและ
ทักษะ ความชํานาญน้ัน อาจารยจะตองมีบทบาทและวิธีการสอนดังนี้ 
 1.  คํานึงถึงความรู และความตองการของนักศึกษาที่จะสอน 
 2.  รูทัศนคติและสภาพแวดลอมของนักศึกษา 
 3.  อนุญาตใหนักศึกษาเลือกวิธีการและกิจกรรมที่นักศึกษาคิดวาจะเปนประโยชนและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษาเองไดอยางอิสระ 
 4.  เชื่อมโยงประสบการณ หรือความรูใหกลมกลืน สอดคลองกับสถานการณจริง 
 
 วิชัย วงษใหญ (2529 : 77-78) ไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดีในระดับอุดมศึกษาวามีการ
สรางบรรยากาศที่ดี เพ่ือสงเสริมการเรียนของผูเรียนและทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยดี  
มีการจัดกลุมเปาหมายกอนที่จะพบผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมในชั้นเรียน  
เชน การกําหนดจุดประสงคการเรียน สามารถควบคุมชั้นเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดให พรอมทั้งใหความสนใจผูเรียนเปนรายบุคคล รักษาระดับการสอนที่ดีไวโดยประเมินการ
สอนของตนเอง  แลวนํามาปรับปรุงการสอนใหดียิ่งขึ้น  แจงผลการเรียนใหนักเรียนทราบเปน
ระยะๆ แตงกายสุภาพและมีอารมณขัน  นอกจากนี้ ธนิต พัวนิ่ม (2527 :47) ไดกลาวถึง เทคนิคการ
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 ความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงตอทัศนคติ  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการศึกษาของ Cogan (1975) พบวา ความสัมพันธที่เปน
มิตรระหวางอาจารยและนักศึกษาจะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูได
สูงสุดและมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากเม่ือนักศึกษามีความ
ศรัทธาในตัวอาจารยจะสงผลใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียน  และจะทําใหผลการเรียนของ
นักศึกษาดีขึ้นตามไปดวย  ดังน้ัน วัลลภา  เทหัศดิน ณ อยุธยา (2530: 57) จึงเสนอใหการจัดการ
เรียนการสอนประการหนึ่งวา  ควรเพ่ิมความเปนกันเองระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยความเปน
กันเองนี้เอง  ทําใหนักศึกษาเกิดความเขาผูสอน และเปนมูลเห็นจูงใจใหสนใจเรียนวิชานั้นๆ เพ่ิมขึ้น 
 ดังน้ัน ในการจัดสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและ 
สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูสอนจะตองมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่
ดี มีความรู มีประสบการณ มีวิธีการสอนที่ดีใชสื่อและโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสม ทันสมัย มีความ
เปนกันเอง เขาใจผูเรียน มีความสามารถในการสรางบรรยากาศของการเรียนรูที่ดี และที่สําคัญตอง
มีความสัมพันธอันดีตอกัน ระหวางผูสอนและผูเรียน 
 
 Dolan (1980) ไดทําการศึกษาอิทธิพลดานคุณภาพของการสอน การเขารวมในโครงการ
ของโรงเรียนของผูปกครอง และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่มีผลตอคุณลักษณะดานอารมณหรือ
ความรูสึก โดยใชกลุมตัวอยาง นักเรียนเกรด 6 สองกลุม กลุมแรก จํานวน 364 คน เปนนักเรียน
จากโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งอยูในตัวเมืองที่มีคุณภาพของการสอนสูง ผูปกครองเขารวมใน
โครงการของโรงเรียนเปนอยางดี  และการดําเนินโครงการเปนอยางตอเน่ือง สวนอีกกลุมหนึ่งมี 
247 คน เปนนักเรียนจากโรงเรียนที่จัดทําโครงการหลายโครงการ และไมมีความตอเนื่องของ
โครงการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการสอน การเขารวมโครงการและ การสนับสนุนจาก
ผูปกครอง ลวนมีอิทธิพลตอผลการเรียนเปนอยางมาก  และยังมีอิทธิพลตอ คุณลักษณะดานอารมณ
หรือความรูสึกดวย 
 
 สวนศรีวะพร  จันทโนทก (2538) ไดศึกษา ตัวแปรที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอสัมชัญ  กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษากับนักศึกษา
ระดับ ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวน 1,744 คน พบวา วิธีสอนของอาจารยมีความสัมพันธ 
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 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมการสอนของอาจารยเปนองคประกอบที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นครูผูสอนจําเปนตองคํานึงถึงเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนควบคูไปกับการใหความรูเนื้อหาวิชาดานตางๆ  แกนักเรียนดวย เพราะ
คณิตศาสตรเปนวิชาพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาความคิดของนักเรียน  ทําใหคิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบ ระเบียบ  และนอกจากนั้นคณิตศาสตรยังเปนวิชาพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนศาสตร
สาขาวิชาอ่ืนๆ  อีกดวย ดังนั้นครูผูสอนควรปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร ซึ่งถาหากนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแลวจะทําใหนักเรียนสามารถเรียน
คณิตศาสตรไดดี และยอมสงผลถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักเรียนดวย 
 จากการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร ดังนี้ 1) ความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 2) องคประกอบของเจตคติ   
3) ลักษณะของเจตคติ 4) ปจจัยที่กอใหเกิดเจตคติ 5) การวัดเจตคติ 6) ประโยชนของการวัดเจตคติ 
7) การนําความรูเรื่องเจตคติไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 8) ความสัมพันธระหวาง
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
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1. ความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
 เจตคติ หรือ ทัศนคติตรงกับภาษาอังกฤษ Attitude ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา 
Aptus แปลวา การทําใหเหมาะสม การปรับปรุง มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของคําวา เจคคติ ไวดังนี้ 
 
 Anastasi (1982) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเรา ซึ่งแสดงออกในทางที่ชอบหรือไมชอบตอส่ิงตางๆ เชน เชื้อชาติ 
ประเพณีหรือสถาบันตางๆ เจตคติไมสามารถสังเกตไดโดยตรงแตสามารถสรุปอางอิงไดจาก
พฤติกรรมภายนอกทั้งที่แสดงออกทางภาษาและทาทาง 
 
 Wilson (1971, อางถึงในพรอมพรรณ อุดมสิน, 2544) ไดใหความหมายของเจตคติไววา 
เจตคติ เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายหลังจากมีประสบการณในสิ่งนั้น และเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะสนองตอส่ิงเราน้ันไปในทางใดทางหนึ่ง หรือในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เชน แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นดวยหรือชอบสิ่งน้ัน สนับสนุนสิ่งน้ันๆ ซึ่ง
ลักษณะดังกลาว เรียกวาเจตคติทางบวก อีกลักษณะหนึ่งแสดงออกในทางไมพึงพอใจ ไมชอบไม
เห็นดวย ไมสนับสนุนสิ่งน้ันๆ เรียกวาเจตคติทางลบ สวนลักษณะที่ไมเปนเจตคติทางบวกและเจต
คติทางลบ ไมเขาขางใดขางหนึ่ง เชน รูสึกเฉยๆ ไมชอบ ไมเกลียด เรียกวา เจตคติที่เปนกลาง 
 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ หมายถึง สภาวะทาง
จิตและสมองที่พรอมจะแสดงพฤติกรรมตอวัตถุหรือเหตุการณหรือการกระทํา ซึ่งสภาวะทางจิตและ
สมองน้ีไดรับอิทธิพลจากประสบการณทานมาใหแสดงอาการมากหรือนอย บวกหรือลบตอวัตถุ
เหตุการณ คําพูด สัญลักษณคน ฯลฯ 
 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2542) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ หมายถึง 
กริยาทาทีรวมๆ  ของบุคคลที่เกิดจากความโนมเอียงของจิตใจ และแสดงออกตอส่ิงหน่ึงๆ  โดย
แสดงออกในทางสนับสนุน มีความรูสึกเห็นดีเห็นชอบตอส่ิงเราน้ันๆ หรือแสดงออกในทางตอตานซ่ึง
มีความรูสึกท่ีไมเห็นชอบตอส่ิงเราน้ันๆ 
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 แสงเดือน ทวีสิน (2545) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง ความรูสึกดังกลาวอาจจะเก่ียวกับบุคคล สิ่งของ สภาพการณ เหตุการณ
เปนตนเม่ือเกิดความรูสึกบุคคลน้ันจะมีการเตรียมพรอมเพ่ือมีปฏิกิริยาตอบโตไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง 
 
 จากความหมายของเจตคติดังกลาวขางตน  สรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลจากประสบการณที่ผานมาใหแสดงพฤติกรรมตอสิ่งเราน้ัน 
ออกมาในทิศทางมากหรือนอย บวกหรือลบ ตอสิ่งใดส่ิงหน่ึง เชน ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสิ่ง
เราตางๆ  นั้น เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิงน้ัน มีความพึงพอใจหรือไมมีความพึงพอใจตอส่ิงเรา
นั้นหรือรูสึกเฉยๆ  ไมชอบและไมเกลียดตอส่ิงเราน้ัน เปนตน 
 
 ชาริณี  ตรีวรัญู (2545) ไดใหความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไววา เจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึกในทางบวกหรือทางลบของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการมีประสบการณในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแลว 
 
 จิราภรณ  กุณสิทธิ์  (2541) ไดใหความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไดวา เจตคติ
ตอวิชาเปนความรูสึกและความโนมเอียงที่จะตอบสนองตอวิชาคณิตศาสตร อันเปนผลมาจากการ
ไดรับประสบการณหรือการเรียนรูเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร 
 
 รัตนา  เจียมบุญ (2540) ไดใหความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไววา เจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร  หมายถึง ความพรอมทางรางกายและจิตใจของนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอวิชา
คณิตศาสตร หลังจากไดรับประสบการณในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งการจัดสถานการณใด
สถานการณหน่ึงจะเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่จะสนองตอบตอวิชาคณิตศาสตรไป
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 
 จากความหมายของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สรุปไดวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
หมายถึง ความรูสึก ความพึงพอใจในทางบวกหรือทางลบตอวิชาคณิตศาสตร อันเปนผลมาจากการ
ไดรับประสบการณหรือการเรียนรูเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร 
 
 

DPU



  21

3. องคประกอบของเจตคติ 
 

 Triandis (1971) ไดแบงองคประกอบของเจตคติออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1.  องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive component) ไดแก ความรูและแนวคิด
ที่บุคคลทีตอสิ่งเรา ไมวาบุคคลหรือสถานการณใดๆ  ก็ตามความรูและแนวคิดดังกลาวจะเปนส่ิง
กําหนดลักษณะและทิศทางเจตคติของบุคคล กลาวคือ ถาบุคคลมีความรูและแนวคิดตอส่ิงเราใด
ครบถวนแลวบุคคลน้ันก็จะมีเจตคติตอส่ิงเราน้ันไปในทิศทางบวกหรือลบชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2.  องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) ไดแก อารมณหรือความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงเราอารมณหรือความรูสึกดังกลาวจะเปนสิ่งกําหนดทิศทางและลักษณะของเจตคติ
ของบุคคล กลาวคือ ถาบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งเราตอส่ิงใด บุคคลก็จะมีเจตคติไปในทางบวกตอ
สิ่งนั้น แตถาบุคคลมีอารมณหรือความรูสึกที่ไมดีตอส่ิงใด  บุคคลก็จะมีเจตคติในทางลบตอส่ิงนั้น 
เชน ความรูสึกชอบ – ไมชอบ ดี –ไมดี 
 3. องคประกอบดานความพรอมในการกระทํา (Behavioral component) ไดแก พฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่ง พฤติกรรมดังกลาวจะเปนสิ่งที่บอกลักษณะและ
ทิศทางเจตคติของบุคคล กลาวคือ ถาพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงเราน้ันชัดเจนแนนอน 
ทิศทางก็จะมีลักษณะชัดเจนแนนอนและเปนทิศทางบวกหรือลบชัดเจนดวย 
 องคประกอบของเจตคติทั้ง 3 ดานน้ีมีความสัมพันธกัน ซึ่งถาององคประกอบดานใดดาน
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป เจตคติของบุคคลน้ันก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระท่ีวัดได        ตัวแปรรวม         ตัวแปรตาม (ตัวแปรที่ 
                                     ข้ึนอยูกับสิ่งอ่ืนที่วัดได) 
 
 ความรูสึก คําพูดที่แสดงความรูสึก 
 (Affective) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธขององคประกอบของเจตคติ (Triandis, 1971) 
 

จากแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของเจตคติดังกลาวขางตนสรุปไดวา  องคประกอบของ
เจตคติมี 3 ดาน คือ องคประกอบดานความรูความเขาใจ องคประกอบดานความรูสึก และ
องคประกอบดานความพรอมในการกระทํา ซึ่งองคประกอบเจตคติทั้ง 3 ดานน้ีมีความสัมพันธกัน 
เนื่องจากเม่ือบุคคลไดรับรูจากการกรทําแลวจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดหรือเกิด
ความเชื่อที่ทําใหเกิดความรูสึกและอารมณตอสิ่งน้ันจึงสงผลใหเกิดแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม
ตอส่ิงตางๆ  ออกมา 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูความ
เขาใจ 

(Cognitive) 

การรับรู 
คําพูดที่แสดงความเชื่อ 

พฤติกรรม
การปฏิบัต ิ

(Behavioral) 

ปฏิกิริยาหรือการกระทํา
ที่แสดงออกคําพูดที่
เก่ียวกับการปฏิบัต ิ

เจตคต ิ
(Attitude) 

สิ่งเรา ไดแก  
บุคคล สถานการณ  
กลุมสังคม 
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3. ลักษณะของเจตคติ 
 
 Sax (1980) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  เจตคติมีทิศทาง (Direction) เนื่องจากความรูสึกของบุคคลที่มีตอเจตคติ ที่เปนบวก 
หรือเปนลบ นั่นคือ บุคคลที่มีเจตคติในทางบวกแสดงวารูสึกชอบสิ่งน้ัน สวนบุคคลที่มีเจตคติในทาง
ลบแสดงวาไมชอบส่ิงนั้น 
 2.  เจตคติมีความเขมขน (Intensity) เจตคติเปนความรูสึกตอเนื่องตั้งแตบวกจนถึงลบ ซึ่ง
เจตคติที่ไปในทางบวกหรือลบจะมีตั้งแตบวกหรือลบนอยๆ จนถึงบวกหรือลบมากๆ   
 3.  เจตคติมีการแพรกระจาย (Pervasiveness)  จากกลุมหน่ึงไปสูอีกกลุมหน่ึงได 
 4.  เจตคติมีความคงเสนคงวา (Consistency) เจตคติเปลี่ยนแปลงคอนขางยากเนื่องจาก
เปนความรูสึกคอนขางคงที่  มีลักษณะผังแนนในแบบใดแบบหนึ่งนานพอสมควร 
 5.  มีความพรอมที่จะแสดงออกอยางเดนชัด (Salience) เปนความเต็มใจหรือความพรอม
ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเม่ือบุคคลตระหนักถึงความสําคัญหรือมีความรอบรูมากตอเจตคติ และ
มีความประทับใจเดนชัดจะแสดงเจตคติออกมา 
 
 Hothersal  และคณะ (1985) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของเจตคติไว ซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้ 

1.  เจตคติเปนการเรียนรู 
2.  เจตคติเปนตัวกระตุนใหแสดงพฤติกรรมออกมา 
3.  เจตคติเปนสิ่งที่เก่ียวกับความชอบหรือไมชอบที่มีตอวัตถุหรือสถานการณ 
 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2539)  ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติที่สําคัญ มีดังนี้ 
1.  เจตคติเกิดจากประสบการณสิ่งเราตางๆ  รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม เปนส่ิงที่กอใหเกิดเจตคติ แมวาประสบการณที่เหมือนกัน
ก็จะมีเจตคติที่แตกตางกันได ดวยสาเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ เปนตน 

2.  เจตคติเปนการเตรียมหรือความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงเรา เปนการเตรียมความ
พรอมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่จะสังเกตได สภาวะความพรอมที่จะตอบสนองมีลักษณะที่
ซับซอนของบุคคลที่ชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ  และจะเกี่ยวเน่ืองกับอารมณดวย 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือลักษณะของความรูสึกหรือ
อารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือการประเมินวา ชอบ พอใจ เห็นดวย ก็คือเปนไปในทิศทางที่
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4.  เจตคติมีความเขม คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือไมเห็นดวย
อยางมากก็แสดงวามีความเขมสูง  ถาไมชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงวามีความเขมสูงไปอีกทาง
หนึ่ง 

5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดม่ันถือม่ัน และยังมีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลนั้น การท่ีบุคคลยึดม่ันในเจตคติตอสิ่งใดแลวทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
เกิดขึ้นไดยาก 

6.  เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ซึ่งพฤติกรรมภายในเปนสภาวะ
ทางจิตใจหากไมไดแสดงออกก็ไมสามารถจะรูไดวาบุคคลน้ันมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น สวนเจตคติ
ที่เปนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเน่ืองจากการถูกระตุนและการกระตุนน้ียังมีสาเหตุอ่ืนๆ  รวม
อยูดวย เชน บุคคลแสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอ่ืนๆ  นอกจากไมชอบคนน้ันแลวอาจจะเปน
เพราะถูกทาทายกอน 

7. เจตคติจะตองมีสิ่งเราจึงจะมีการตอบสนองขึ้น แตก็ไมจําเปนวา เจตคติที่แสดงออกจาก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน  เพราะกอนแสดงออกบุคคลน้ันปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก 

 
นอกจากน้ันเจตคติยังเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ซึ่งเกิดจากบุคคลซ่ึง

เกิดจากปจจัย 4 ประการคือ 
1. การเพ่ิมและการรวมกันของการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรูในดานตางๆ เชน จาก

บาน โรงเรียน และสังคม เปนตน 
2. แบบแผนของตนเอง ความแตกตางของประสบการณทําใหเกิดเจตคติของแตละคน

แตกตางกันไป เจตคติบางอยางจึงเปนเร่ืองเฉพาะของบุคคล ขึ้นอยูกับพัฒนาการและความ
เจริญเติบโตของคนนั้น 

3. อิทธิพลของประสบการณที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน หรือความตกใจจะเปนผลใหจดจํา
ประสบการณนั้นไดนานๆ  เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีเจตคติสิ่งนั้นๆ  เชน เคยขึ้นรถเมลแลวประสบ
อุบัติเหตุก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไมขึ้นรถเมลสานนั้น 
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4. การเลียนแบบ คนเราชอบหรือมีแนวโนมที่จะเลียนแบบบุคลสําคัญท่ีเราชื่นชอบเจตคติจึง
เนนการถายทอดจากคนที่เราพึงพอใจและนับถือ เชน เจตคติจากพอแมมาถึงลูก 

นักจิตวิทยาไดจําแนก เจตคติออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. เจตคติทางบวก (Positive Attitude) เปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่อยากมีความสัมพันธกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. เจตคติทางลบ (Negative Attitude) เปนความรูสึกที่ไมดี  ไมชอบ ไมอยากมี

ความสัมพันธกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
จากลักษณะของเจตคติดังกลาวขางตน สรุปได เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูหรือเกิด

จากประสบการณของแตละบุคคล โดยเจตคติจะมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของบุคคล ซึ่ง
จะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบตอส่ิงน้ัน  เจตคติของบุคคลน้ันเปลี่ยนแปลงคอนขางยากเพราะ
เปนความรูสึกคอนขางคงที่  แตอยางไรก็ตามเจตคติอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและการเรียนรู 
 
4. ปจจัยที่กอใหเกิดเจตคติ 

 
 แสงเดือน ทวีสิน (2545) กลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดเปนเจตคติ หลายปจจัย ดังนี้  
 1. เจตคติเกิดจากประสบการณของแตละบุคคล โดยการรวบรวมจากประสบการณดาน
ตางๆ  ในอดีต ประสบการณที่เก็บสะสมได  ซึ่งมนุษยจะทําการจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
ชอบ – ไมชอบ ดี – ไมดี สนใจ – ไมสนใจ การจําแนกนี้จะอาศัยหลักเกณฑที่แตละบุคคลเก็บสะสม
มาจากประสบการณในอดีต เปนตัวประเมินตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางของเจตคติของตนเอง 
 2. เจตคติเกิดจากการรับเจตคติของผูอ่ืนมาเปนของตน การรับเจตคติของผูอ่ืนมานั้นมักจะ
เปนกรณีที่บุคคลน้ันมีความสําคัญ เปนที่นาเช่ือถือและยกยองชื่นชมอยางมาก 
 3. เจตคติเกิดจากประสบการณที่ประทับใจ ประสบการณบางอยางที่ประทับใจมากทั้ง
ทางดานดีและดานไมดี เพียงครั้งเดียวก็อาจกอใหเกิดเปนเจตคติไดอยางรวดเร็ว 
 
5.  การวัดเจตคติ 
 
 เน่ืองจากเจตคติเปนมโนภาพที่เปนนามธรรม  เปนการรวมพฤติกรรมในดาน ความรู ความ
เขาใจ อารมณ ความรูสึก และความพรอมที่จะทํากิจกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได การวัดเจตคติจึง
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เครื่องมือวัดเจตคติ 
 
 เคร่ืองมือวัดเจตคติที่เปนแบบสอบถามจะประกอบดวยขอคําถามตางๆ  ที่ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการศึกษาและเปนขอความที่สามารถกระตุนใหผูตอบแสดงความรูสึก และแสดงความคิดเห็นใน
ทางบวก คือ เห็นดวย ในทางลบ คือ ไมเห็นดวย ทั้งสามารถบอกปริมาณดวยวาเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยมากนอยเพียงใด หรือมีความรูสึกไมแนใจวามีความรูสึกเชนใดตอขอความน้ันเรียก
เคร่ืองมือน้ีวา มาตรวัดเจตคติ วิธีการสรางมาตรวัดมีหลายแบบ เชน แบบของ Thurstone, 
Guttman, Osgood และ Likert เปนตน ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกใชมาตรวัดเจตคติของ 
Likert ดังที่ lcek และ Fishbien (1980 อางใน จิราภรณ กุณสิทธิ์ , 2545 : 63) ไดกลาววา Likert ได
สรางวิธี Summated Rating เพ่ือใชวัดเจตคติเปนที่นิยมมา เพราะสะดวกสรางงายรวดเร็ว และมี
ความเช่ือม่ันคอนขางสูง  โดยวิธีการของ Likert พบหลักวา เจตคติทั้งหลายของบุคคลจะมีการ
กระจายหรือการแจกแจงอยูในลักษณะที่เปนโคงปกติ ซึ่งสามารถใชหนวยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปนเกณฑในการวัดได 
 
 Likert ไดพบวา คาของหนวยวัดซ่ึงใชหนวยมาตรฐานเปนเกณฑนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับ
คะแนนที่จัดอันดับของการตอบสนองแบบ 1, 2, 3, 4, 5 นั้น มีสหสัมพันธกันสูงมากถึง 0.99 ซึ่ง
สามารถที่จะใชแทนกันได ดังนั้น มาตรวัดเจตคติของ Likert จึงประกอบดวยขอความคิดเห็น
หลายๆ ขอแตละขอมีคุณคาเจตคติคามสเกลระดับของความตอเนื่อง จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
(Strongly Disagree) ไมเห็นดวย (Disagree) ไมแนใจ (Uncertain) เห็นดวย (Agree) และเห็นดวย
อยางยิ่ง (Strongly Agree) 
 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540) ไดกลาวถึงการวัดเจตคติสรุปไดดังนี้ 
 1.  เน้ือหา (Content) การวัดเจตคติตองมีสิ่งเราไปกระตุนใหบุคคลแสดงกิริยาทาทีออกมา 
สิ่งเราโดยทั่วไป ไดแก เน้ือหาท่ีตองการวัด เชน ตองการวัดเจตคติตอการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต

DPU



  27

 2. ทิศทาง (Direction) การวัดเจตคติโดยทั่วไปจะกําหนดทิศทางเปนเสนตรงและตอเน่ืองใน
ลักษณะเปนซายและขวาหรือบวกลบ  กลาวคือ เริ่มจากเห็นดวยอยางยิ่ง และลดความเห็นดวยลง
เรื่อยๆ จนถึงความรูสึกเฉยๆ และลดตอไปเปนไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งลักษณะของการเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยนี้เปนเสนตรงเดียวกันและตอเน่ืองกัน 
 3. ความเขม (Intensity) เปนกิริยาทาทีหรือความรูสึกที่แสดงออกมาตอสิ่งเราน้ันมีปริมาณ
มากนอยแตกตางกัน ถาความเขมสูงไมวาจะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรูสึกหรือกิริยาทาทีที่
รุนแรงมากกวาที่จะมีความเขมปานกลาง 
 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541) กลาววาการวัดเจตคตินั้นตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ 

1. เจตคติประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ1) ความคิด ความรู ความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงน้ัน 
2) ความรูสึก ผลการประเมินอารมณเก่ียวกับสิ่งนั้น และ 3) แนวโนมของการแสดงพฤติกรรมอาการ 
ปฏิกิริยาตอวัตถุ หรือเหตุการณ หรือคน หรือส่ิงของ 

2. เจตคติเก่ียวของกับประสบการณเดิม ซึ่งกอใหเกิดความรุนแรงมากนอยแตกตางกันและ
เกิดทิศทางบวกหรือลบที่แตกตางกัน 

3. เจตคติเก่ียวของกับแนวโนมทางการแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
4. เจตคติเก่ียวของกับสังคมที่คนเหลาน้ันอาศัยอยู 
5. เจตคติแตกตางจากความเชื่อ (Belief) ในประเด็นที่วา เจตคติประกอบดวยความรูสึกและ

ความเชื่อ สวนความเชื่อหมายถึง สาระเนื้อหาที่บุคคลมีอยูเก่ียวกับสิ่งนั้น 
 
6.  ประโยชนของการวัดเจตคติ 
 
 Triandis (1971) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติสรุปไดดังนี้ 
 1. ชวยทําใหเขาใจส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบส่ิงของตางๆ ที่อยู
รอบตัว 
 2. ชวยใหมีการเขาขางตนเอง โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดี ปกปดความจริง
บางอยางหรือนําความไมพอใจออกจากตัวเอง 
 3. ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโต หรือการทํา
สิ่งใดออกไปนั้นสวนมากจะทําในสิ่งที่นําความพอใจมาให 
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 4. ชวยใหบุคคลสามารถแสดงแกถึงคานิยมพ้ืนฐานของตนเอง 
 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดเจตคติสรุปไดดังนี้ 
 1.  วัดเพ่ือทํานายพฤติกรรม เน่ืองดวยเจตคติตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดของบุคคลยอมเปนเคร่ือง
แสดงวาเขามีความรูสึกในดานที่ดี หรือไมดีเก่ียวกับสิ่งน้ันมากหรือนอยเพียงใด และเขามีความรูสึก
ชอบหรือไมชอบส่ิงนั้นเพียงใด เจตคติของบุคคลตอส่ิงนั้นจึงเปนเครื่องทํานายวา บุคคลน้ันมีการ
กระทําตอส่ิงนั้นไปในทํานองใด ดังนั้นการทราบเจตคติของบุคคลยอมชวยใหสามารถทํานานการ
กระทําของบุคคลน้ันได  แมจะไมถูกตองเสมอไปก็ตาม 
 2. วัดเพ่ือหาทางปองกันในโลกเสรีนั้นการที่บุคคลจะมีเจตคติตอส่ิงใดอยางไรนั้นเปนสิทธิ์
ของเขา แตการอยูดวยกันอยางมีความสงบสุขในสังคมยอมจะเปนไปไดเม่ือพลเมืองมีเจตคติตอสิ่ง
ตางๆ คลายคลึงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันและไมเกินความแตกแตกขึ้นในสังคม ใน
การประกอบอาชีพบางประเภทจึงมีความจําเปนที่จะตองไดบุคคลที่มีเจตคติอันเหมาะสมมาเปนผู
ปฏิบัติ 
 3. วัดเพ่ือหาทางแกไข ในสังคมประชาธิปไตยน้ันบุคคลสามารถมีเจตคติตอเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงแตกตางกันไปไดมาก แตในบางเรื่องมีความจําเปนที่จะตองไดรับความคิดเห็นเจตคติที่
สอดคลองกันเพื่อที่ประชาชนจะไดมีการกระทําที่พรอมเพรียงกัน 
 4. วัดเพ่ือใหเขาใจสาเหตุและผล เจตคติตอสิ่งตางๆ นั้นเปรียบเสมือนสาเหตุภายในซึ่ง
กําลังผลักดันใหบุคคลกระทําไปไดตางๆ กัน สาเหตุภายในหรือเจตคติตอส่ิงใดตอส่ิงหน่ึงของบุคคล
นี้อาจมีผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกที่มีตอการกระทําของบุคคลน้ัน ดังนั้นการเขาใจอิทธิพล
ของสาเหตุภายนอกที่มีตอการกระทําของบุคคลใหชัดเจน บางกรณีอาจจําเปนตองวัดเจตคติของ
บุคคลตางๆ ตอสาเหตุภายนอกนั้นดวย 
 
 สงวนศรี วิรัชชัย (2527) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. เปนสิ่งที่จะชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายบางอยางที่ตองการ (Need Satisfaction or 
Adjective Function) จะเห็นไดจากกรณีที่เราตองการจะทํางานชิ้นหน่ึงใหสําเร็จดวยดี มี
ประสิทธิภาพก็จะตองสรางเจตคติบางอยางจึงมีประโยชนในการชวยใหบุคคลไดบรรลุเปาหมายท่ี
ตองการหรือชวยใหบุคคลปรับตัวเขากับกลุมและสถานการณได 
 2. ชวยใหบุคคลมีหลักการและมีกฎเกณฑในการแสดงพฤติกรรม หรือกลาวไดวา เจตคติ
ชวยพัฒนาคานิยมใหกับบุคคล การที่บุคคลมีเจตคติตอผูคน เหตุการณ สถานการณ และสิ่งตางๆ 
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 3. เปนสื่อหรือชองทางท่ีจะชวยใหบุคคลไดพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับผูคน และสิ่ง
ตางๆ (Knowledge Function) ถาเราไมมีเจตคติตอผูคน เหตุการณ หรือสถานการณใด เราจะไมใส
ใจกับผูคน เหตุการณหรือสถานการณนั้นๆ  เม่ือไมไดใสใจก็จะไมไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่ง
นั้นๆ  หรือไดนอยกวาความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งที่เราใสใจ 
 
7. การนําความรูเร่ืองเจตคติไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 
 
 ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียนน้ันบุคคลที่ มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของนักเรียนมากที่สุดคือ ครู ตลอดจนเพ่ือนนักเรียนและส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ใน
โรงเรียนครูจึงจําเปนตองสรางเจตคติในทางบวก ชักจูงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เห็น
ความสําคัญของบทเรียน เห็นประโยชนที่จะไดจากการเรียน แนวทางในการสรางและสงเสริมเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนของนักเรียน มีดังนี้ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2539) 
 1. การใหการเสริมแรงแกนักเรียนเม่ือนักเรียนไดมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ครูควรใหความ
สนใจ ใหกําลังใจ ใหคําชมกับนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมากย่ิงขึ้น และ
เชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติความประพฤติในโรงเรียนดวย 
 2. การใหการเลียนแบบเจตคติที่ดี โดยดูจากบุคคลสําคัญที่นักเรียนรักและชื่นชอบ เปน
ตัวอยางเพ่ือจะไดรับเอาเจตคตินั้นมาเปนของตน 
 3. การพิจารณาถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ เชน การไดขาวสาร 
การรับขาวสาร การส่ือความหมาย ครูจะตองระมัดระวังและควบคุมองคประกอบเหลาน้ีใหดี จึงจะ
บังเกิดผลในการสรางหรือปรับเปลี่ยนเจตคติของนักเรียน 
 4. ครูอาจตองใหขาวสารและสรางสถานการณที่จะทําใหเกิดความสอดคลองและขัดแยงเม่ือ
ตองการจะเสริมเจตคติใหเขมขน หรือเปลี่ยนเจตคติที่ไมตองการ จนกวาผูเรียนจะไดมีความรู ความ
เขาใจและมีความรูสึกรวมดวย และมีเจตคติที่ไมตองการ จนกวาผูเรียนจะไดมีความรูความเขาใจ 
และมีความรูสึกรวมดวย และมีเจตคติที่ถูกตามความตองการของครู 
 5. การเปลี่ยนเจตคติของกลุมจะงายกวาการเปลี่ยนทีละคน เพราะบุคคลชอบเลียนแบบเอา
อยาง และตองการเขากลุม ดวยเหตุนี้สิ่งแวดลอมที่ดีก็จะมีผลตอการเปลี่ยนเจตคติ 
 6. หลักการและวิธีการในการเปลี่ยนตองพิจารณาใหเหมาะสม เพราะอาจใชไดใน
สถานการณหน่ึงแตอาจใชไมไดกับอีกสถานการณหน่ึงก็ได 
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 7. หาวิธีการกระตุนใหนักเรียนอยากเปลี่ยนเจตคติ โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเจตคติ หรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนเจตคติดวยตัวของนักเรียนเอง 
 8. เจตคติที่ดีตอตนเองโดยการที่มีความรูความเขาใจในความสามารถของตน มีความพึง
พอใจในรูปลักษณของตนเอง และการรูการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนเรื่องที่จําเปนที่
จะตองสรางใหเกิดขึ้นกับนักเรียน เพราะคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทางที่สอดคลองกับเจตคติตอ
ตนเอง เชน ถานักเรียนมีเจตคติที่ดีวาตนเองเปนคนมีความรูความสามารถ ก็จะมีความม่ันใจ เอาใจ
ใสที่จะเรียนใหสําเร็จ แตถาขาดเจตคติที่ดีตอตนเองแลวก็จะขาดความหมั่นใจ ทําใหประสิทธิภาพ
การเรียนลดลง 
 
8. ความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 
 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมีความสําคัญตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
เปนอยางมากเพราะถานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแลวยอมจะทําใหนักเรียนสนใจและ
ตั้งใจเรียน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ทํางานหรือการบานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จทุกคร้ัง  ซึ่ง
ยอมจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้นดวย  แตในการตงกันขามถา
นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ไมชอบหรือเกลียดวิชาคณิตศาสตรแลวก็จะทําให
นักเรียนไมสนใจและไมตั้งใจเรียน ไมทํางานหรือการบานสงครู  ยอมจะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ไมดี  จะเห็นไดวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนั้นมีความสําคัญ
ตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอยางมาก  จึงมีผูสนใจศึกษา
ความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ดังนี้ 
  
 จิราภรณ กุณสิทธิ์  (2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรดวยตัวแปรดานการกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 
3  ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ดวยตัวแปรดาน การกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถ
ของตนเองทางคณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 397 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้ประกอบดวย แบบวัดการกํากับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดการรับรู
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 วัฒนา หงสภู (2523) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติทางคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 748 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
 จันทรเพ็ญ  ธนาศุภกรกุล (2526) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการแกไข
ปญหาคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรค  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
การศึกษา 2525 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 580 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค  แบบสอบถามเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมี
ความ สัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 
 ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2529)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยองคประกอบบางประการของตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับองคประกอบของนักเรียนไดแก ความสามารถ
ดานการคํานวณ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรมวิทยาศาสตร –คณิตศาสตร ปการศึกษา 2528 ของ
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 550 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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 มนูญ  ศิวารมย (2532) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร เจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร และความวิตกกังวล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรม
วิทยาศาสตร –คณิตศาสตร ปการศึกษา 2531 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 10 
เครื่องมือที่ ใชในการวิ จัยประกอบดวย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัด
ความวิตกกังวนในการเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 
 เฉลียว บุษเนียร (2531) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการ
สอน พ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 680 คน สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร แบบสอบถามพฤติกรรม
การสอนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 Ma และ Xu (2004)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเปนเหตุเปนผลระหวางเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่ง
วิเคราะหขอมูลจาก LSAY (the Longitudinal Study of American Youth) กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 7-12 จํานวน 3,116 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยการใหนักเรียนทําแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและใหทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งแบบวัดเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรจะวัด 3 ลักษณะ คือ 1) ประโยชนของคณิตศาสตรในการใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 2) ความสําคัญของคณิตศาสตร และ 3) ความสามารถในการใชคณิตศาสตรของ
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 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนจะพบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนั้นมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ดังน้ันครูผูสอนควรคํานึงถึงและใหความสําคัญ
กับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนใหมากขึ้น ควรมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่
สรางและสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร 
สนใจและตั้งใจเรียน  ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นดวย 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 
 

ประชากร 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง) 
ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 
1,000 คน 
 

กลุมตัวอยาง 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป
ตอเน่ือง) ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 คณะบริหารธุรกิจ 
คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม จํานวน 383 คน โดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงเปนชั้นภูมิชนิดที่เปนสัดสวน (Proportional Stratified Sampling ) โดย
ดําเนินการตอไปน้ี 
 1. คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามา
เน (Yamane, 1970 อางถึงในประคอง, 2542 : 10-11) ที่กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนี้ 

       
)1( 2Ne

Nn
+

=  

   เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางเทาที่จะ
ยอมรับได ซึ่งในที่นี้ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสุมไดไมเกิน 5% (e = 0.05) 
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 จากการท่ีใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ปรากฏวาไดจํานวนกลุม
ตัวอยางนักศึกษา จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 40 ของประชากร 1,000 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป
ตอเน่ือง) ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย  มีการศึกษา 2550 คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามประกอบดวย 
 
 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของ 
   นักศึกษา 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของอาจารย 
 ตอนที่ 4 เจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของนักศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา 
รูปแบบของการตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใน
เ ร่ือง  คณะที่ กํ าลั งศึกษา  และผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร เ ม่ือจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของ

นักศึกษา เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักศึกษาทําเปนประจําเก่ียวกับการเรียน 
แบบสอบถามนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยพัฒนาจากแบบสอบถามของ กฤษฎา บุญวัฒน (2541 : 71-
74) มณฑาทิพย มณีโชติรัตน (2542 : 80-82) และสนทยา เขมวิรัตน (2542 : 98-99) ซึ่งได
ปรับจากแบบสํารวจทัศนคติและนิสัยในการเรียนของ Brown and Holtzman ฟอรม C 

 
สําหรับรูปแบบของการตอบแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ และกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
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 ปฏิบัติเปนประจํา  เทากับ   5 คะแนน 
 ปฏิบัติเปนสวนมาก   เทากับ  4 คะแนน 
 ปฏิบัติและไมปฏิบัติพอๆ กัน เทากับ   3 คะแนน 
 ปฏิบัติบางเปนบางคร้ัง  เทากับ   2 คะแนน 
 ไมปฏิบัติเลย   เทากับ   1 คะแนน 
 

แบบสอบถามนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยพัฒนาจากแบบสอบถามของ กฤษฎา บุญวัฒน (2541 : 71-
74) มณฑาทิพย มณีโชติรัตน (2542 : 80-82) และสนทยา เขมวิรัตน (2542 : 98-99) ซึ่งได
ปรับจากแบบสํารวจทัศนคติและนิสัยในการเรียนของ Brown and Holtzman ฟอรม C 
 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของ
อาจารย เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมตางๆ ที่อาจารยปฏิบัติในการสอนวิชา
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับธรุกิจ ตามการรับรูของนักศึกษา แบบสอบถามนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
พัฒนาจากแบบสอบถามของ กฤษฎา บุญวัฒน (2541 : 71-74) มณฑาทิพย มณีโชติรัตน 
(2542 : 80-82) และสนทยา เขมวิรัตน (2542 : 98-99) ซึ่งไดปรับจากแบบสํารวจทัศนคติและ
นิสัยในการเรียนของ Brown and Holtzman ฟอรม C 

สําหรับรูปแบบของการตอบแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ และกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 ปฏิบัติเปนประจํา  เทากับ   5 คะแนน 
 ปฏิบัติเปนสวนมาก   เทากับ  4 คะแนน 
 ปฏิบัติและไมปฏิบัติพอๆ กัน เทากับ   3 คะแนน 
 ปฏิบัติบางเปนบางคร้ัง  เทากับ   2 คะแนน 
 ไมปฏิบัติเลย   เทากับ   1 คะแนน 

 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจ เปนแบบสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามจะกําหนดขอความสําหรับถามความคิดเห็น
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ นักศึกษาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอย
เพียงใด  โดยกําหนดชวงความคิดเห็นเปน 5 ชวง และกําหนดใหคะแนนดังน้ี 
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 เห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ  5  คะแนน 
 เห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน 
 ไมแนใจ  เทากับ   3 คะแนน 
 ไมเห็นดวย  เทากับ   2 คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ   1 คะแนน 
 ลักษณะขอความนั้นมีทั้งขอความเชิงนิมานและเชิงนิเสธ 
 
การสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา คณะท่ีกําลังศึกษา ความรูเดิมในวิชา
คณิตศาสตรเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากขอมูลจริงที่เก่ียวกับนักศึกษา แลว
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของ
นักศึกษาแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษา 
แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ผูวิจัยได
ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ
ที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตัวแปรที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.2 ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการ
ศึกษา จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยรวบรวบขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลองกับ
นิยามตัวแปร 
  2.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวใชทดลองใช (try out) กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ภาควิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปที่ 2 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะนํามา
ศึกษาจริง และวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามรายชื่อแตละตอนดั้งน้ี 
  2.4 คํานวณคาความคงที่ภายในของขอคําถามแตละขอ โดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยคํานวณคา
สัมประสิทธิ์ของสหพันธระหวางคะแนนของแตละขอคําถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต
ละดาน แลวทดสอบความมีนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ระดับ 0.05 โดยใชคาที (t-
test) และพิจารณาคัดเลือกขอความที่มีคา t ตั้งแต 1.671 (df = 98 , d = 0.05) ขึ้นไป ถาขอ
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  2.5 การคัดเลือกขอความแตละขอ โดยพิจารณาวาขอคําถามน้ันจะตองมีคา
อํานาจจําแนกและมีคาความคงที่ภายในแตละขอ จึงคัดเลือกไวและตัดทิ้งขอคําถามที่ขาด
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ไดแบบสอบถามที่คัดเลือกไวดังนี้ 
   - แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน วิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจของนักศึกษา จํานวน 22 ขอ 
   - แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจของอาจารย จํานวน 24 ขอ 
   - แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สําหรับธุรกิจ จํานวน 26 ขอ 
  2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกขอคําถามแลวในแตละฉบับ มา
คํานวณหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคา
ความเที่ยงของแบบสอบถามแตละฉบับ (บุญเรียง, 2539 ข : 168) ดังนี้ 
   - แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจของนักศึกษา มีความเที่ยงเทากับ 0.7788 
   - แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจของอาจารย มีความเที่ยงเทากับ 0.8915 
   - แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สําหรับธุรกิจ มีความเที่ยงเทากับ 0.9072 
  2.7 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง ชั้นปที่ 1 คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยติดตอกับฝายทะเบียนและประมวลผล เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับจํานวน ชื่อ 
นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา 
 2. สํารวจตารางเรียนของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งน้ี 
 3. ติดตอขอความรวมมืออาจารยผูสอนในการเก็บขอมูลนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
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 5. การเก็บขอมูลครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลทั้งส้ิน 1 เดือน ไดแบบสอบถามรวม 
383 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.75 ของแบบสอบถามที่เก็บทั้งหมด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนมาทําการวิเคราะห
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Science) และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ในเรื่องพ้ืนความรูเดิม โดยใชความถี่และรอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ
ของนักศึกษา พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของอาจารย และเจตคติ
ของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. วิเคราะหจําแนกปจจัย ที่สงผลตอการเรียนโดยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression Analysis) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา
คร้ังน้ีเพ่ือความสะดวกและความเหมาะสมในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยกําหนด
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  
 FACU 1 แทน คณะบริหารธุรกิจ 
 FACU 2 แทน คณะการบัญชี 
 FACU 3 แทน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศธุรกิจ 
 FACU 4   แทน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม 
 GMATH 1   แทน คะแนนตั้งแต 50% แตต่ํากวา 60% หรือเกรด 1 
 GMATH 2   แทน คะแนนตั้งแต 60% แตต่ํากวา 70% หรือเกรด 2 

GMATH 3   แทน คะแนนตั้งแต 70% แตต่ํากวา 80% หรือเกรด 3 
GMATH 4   แทน คะแนนตั้งแต 80% ขึ้นไป     หรือเกรด 4 

 Z  แทน คาฟงกชันของตัวแปร 
 x   แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 R2 (Nagelderke) แทน ประสิทธิภาพของการทํานายของ Nagelkerke 
 T  แทน คาสถิติ t 
 S.E.  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 B  แทน สัมประสิทธิ์การถอดถอย Logit 
 P  แทน คา Sig. ความนาจะเปนเทียบกับระดับนัยสําคัญ 
 N  แทน จํานวนตัวอยาง 
 Percentage correctly classified  แทน รอยละของความถูกตองในการทํานายกลุม 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
 
ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามลักษณะทั่วไป 
 

 
ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา 

กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ต่ํา สูง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สาขาวิชา 
      บริหารธุรกิจ 
      การบัญชี 
      เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
      การทองเท่ียวและการแรมโรม 

 
102 
46 
62 
25 

 
43.4 
19.6 
26.4 
10.6 

 
20 
109 
16 
3 

 
13.5 
73.6 
10.8 
2.0 

พ้ืนความรูพ้ืนฐาน 
     เกรด  1 
     เกรด  2 
     เกรด  3 
     เกรด  4 

 
45 
129 
53 
8 

 
19.1 
54.9 
22.6 
3.4 

 
1 
49 
76 
22 

 
0.7 
33.1 
51.4 
14.9 

 
 จากตารางที่ 1 ในการสอบถามนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 838 คน กลุม
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (เกรดต่ํากวา 2) สวนใหญเปนนักศึกษามาจากคณะ
บริหารธุรกิจ รอยละ 43.3 ในกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ตั้งแตเกรด 2 ขึ้นไป) 
สวนใหญเปนนักศึกษามาจากคณะการบัญชี รอยละ 73.6 สําหรับความรูพ้ืนฐาน ของนักศึกษา
ในวิชาคณิตศาสตรกอนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีพ้ืนความรูพ้ืนฐานอยูในระดับดี และดีมาก 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมของ 
      อาจารยและเจตคติของนักศึกษา 
 

 
ตัวแปร 

กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูง ต่ํา 

 S.D x  S.D x
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  

4.0870 
3.4058 

 
0.42425 
0.67046 

 
3.8878 
2.9609 

 
0.47548 
0.57058 

      พฤติกรรมในหองเรียน 
      พฤติกรรมนอกหองเรียน 

 
4.3670 
4.1520 
4.3757 

 
0.47307 
0.61097 
0.57423 

 
4.1691 
3.9252 
4.2132 

 
0.57455 
0.71550 
0.65303 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
     จริยธรรมของอาจารย 
      การดําเนินการสอน 
      การวัดและการประเมินผล 
เจตคติของนักศึกษา 3.6944 0.51804 3.3299 0.50371 
 
 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบวา กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี
คาเฉลี่ยสูงกวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําทั้งสองดาน คือ พฤติกรรมใน
หองเรียน และพฤติกรรมนอกหองเรียน โดยมีการกระจายใกลเคียงกัน 
 
 พฤติกรรมการสอนของอาจารย พบวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี
คาเฉลี่ยสูงกวา กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําทั้งสามดานคือ จริยธรรมของ
อาจารยที่ทําการสอน การดําเนินการสอน การวัดและการประเมินผล สวนการกระจายของ
ขอมูล พบวา กลุมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีการกระจายมากกวากลุมนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทั้งสามดาน คือ จริยธรรมของอาจารยที่ทําการสอน การ
ดําเนินการสอน การวัดและการประเมิน 
 เจตคติของนักศึกษา พบวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยสูง
กวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและมีการกระจายใกลเคียงกัน 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียน 
 

ตัวแปรอธิบาย     B    S.E.         Odds Ratio 

ความรูเดิม (GMAT)  
1. เกรด 1 (GMAT1)             -      -  1.000 
2. เกรด 2 (GMAT2)   2.777**  1.062  16.074 
3. เกรด 3 (GMAT3)   3.776*** 1.065  43.625 
4. เกรด 4 (GMAT4)   4.604*** 1.150  99.868 

คณะที่ศึกษา (FACU)     
1. บริหารธุรกิจ (FACU1)   0.609  0.693  1.839 
2. การบัญช ี(FACU2)   2.725*** 0.669  15.253 
3. BIT (FACU3)    0.703  0.705  2.019 
4. ศิลปศาสตรฯ (FACU4)             -      -  1.000 

พฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน (HABIT) 0.653**  0.330  1.922 
คาคงที ่      -7.130*** 1.447  0.001 

Model Chi-square  = 173.348*** 
R2 (Nagelkerke)  = .495 
Percentage correctly classified = 79.3  
 N    = 383 

หมายเหตุ *p ≤ .05 ** p≤ .01 *** p≤ .001 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่มีผลหรือเปนตัวแปรทํานายความสําเร็จในการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแกปจจัยดังตอไปน้ี  
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1. พ้ืนความรูเดิม (GMAT) แสดงวา นักศึกษาที่มีพ้ืนความรูเดิมเกรด 2 เกรด 3 และ
เกรด 4 กอนเขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโอกาสเรียนสําเร็จสูงกวานักศึกษาที่มีพ้ืนความรู
เดิมเกรด 1 ถึง 14.3, 44.1 และ 104.8 เทา ตามลําดับ 

2. คณะที่ศึกษา (FACU) แสดงวา นักศึกษาที่เรียนคณะการบัญชี มีโอกาสเรียนสําเร็จ
สูงกวานักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 15.3 เทา สวนนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ที่
เหลือมีโอกาสเรียนสําเร็จพอๆ   กับนักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. พฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน (HABIT) แสดงวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน
นอกหองเรียน 1 ระดับ จะทําใหนักศึกษามีโอกาสเรียนสําเร็จสูงขึ้นประมาณ 1.9 เทา  
   
สมการถดถอยโลจิสติกของชั้นปที่ 1 
Logit (P)  =  -7.130 + 2.777 (GMAT2) + 3.776 (GMAT3) + 4.604 (GMAT4) + 0.609 
(FACU1) + 2.725 (FACU2) + 0.703 (FACU3) + 0.613 (HABIT) 
 
หรือ 
 
 Z  = -7.130 + 2.777 (GMAT2) + 3.776 (GMAT3) + 4.604 (GMAT4) + 0.609 
(FACU1) + 2.725 (FACU2) + 0.703 (FACU3) + 0.613 (HABIT)  

( )
z

z z
e 1P

1 e 1 e
−= =

+ +
 สําเร็จการเรียน 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบโมเดลสมการถดถอยโลจิสติกพบวา คาสถิติทดสอบไคส

แควร (χ2-test) มีคาเทากับ 173.348 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .001 แสดงวาปจจัยที่ใช
ในโมเดลมีความเหมาะสม นั่นคือ มีปจจัยบางตัวมีผลสําคัญตอการทํานายนักศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
 และจากตารางที่ 8 พบวา คาสัมประสิทธิ์ของการทํานาย (Nagelkerke R2) เทากับ 
49.5% หมายความวา ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว สามารถอธิบายโอกาสที่จะสําเร็จในการเรียนได
รอยละ 49.5 
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ตารางที่ 4  ความถูกตองของสมการทํานายนักศึกษาที่สําเร็จและไมสําเร็จในการเรียน 
 

กลุมตัวอยางจริง 
ผลการทํานาย 

ไมสําเร็จ สําเร็จ % ความถูกตอง 
ไมสําเร็จ 195 39 83.3 
สําเร็จ 40 108 73.0 

        รวม 79.3 
 * คาที่ใชในการจัดกลุม (Cut Value) = .50 
    
 จากตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช  สมการทํานายกลุม
นักศึกษาที่เรียนไมสําเร็จไดถูกตอง 83.3% และทํานายกลุมนักศึกษาที่เรียนสําเร็จไดถูกตอง 
73.0% โดยเฉลี่ยแลวสมการถดถอยโลจิสติกทํานายไดถูกตอง 79.3% 
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บทที่  5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจ  พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตสําหรับธุรกิจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ และ  
เพ่ือสรางสมการถดถอยระหวางความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ พฤติกรรมการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 
1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง) ภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 
จํานวน 400 คน ไดมาโดยใชวิธีคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1970 
อางถึงในประคอง, 2542 : 10-11) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 383 ชุด คิดเปนรอยละ 95.75 ผูวิจัยสรุปผล อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา 
ในการสอบถามนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 383 คน กลุมนักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (เกรดต่ํากวา C) สวนใหญเปนนักศึกษามาจากคณะบริหารธุรกิจ 
รอยละ 43.3 ในกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ตั้งแตเกรด C ขึ้นไป) สวนใหญ
เปนนักศึกษามาจากคณะการบัญชี รอยละ 73.6 สําหรับความรูพ้ืนฐาน ของนักศึกษาในวิชา
คณิตศาสตรกอนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง สวนใหญจะมีพ้ืนความรูพ้ืนฐานอยูในระดับดี  

2. พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษา พบวา กลุม
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนสูงกวากลุมนักศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําทั้งสองดาน คือ พฤติกรรมในหองเรียน พฤติกรรมนอกหองเรียน
และมีการกระจายใกลเคียงกัน 

3. พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ พบวา กลุมนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําทั้งสาม
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4. เจตคติของนักศึกษา พบวา กลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ย
ของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจสูงกวากลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ําและมีการกระจายใกลเคียงกัน 

5. การวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 
1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาชั้นปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 

5.1 พ้ืนความรูเดิม (GMAT) แสดงวา นักศึกษาที่มีพ้ืนความรูเดิมเกรด 2 เกรด 3 
และเกรด 4 กอนเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโอกาสเรียนสําเร็จสูงกวานักศึกษาที่มี
พ้ืนความรูเดิมเกรด 1 คิดเปน 14.3, 44.1 และ 104.8 เทา ตามลําดับ 

5.2 คณะที่ศึกษา (FACU) แสดงวา นักศึกษาที่เรียนคณะการบัญชี มีโอกาสเรียน
สําเร็จสูงกวานักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 15.3 เทา สวนนักศึกษาคณะ
อ่ืนๆ ที่เหลือมีโอกาสเรียนสําเร็จพอๆ กับนักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

5.3 พฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน (HABIT) พบวา ถานักศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนนอกหองเรียนเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะทําใหนักศึกษามีโอกาสเรียนสําเร็จสูงขึน้ประมาณ 
1.9 เทา  

ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ
ของนักศึกษาไดรอยละ 49.5  จึงนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนสมการถดถอย 
โลจิสติกของชั้นปที่ 1 ไดดังนี้ 

 Logit (P) = -7.130 + 2.777 (GMAT2) + 3.776 (GMAT3) + 4.604 (GMAT4) + 
0.609 (FACU1) + 2.725 (FACU2) + 0.703 (FACU3) + 0.613 
(HABIT) 

หรือ 
Z   = -7.130 + 2.777 (GMAT2) + 3.776 (GMAT3) + 4.604 (GMAT4) + 

0.609 (FACU1) + 2.725 (FACU2) + 0.703 (FACU3) + 0.613 
(HABIT)  

( )
z

z z
e 1P

1 e 1 e
−= =

+ +
 สําเร็จการเรียน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยมีประเด็นทีส่ําคัญๆ ที่ผูวจัิยนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
ประเด็นแรก ความรูพื้นฐานของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรกอนเขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งพบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนใหญจะมี 
พ้ืนความรูพ้ืนฐานอยูในระดับดี และเมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยชั้นปที่ 1 ก็พบวานักศึกษาที่มีพ้ืนความรู
เดิม (GMAT) เกรด 2 เกรด 3 และเกรด 4 กอนเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโอกาส
เรียนสําเร็จสูงกวานักศึกษาที่มีพ้ืนความรูเดิมเกรด 1 คิดเปน 14.3, 44.1 และ 104.8 เทา 
ตามลําดับ นั่นแสดงใหเห็นวาถานักศึกษามีความรู พ้ืนฐานเดิมที่ดีอยูแลวยอมสงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่มีความรูพ้ืนฐานต่ํา ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศุภวรรณ พันธุภักดี (2542) ที่ศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
แพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒประสานมิตร ผลการศึกษาพบวาผล
การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกและสามารถ
พยากรณผลการเรียนรวมดานความสามารถเชิงปฏิบัติการได โดยสามารถพยากรณไดรอยละ 
5.30 และสอดคลองกับ วลัยลักษณ อัตธีรวงศ (2539) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในชั้นมัธยมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปที่ 1 ของนักศึกษาโควตา
พิเศษ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปที่ 1 ของ
นักศึกษาโควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตรและนักศึกษาโครงการชางเผือกคณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5, 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อดุลย วิมลสันติรังสี (2530:77) ศึกษาตัว
แปรอิสระบางตัวที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวาตัวแปรทั้งหมด 
16 ตัวแปร ที่นํามาศึกษามีเพียง 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธกับทางการเรียนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 และตัวแปรพ้ืนฐานความรูเดิมมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Bloom (1976 : 167 -176) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนและการ
เรียนในระบบโรงเรียนซึ่งพบวาตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนตัวแปรหนึ่ง คือ ความถนัดและพื้นความรูเดิมของผูเรียน 

 
ประเด็นที่สอง คณะที่ศึกษา พบวานักศึกษาที่เรียนคณะการบัญชี มีโอกาสเรียน

สําเร็จสูงกวานักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 15.3 เทา สวนนักศึกษาคณะ
อ่ืนๆ ที่เหลือมีโอกาสเรียนสําเร็จพอๆ กับนักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั่น
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ประเด็นสุดทาย พฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน (HABIT) พบวา ถา

นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียนเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทําใหนักศึกษามีโอกาสเรียน
สําเร็จสูงขึ้นประมาณ 1.9 เทา หมายความวา ถานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน
โดยมีความใฝรูใฝศึกษานอกหองเรียนควบคูไปกับการศึกษาในหองเรียน เชน เขาพบอาจารย
เพ่ือซักถามปญหาตางๆ เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร  ศึกษาบทเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยตนเอง
ในเวลาวาง ทําการบานวิชาคณิตศาสตรดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมโครงการเสริมทักษะ
คณิตศาสตร (คลีนิกคณิตศาสตร) ทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เรียนไปแลวในแตละวัน ทํา
การบานครบตามที่อาจารยสั่ง หาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องที่ยังไมเขาใจ และวางแผนอานหนังสือ
กอนสอบ ฯลฯ ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจสําเร็จสูง
กวานักศึกษาที่ไมมีความใฝรูใฝศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ Maddox (1963:3) ซึ่งให
ความเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับดวงกลม มาลารัตน (2534) ซึ่งทําการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ทางดานที่ไมใชสติปญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศ พบวาตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายเรืออากาศ คือ การเตรียมตัวกอน
สอบและการวางแผนในการเรียน เชนเดียวกันกับผลการวิจัยของ Koivo (อางถึงใน ศรีระพร, 
2538 : 19) ไดศึกษาความสัมพันธดานการรับรูของนักเรียนในเรื่องนิสัยและทัศนคติในการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัย
และทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นอกจากน้ี กฤษฎา 
บุญวัฒน (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเตรียมทหาร ปจจัยที่ศึกษามี 4 ดาน คือ พ้ืนฐานความรูเดิม สภาพแวดลอมทาง
ครอบครัวและเศรษฐกิจ และนิสัยในการเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเตรียมทหารช้ันปที่ 2 
จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 
1. จากผลการวิจัยที่พบวาความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตรกอนเขา

มาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนใหญ
จะมีพ้ืนความรูพ้ืนฐานอยูในระดับดี และนักศึกษาที่มีความรูพ้ืนฐานเดิมดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมนักศึกษาที่มีความรูพ้ืนฐานต่ํา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นน้ีอยู 2 ประการ 
ซึ่งประการแรกคือระบบการรับเขานักศึกษาของมหาวิทยาลัยควรมีความเขมขนขึ้นเพ่ือใหได
นักศึกษาหรือตัวปอนเขาที่มีคุณภาพซ่ึงผลการวิจัยชี้ใหเห็นชัดเจนแลววาถามหาวิทยาลัยได
นักศึกษาแรกเขาที่มีพ้ืนความรูเดิมสูงเม่ือเขาสูกระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาส
สําเร็จในการเรียนสูง ดังที่ Bloom (อางถึงใน ฉวีวรรณ, 2531 :33) กลาววาความรูพ้ืนฐานเดิม
เปนสิ่งที่แสดงถึงประสบการณเก่ียวกับความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนและเปน
รากฐานที่สําคัญในการเรียนที่สูงขึ้น ประการที่สอง การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน

ในหองเรียนควรคํานึงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความสามารถ ความถนัด  
ความสนใจของผูเรียนท่ีแตกตางกันไป และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
นอกจากน้ีในการจัดขนาดของกลุมเรียนไมควรใหมีจํานวนนักศึกษามากเกินไปเพราะอาจารย
อาจจะไมสามารถดูแลนักศึกษาไดทั่วถึงจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารวมทั้ง
คุณภาพของนักศึกษาตามมา 

2. จากผลการวิจัยในประเด็นของพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียนที่พบวาถา
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียนโดยมีความใฝรูใฝศึกษานอกหองเรียนควบคูไปกับ
การศึกษาในหองเรียนก็จะทําใหมีโอกาสสําเร็จการศึกษาสูงกวานักศึกษาที่ไมใฝรูใฝศึกษา 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองเปนผูกระตุนใหนักศึกษารูจักเรียนรูดวยตนเอง กระตุนใหเปนผูที่มีนิสัย
ใฝรูใฝเรียนไมเฉพาะในหองเรียนเทาน้ันรวมทั้งนอกหองเรียนดวยเพราะผลการวิจัยก็ชี้ใหเห็น
ชัดเจนแลววาคนที่มีความใฝรูใฝเรียนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาสูงกวาคนที่
ไมใฝรูใฝเรียน ดังผลการวิจัยของ Koivo (อางถึงใน ศรีระพร, 2538 : 19) ที่ศึกษาความสัมพันธ
ดานการรับรูของนักเรียนในเร่ืองนิสัยและทัศนคติในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยและทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และกฤษฎา บุญวัฒน (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียน
ของนักเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  

DPU



 51 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษารูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับ
ธุรกิจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในรายวิชา
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจเพ่ือใหสามารถเปนตนแบบในการเรียนสําหรับนักศึกษาที่
ตองการประสบความสําเร็จในการเรียนในรายวิชานี้ 

2. ควรศึกษาในประเด็นเดียวกันน้ีแตควรเพ่ิมกลุมตัวอยางในชั้นปอ่ืนๆ เพ่ือให
ผลการวิจัยกวางขวางมากขึ้นรวมทั้งใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การประชุมกลุม (Focus 
Group) การสังเกตุ เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 
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คําชี้แจง 
 

1. การสํารวจขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาครั้งน้ีจะนําไปใชในการวิจยัเทาน้ัน  
คําตอบที่นักศึกษาตอบจะถือวาเปนความลับทางราชการ ผลการศึกษาคนควาจะสรุป
ออกมาเปนสวนรวมไมเฉพาะเจาะจงถึงใครโดยเฉพาะ และจะไมกระทบตอผลการเรียน
แตอยางใด ขอใหนักศึกษาตอบใหตรงกับสภาพความเปนจรงิ เพ่ือผลการวิจัยเปนที่
เชื่อถือได และเกิดประโยชนตอสวนรวม 

  
2.      แบบสอบถามชุดน้ีมี 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของนักศึกษา 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรยีนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของ 
               นักศึกษา 

                       ตอนที่ 3 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธรุกิจ  
                       ตอนที่ 4 เจตคตขิองนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสาํหรับธุรกิจ 
 

3. ขอใหตอบแบบสอบถามทุกขอดวยความตั้งใจ มิฉะน้ันแบบสอบถามที่ไดจะไม
สมบูรณ จะนําไปใชในการวิจัยไมได   
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ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของนักศึกษา 

 
  โปรดกรอกขอความในชองวางที่กําหนดหรือเขียนเครือ่งหมาย     ลงในชอง 
( ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของนักศึกษา 
 
1. ชื่อ..................................................................................รหัส..................................... 
 คณะท่ีศึกษา 
  (  ) คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา  

(  ) สาขาวชิาการเงิน 
     (  ) สาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนุษย 
     (  ) สาขาวชิาการตลาด 
     (  ) สาขาวชิาการจัดการ 
     (  ) สาขาวชิาการบริหารสํานักงาน 
     (  ) สาขาวชิาธุรกิจระหวางประเทศ 
     (  ) สาขาวชิาจัดการอุตสาหกรรม 
     (  ) สาขาวชิาการบริหารทรพัยสิน 
  (  ) คณะการบัญช ี
  (  ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
  (  ) คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
2. ผลการเรียนวชิาคณิตศาสตรเม่ือจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 

ปวส. 
  (  ) ตั้งแต 50 %   แตตํากวา 60 %  หรือ  เกรด 1 
  (  ) ตั้งแต 60 %   แตตํากวา 70 %  หรือ  เกรด 2 
  (  ) ตั้งแต 70 %   แตตํากวา 80 %  หรือ  เกรด 3 
  (  ) ตั้งแต 80 %  ขึ้นไป       หรือ  เกรด 4 
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ตอนที่ 2 
 

พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจของนักศึกษา 
ใหนักศึกษากาเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ความเปนจริงของนักศึกษามากที่สดุ โดยใหเลือก
ปฏิบัตเิพียงระดับเดียวตรงกับสภาพ 
 

 
 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน

สวนมาก 

ปฏิบัติและ
ไมปฏิบัต ิ
พอๆ กัน 

ปฏิบัติ
บางเปน
บางคร้ัง 

ไมปฏิบัติ
เลย 

พฤติกรรมในหองเรียน 
1. เขาเรียนตรงเวลาหรือกอนเวลาที่
อาจารยจะเริ่มสอน 

     

2. นั่งหลับในชั่วโมงเรียน      
3. จดบันทึกคําอธิบายของอาจารย      
4. นั่งเหมอลอยขณะที่อาจารยสอน      
5. ติดตามบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ      
6. แกไขงานที่ผิดหลังจากที่อาจารย
ตรวจแลว 

     

7. รับประทานขนมในหองเรียน      
8. แกลงเพ่ือนในขณะที่อาจารยสอน      
9.เลือกที่นั่งดานหนาหองหรือน่ังใกล
กับเพื่อนที่ตั้งใจเรียน 

     

10. เม่ือไมเขาใจบทเรียนคณิตศาสตร
จะถามเพื่อน ๆ 

     

พฤติกรรมนอกหองเรียน 
11. เขาพบอาจารยเพ่ือซักถามปญหา
ตาง ๆ เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร 

    
 

 

12. ศึกษาบทเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดวยตนเองในเวลาวาง 

     

13. ทําการบานวิชาคณิตศาสตรดวย
ตนเอง 
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พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน

สวนมาก 

ปฏิบัติและ
ไมปฏิบัต ิ
พอ ๆกัน 

ปฏิบัติ
บางเปน
บางคร้ัง 

ไมปฏิบัติ
เลย 

14. เขารวมกจิกรรมโครงการเสริม
ทักษะคณิตศาสตร(คลีนิกคณิตศาสตร) 

     

15.ทบทวนเนือ้หาวิชาคณิตศาสตรที่
เรียนไปแลวในแตละวัน 

     

16. ทําการบานครบตามที่อาจารยสั่ง      
17.ขอยืมการบานเพ่ือนลอก      
18.หาความรูเพ่ิมเติมในเร่ืองที่ยังไม
เขาใจ 

     

19.ทําบันทึกยอวิชาคณิตศาสตรเพ่ือ
ชวยความจํา 

     

20. สงงานลาชากวาที่อาจารยกําหนด      
21. ศึกษาขอบกพรองของตัวเองจาก
การบานที่อาจารยตรวจให 

     

22. วางแผนอานหนังสือกอนสอบ      
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ตอนที่ 3 
 

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธรุกิจของอาจารย 
 ใหนักศึกษากาเคร่ืองหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเก่ียวกับ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจารยปฏิบัติในการสอนวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ ตามการ
รับรูของนักศึกษาโดยใหเลือกการปฏิบัติเพียงระดับเดียว 
 

 
พฤติกรรมการสอนของอาจารย 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน

สวนมาก 

ปฏิบัติและไม
ปฏิบัต ิ
พอ ๆกัน 

ปฏิบัติ
บางเปน
บางคร้ัง 

ไม
ปฏิบัติ
เลย 

จริยธรรมของอาจารยที่ทําการสอน 
1. เขาหองเรียนตรงเวลา 

     

2. ออกหองเรียนตรงตามเวลา      
3. อาจารยเขาสอนอยางสมํ่าเสมอ      
4. มีความตั้งใจในการสอนอยางจริงจัง      

5. มีมนุษยสัมพันธดี      
6. ปฏิบัตติอนักศึกษาทุกคนอยางเทาเทียมกัน      
7. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยางเทา
เทียมกัน 

     

8. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา      
9. สอดแทรกความรูดานจริยธรรมในขณะที่
สอน 

     

10. สอดแทรกความรูดานสิ่งแวดลอมในขณะที่
สอน 

     

การดําเนินการสอน 
11. บอกจุดประสงคของการสอน 

     

12. สอนเน้ือหาจากงายไปหายาก      

13. ใชสื่อการสอนอยางเหมาะสม      
14. ยั่วยุใหนกัศึกษาเกิดความอยากรูอยาก
เรียน 

     

15. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
บทเรียน 
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พฤติกรรมการสอนของอาจารย 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน

สวนมาก 

ปฏิบัติและไม
ปฏิบัต ิ
พอ ๆกัน 

ปฏิบัติ
บางเปน
บางคร้ัง 

ไม
ปฏิบัติ
เลย 

16. ทบทวนบทเรียนเกากอนสอนบทเรียนใหม      
17. ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอน      

18. นําขอผิดพลาดของนักศึกษามาแกไขกอน
สอนบทเรียนใหม 

     

19. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคดิเห็น 
 

     

การวัดและการประเมินผล 
20. ทดสอบความรูเม่ือสอนจบบทเรียนแตละ
บท 

     

21. ทดสอบความรูกอนสอบกลางภาคและกอน
สอบปลายภาค 

     

22. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเม่ือสอนจบ
บทเรียนแตละบท 

     

23. อาจารยตรวจการบานดวยตนเอง      
24. ประกาศผลสอบทุกครั้งที่มีการสอบ      
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ตอนที่ 4 
 

เจตคตขิองนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสาํหรับธุรกิจ 
 ใหนักศึกษากาเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึก ตลอดจนทาทีของ
นักศึกษาที่มีตอวิชาคณิตศาสตรประยุกตสําหรับธุรกิจ โดยใหเลือกเพียงระดับเดียวเทาน้ัน 
 

 

ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ 
 

ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ      
2. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรยีนเขาใจ
งาย 

     

3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรยีนแลวทํา
ใหเกิดความภูมิใจ 

     

4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรยีนแลว
รูสึกสนุกสนาน 

     

5. คณิตศาสตรเปนวิชาที่พัฒนาสมอง      
6. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชน      
7. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สรางความ
เชื่อม่ันในตนเอง 

     

8. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

     

9. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหผูเรียน
มีไหวพริบ 

     

10. คณิตศาสตรเปนวิชาทีฝ่กให
ผูเรียนมีความเปนระเบยีบ 

     

11. คณิตศาสตรเปนวิชาทีฝ่กให
ผูเรียนมีเหตุผล 

     

12. คณิตศาสตรเปนวิชาทีฝ่กให
ผูเรียนรูจักแกปญหา 

     

13. คณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานของการ
เรียนวิชาตาง ๆ  
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ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ 
 

ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

14. การเรียนคณิตศาสตรทาํใหเกิด
ความตึงเครียด 

     

15. คณิตศาสตรเปนรากฐานแหง
ความเจริญของเทคโนโลยีดานตางๆ 

     

16. ขาพเจาสนใจวิชาคณิตศาสตร
มากกวาวิชาอ่ืน  

     

17. ขาพเจาชอบทําแบบฝกหัดวิชา
คณิตศาสตร 

     

18. รูสึกดีใจที่สามารถแกโจทยปญหา
ไดสําเร็จ 

     

19. รูสึกภูมิใจเม่ือมีใครมาถามปญหา
เก่ียวกับคณิตศาสตร 

     

20. รูสึกงวงนอนเม่ือเรียนวิชา
คณิตศาสตร 

     

21. รูสึกม่ันใจมากในการคิดคํานวณ
คณิตศาสตร 

     

22.รูสึกม่ันใจมากในการทําขอสอบ
วิชาคณิตศาสตร 

     

23. ถาวันไหนไมมีชั่วโมงคณิตศาสตร
จะมีความสุขมาก 

     

24. การเรียนรูคณิตศาสตร มีขั้นตอน
มากนาเบื่อหนาย 

     

25. การเขารวมโครงการเสริมทักษะ
คณิตศาสตรเปนการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ 

     

26. ควรลดชัว่โมงคณิตศาสตรให
เหลือนอยกวาในปจจุบัน 
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ภาคผนวก ข 
(สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 69 

Logistic Regression 

Case Processing Summary

382 99.7
1 .3

383 100.0
0 .0

383 100.0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

 
Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
ไมผาน
ผาน

Internal Value

 
Categorical Variables Codings

45 .000 .000 .000
178 1.000 .000 .000
129 .000 1.000 .000
30 .000 .000 1.000

121 1.000 .000 .000
155 .000 1.000 .000
78 .000 .000 1.000
28 .000 .000 .000

เกรด 1
เกรด 2
เกรด 3
เกรด 4

GMATH

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
BIT
ศิลปศาสตรฯ

FACU

Frequency (1) (2) (3)
Parameter coding

 
 
Block 0: Beginning Block 

Classification Tablea,b

234 0 100.0
148 0 .0

61.3

Observed
ไมผาน
ผาน

GRADEGR

Overall Percentage

Step 0
ไมผาน ผาน

GRADEGR Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 
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Variables in the Equation

-.458 .105 19.026 1 .000 .632ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
Variables not in the Equation

110.482 3 .000
36.824 1 .000

109.602 1 .000
13.726 1 .000
71.964 3 .000
17.666 1 .000
33.392 1 .000
16.413 1 .000
16.915 1 .000
42.885 1 .000
12.425 1 .000
10.138 1 .001
6.277 1 .012

12.420 1 .000
42.196 1 .000

150.700 13 .000

FACU
FACU(1)
FACU(2)
FACU(3)
GMATH
GMATH(1)
GMATH(2)
GMATH(3)
A1_10
A11_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
 
Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald) 

Omnibus Tests of Model Coefficients

114.799 3 .000
114.799 3 .000
114.799 3 .000
51.000 3 .000

165.798 6 .000
165.798 6 .000

7.550 1 .006
173.348 7 .000
173.348 7 .000

Step
Block
Model
Step
Block
Model
Step
Block
Model

Step 1

Step 2

Step 3

Chi-square df Sig.

 
Model Summary

395.238 .260 .352
344.238 .352 .478
336.688 .365 .495

Step
1
2
3

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square
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Classification Tablea

188 46 80.3
39 109 73.6

77.7
190 44 81.2
33 115 77.7

79.8
195 39 83.3
40 108 73.0

79.3

Observed
ไมผาน
ผาน

GRADEGR

Overall Percentage
ไมผาน
ผาน

GRADEGR

Overall Percentage
ไมผาน
ผาน

GRADEGR

Overall Percentage

Step 1

Step 2

Step 3

ไมผาน ผาน
GRADEGR Percentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

Variables in the Equation

95.697 3 .000
.501 .658 .579 1 .447 1.650

2.983 .636 22.012 1 .000 19.746
.766 .672 1.297 1 .255 2.151

-2.120 .611 12.042 1 .001 .120
72.200 3 .000

.624 .693 .811 1 .368 1.867
2.867 .672 18.210 1 .000 17.580
.656 .708 .858 1 .354 1.926

34.600 3 .000
2.658 1.050 6.413 1 .011 14.267
3.786 1.054 12.914 1 .000 44.088
4.652 1.136 16.775 1 .000 104.762

-5.189 1.215 18.226 1 .000 .006
60.854 3 .000

.609 .693 .772 1 .380 1.839
2.725 .669 16.571 1 .000 15.253
.703 .705 .993 1 .319 2.019

29.262 3 .000
2.777 1.062 6.837 1 .009 16.074
3.776 1.065 12.577 1 .000 43.625
4.604 1.150 16.030 1 .000 99.868
.613 .227 7.265 1 .007 1.846

-7.130 1.447 24.263 1 .000 .001

FACU
FACU(1)
FACU(2)
FACU(3)
Constant

Step
1

a

FACU
FACU(1)
FACU(2)
FACU(3)
GMATH
GMATH(1)
GMATH(2)
GMATH(3)
Constant

Step
2

b

FACU
FACU(1)
FACU(2)
FACU(3)
GMATH
GMATH(1)
GMATH(2)
GMATH(3)
A11_22
Constant

Step
3

c

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: FACU.a. 

Variable(s) entered on step 2: GMATH.b. 

Variable(s) entered on step 3: A11_22.c. 
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Variables not in the Equation

46.972 3 .000
10.504 1 .001
16.409 1 .000
12.677 1 .000

.594 1 .441
14.205 1 .000

.027 1 .870

.016 1 .899
1.055 1 .304
.016 1 .900

11.031 1 .001
56.640 10 .000

.089 1 .765
7.465 1 .006
.050 1 .822
.142 1 .707
.609 1 .435
.216 1 .642

4.331 1 .037
11.778 7 .108
1.345 1 .246
.731 1 .393

1.526 1 .217
1.931 1 .165
1.665 1 .197
.421 1 .516

4.723 6 .580

GMATH
GMATH(1)
GMATH(2)
GMATH(3)
A1_10
A11_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26

Variables

Overall Statistics

Step
1

A1_10
A11_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26

Variables

Overall Statistics

Step
2

A1_10
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26

Variables

Overall Statistics

Step
3

Score df Sig.
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Crosstabs 

FACU * GRADEGR Crosstabulation

102 20 122
83.6% 16.4% 100.0%
43.4% 13.5% 31.9%

46 109 155
29.7% 70.3% 100.0%
19.6% 73.6% 40.5%

62 16 78
79.5% 20.5% 100.0%
26.4% 10.8% 20.4%

25 3 28
89.3% 10.7% 100.0%
10.6% 2.0% 7.3%

235 148 383
61.4% 38.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within FACU
% within GRADEGR
Count
% within FACU
% within GRADEGR
Count
% within FACU
% within GRADEGR
Count
% within FACU
% within GRADEGR
Count
% within FACU
% within GRADEGR

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

BIT

ศิลปศาสตรฯ

FACU

Total

ไมผาน ผาน
GRADEGR

Total

 
GMATH * GRADEGR Crosstabulation

45 1 46
97.8% 2.2% 100.0%
19.1% .7% 12.0%

129 49 178
72.5% 27.5% 100.0%
54.9% 33.1% 46.5%

53 76 129
41.1% 58.9% 100.0%
22.6% 51.4% 33.7%

8 22 30
26.7% 73.3% 100.0%
3.4% 14.9% 7.8%

235 148 383
61.4% 38.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within GMATH
% within GRADEGR
Count
% within GMATH
% within GRADEGR
Count
% within GMATH
% within GRADEGR
Count
% within GMATH
% within GRADEGR
Count
% within GMATH
% within GRADEGR

เกรด 1

เกรด 2

เกรด 3

เกรด 4

GMATH

Total

ไมผาน ผาน
GRADEGR

Total
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Means 

Report

3.8878 235 .47548
2.9609 234 .57058
3.3860 235 .46971
4.1691 235 .57455
3.9252 235 .71550
4.2121 235 .65303
4.0868 235 .58065
3.3299 235 .50371
4.0870 148 .42425
3.4058 148 .67046
3.7154 148 .48864
4.3670 148 .47307
4.1520 148 .61097
4.3757 148 .57423
4.2881 148 .47873
3.6944 148 .51804
3.9648 383 .46604
3.1333 382 .64780
3.5133 383 .50282
4.2456 383 .54557
4.0128 383 .68518
4.2753 383 .62807
4.1646 383 .55168
3.4707 383 .53877

A1_10
A11_22
A1_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26
A1_10
A11_22
A1_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26
A1_10
A11_22
A1_22
B1_10
B11_19
B20_24
B1_24
C1_C26

GRADEGR
ไมผาน

ผาน

Total

Mean N Std. Deviation
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