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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถการ
แก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 2) ศกึษาตวัแบบปจัจยัเชงิสาเหตุที่มอีทิธพิลต่อความสามารถใน
การแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 3) พฒันาและประมาณค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ตวัอยา่งในการ
วจิยัเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ปีการศกึษา 2557 จํานวน 337 คน 
ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย มตีวัแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการวจิยัทัห้มด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการสอนของผู้สอน  การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ความภาคภูมใิจในตนเอง 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์เจตคติและความตัง้ใจเรียนเครื่องมือในการวิจ ัยครัง้น้ี ประกอบด้วย
แบบทดสอบคณิตศาสตร์จํานวน 1 ฉบบั และแบบวดัจํานวน 6 ฉบบั วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS 17.0 เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานและวเิคราะห์ตวัแบบปจัจยัเชิงสาเหตุด้วย
โปรแกรมลสิเรล (LISREL 8.7) ผลการวจิยัพบว่า 1) ตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของผูส้อนและ
ความตัง้ใจเรียนมอีิทธิพลอยู่ในระดบัมาก ตวัแปรการรบัรู้ความสามารถของตนเอง ความ
ภาคภูมใิจในตนเอง แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิแ์ละเจตคต ิมอีทิธพิลอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ตวัแบบ
ปจัจยัเชงิสาเหตุทุกปจัจยักบัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรม์คีวามสอดคลอ้ง
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยตรวจสอบจากค่าไคกําลงัสองได้ 122.159 องศาเสรี 150 มีค่าพ ี
0.954  ค่าดชันีความสอดคล้องของตวัแบบ (GFI) เท่ากบั 0.970 ค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI) เท่ากบั 1.000  คา่ดชันีรากของคา่เฉลีย่กําลงัสองของสว่นเหลอื
มาตรฐาน (RMR) 0.026 ค่าดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร ์(RMSEA) 
เท่ากบั 0.000 และค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลนื (NFI) เท่ากบั 0.980 ตวัแบบสามารถ
อธบิายความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดร้อ้ยละ 97.00 3) ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง 
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และทางอ้อมเชงิบวกต่อความสามารถแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ
เรยีงตามลาํดบั คอื พฤตกิรรมการสอนของผูส้อน ความภาคภูมใิจในตนเอง เจตคต ิแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความตัง้ใจเรยีน โดยมอีทิธพิลรวมเท่ากบั 1.568 
1.421 0.946 0.488 0.404 0.232 ตามลํ าดับ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง เชิงบวกต่ อ
ความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสอนของผูส้อน ความภาคภมูใิจ
ในตนเอง เจตคต ิความตัง้ใจเรยีน โดยมอีทิธพิลเท่ากบั 1.076 1.072 0.893 0.232 ตามลําดบั 
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มเขงิบวกต่อความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์ไดแ้ก่ แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง โดยมอีทิธพิลเท่ากบั 0.488 0.404 ตามลาํดบั 
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Abstract 
  
 The objectives of this research are 1) study the effects of various factors on 
mathematics problems solving ability, 2) analyze a hypothetical model of causal factors 
influencing mathematics problems solving ability and 3) develop an appropriate model 
for mathematics problems solving ability. The samples consisted of 337 first-year 
undergraduates at Dhurakij Pundit University in the 2015 academic year, derived 
through simple random sampling. The exogenous latent variables used in this research 
were 6 observable variants, teaching behavior, self-efficacy, self-esteem, achievement 
motivation, attitude and attention. The research instruments consisted of 1 mathematics 
test and 6 measurement tests for teaching behavior, self-efficacy, self-esteem, 
achievement motivation, attitude and attention. Statistics SPSS 17.0 was used in data 
analysis for basic statistics and LISREL 8.70 was used for Path Analysis to analyze 
causal factor model. It was found that 1) teaching behavior variable and attention to 
study was of a high influential level, self-efficacy variable, self-esteem, achievement 
motivation and attitude were at the medium influential level. 2) the hypothetical model of 
causal factors influencing academic achievement of undergraduate students at Dhurakij 
Pundit University were in agreement with the empirical data, demonstrating the following 
statistics : chi-square goodness of fit test=122.159, degree of freedom=150, p-
values=0.954, GFI = 0.970, CFI=1.000, RMR=0.026, RMSEA=0.000, NFI=0.980 and 
0.97 for Multiple Correlation of Determination. All the variables could explain 97% of 
mathematical-solving ability.  3) The variables which significantly influenced student 
mathematics problems solving ability both directly and indirectly were instructor teaching 
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behavior, student self-esteem, attitude, achievement motivation, self-efficacy, and 
attention, showing total effects at 1.568 1.421 0.946 0.488 0.404 and 0.232 
respectively. The variables which only influenced directly student mathematics problems 
solving ability were instructor teaching behavior, self-esteem, attitude and attend, 
showing direct effects at 1.076 1.072 0.893 and 0.232 respectively. The variable which 
only influenced indirectly were achievement motivation and self-efficacy, showing 
indirect effect at 0.488 and 0.404 respectively. 
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 โครงการวจิยัเรื่อง การศกึษาปจัจยัดา้นจติพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั สาํหรบันกัศกึษาชัน้
ปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จะสาํเรจ็ไดต้อ้งอาศยักระบวนการความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
อยา่งเป็นระบบ กระบวนการกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกนัระหว่างผูว้จิยั ศูนยบ์รกิารวจิยัและบุคลากร
ทุกท่านในศูนยบ์รกิารวจิยั เพือ่สรา้งนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัประสทิธผิลของการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั คอืปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
ตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ ตลอดจนพฒันาการตรวจสอบความตรงของตวัแบบปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

กระทรวงศกึษาธกิาร (2551, หน้า 1) กลา่วไวว้า่ คณิตศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ต่อการ
พฒันาความคดิของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยม์คีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผลเป็นระบบมแีบบ
แผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ย่างถี่ถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ 
วางแผน ตดัสนิใจ แกป้ญัหา และนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นที่
ยอมรบัว่าคณิตศาสตร์มบีทบาทและความสําคญัในการดําเนินชวีติของมนุษยท์ีส่ําคญัอย่างใน
ปจัจุบนั คอื ชวีติความเป็นอยูแ่บบเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนเป็นพืน้ฐานสาํหรบัการคน้ควา้ 
วจิยัทุกประเภทคณิตศาสตรนํ์าไปสูค่วามกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ เศรษฐกจิ และสงัคม จน
กล่าวไดว้่า ความเจรญิทางวชิาการทุกแขนงตอ้งอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตรท์ัง้สิน้ บุญทนั 
อยูช่มบุญ (2529, หน้า 1) กล่าวไวว้่า ความสามารถทางคณิตศาสตรม์คีวามสาํคญัอย่างยิง่
สาํหรบัการเป็นพลเมอืงของชาต ิ ดงันัน้คณิตศาสตรจ์งึมปีระโยชน์ต่อการดําเนินชวีติและช่วย
พฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ ช่วยพฒันามนุษยใ์หส้มบรูณ์ มคีวามสมดุลทัง้ทางร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา และอารมณ์ สามารถคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ 
 โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ถอืว่าเป็นเครื่องมอืที่สําคญัอนัหน่ึงที่จะช่วยพฒันาความคดิ
ของผูเ้รยีน ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะพื้นฐานทีจ่ําเป็นในการแก้ปญัหา ตลอดจนรูจ้กั
ปญัหาในสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในชวีติ เพื่อหาวธิกีารแกป้ญัหาตามความสามารถของแต่ละ
คน โดยสามารถเชื่อมโยงสาระความรูแ้ละทกัษะในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์เขา้ดว้ยกนั 
ทําให้ผูเ้รยีนสามารถนํามาประยุกต์ใช้แก้ปญัหาในชวีติได้ เพราะลําดบั ขัน้ตอนในการคดิแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรน์ัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัขัน้ตอนในการแกป้ญัหาทัว่ ๆ ไป  
 ทกัษะที่ผู้เรยีนมปีญัหามากที่สุดคอืทกัษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ จาก
การศกึษาของผูว้จิยัเกี่ยวกบัการทําขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร์ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัเพื่อ
ประเมนิผลการเรยีน  พบว่าผูเ้รยีนทําคะแนนไดด้สีําหรบัขอ้สอบเลอืกตอบที่ใช้ทกัษะพื้นฐาน 
ขอ้สอบที่ใช้วดัความจํา แต่ไม่สามารถทําขอ้สอบทีเ่ป็นโจทย์ปญัหาที่ต้องใชค้วามคดิรวบยอด
การคํานวณวิเคราะห์ การแปลภาษาโจทย์ การพิจารณาผลลพัธ์ที่สมเหตุสมผล อีกทัง้คิด
คํานวณได้ช้า บางคนก็คดิคํานวณไม่ถูกต้อง และส่วนใหญ่แก้โจทย์ปญัหาไม่ได้  ดงันัน้การ
พฒันาความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนจงึเป็นภารกจิทีม่คีวามสาํคญั
ที่ครูหรือผู้สอนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
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คณิตศาสตร ์ ซึง่การทีผู่เ้รยีนแต่ละคนจะมคีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรม์าก
น้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายปจัจยั ดงัทีม่นีกัการศกึษาและนักจติวทิยาไดท้าํการศกึษา
และนําเสนอไวแ้ตกต่างๆ กนัไป สามารถสรุปพอสงัเขปไดด้งัน้ี 
 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบลมู (Bloom, 1956, pp. 108-110) ไดส้รุปไวว้่า ปจัจยัทีม่อีทิธ ิ
พลต่อระดบัของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประกอบดว้ย 3 ปจัจยั คอื ปจัจยัแรกเป็นปจัจยัที่
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทางดา้นพุทธพิสิยั อนัไดแ้ก่ พืน้ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน และความถนดั ปจัจยั
ทีส่องเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วกบัลกัษณะทางดา้นจติพสิยั ไดแ้ก่ เจตคตติ่อเน้ือหาวชิาทีเ่รยีน ต่อ
โรงเรยีนและระบบการเรยีน ความสนใจ แรงจงูใจ การยอมรบัความสามารถของตนเอง ความ
ภาคภมูใิจในตนเอง เป็นตน้ สว่นปจัจยัทีส่ามเป็นปจัจยัทางดา้นคุณภาพการสอน ไดแ้ก่ การได้
รบัคําชี้แนะ การมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีน การเสรมิแรงจากครู การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั หรอืการใหผู้เ้รยีนรูผ้ลว่าตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรอืไม่ และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
นอกจากนัน้ ปจัจยัทัง้สามดา้นทีม่อีทิธพิลต่อระดบัของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามแนวคดิของ 
Bloom แลว้ ยงัมปีจัจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางครอบครวัซึง่เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ทศันคตขิองผูป้กครอง การสนบัสนุนสง่เสรมิของผูป้กครอง การศกึษาของ
ผูป้กครอง อาชพีของผูป้กครอง และรายไดข้องครอบครวั เป็นตน้ 
 ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแมคเคลแลนด ์(McClelland, 1961, pp. 36-62) แมคเคล
แลนด ์ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื่องแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์ากกว่าแรงจูงใจทางดา้นอื่นๆ เพราะเหน็ว่า
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน์ัน้สาํคญัมากทีสุ่ดสาํหรบัความสาํเรจ็ทางการศกึษาของผูเ้รยีน กล่าวคอื ผู ้
เรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะตัง้ใจเรยีน และประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน ใน ทางตรงกนั
ขา้มกบัผูเ้รยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่าจะขาดความสนใจ ไมม่คีวามตัง้ใจเรยีน และจะประสบ
ความลม้เหลวในการเรยีนในทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจของเมอเรย ์ ซึง่ วนัทนา กติิ
ทรพัยก์าญจนา (2546, หน้า 15 ; อา้งองิมาจาก Murray. 1982, pp. 244-246) ไดก้ล่าวไวว้่า 
เมอเรย ์เป็นนกัจติวทิยาชาวอเมรกิา ทีไ่ดร้วบรวมความตอ้งการทางจติของมนุษยไ์ว ้ 20 ชนิด 
และในจํานวนน้ีมคีวามตอ้งการเอาชนะ และความตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ (Need for 
Achievement) รวมอยู่ดว้ย เขาไดก้ล่าวถงึความตอ้งการทางจติทีม่อียู่ในมนุษยทุ์กคนไวว้่า
เน่ืองมาจากมนุษยต์อ้งการเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ มพีลงัจติ (Will Power) ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค 
ดงันัน้มนุษยจ์งึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะกระทาํในสิง่ทีย่ากใหป้ระสบความสาํเรจ็โดยอาศยัแรงจูงใจของ
ตนเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมเพือ่ไปสูค่วามสาํเรจ็ แอทคนิสนั (Atkinson. 1964, 
pp. 240-268) ไดเ้สนอแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นตวัแบบเชงิคณิตศาสตรโ์ดยอาศยัพืน้ฐานทฤษฎี
การตดัสนิใจเพือ่ทาํนายแนวโน้มของพฤตกิรรมมุง่ผลสมัฤทธิ ์แอทคนิสนั เชื่อว่า สิง่ทีก่ระตุน้ให้
บุคคลกระทาํกจิกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งผลสมัฤทธิน์ัน้ ขึน้อยูก่บัผลบวกขององคป์ระกอบ 3 ประการ 
คอื แนวโน้มทีจ่ะประสบผลสาํเรจ็ แนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งความลม้เหลว และองคป์ระกอบซึง่เป็น
อทิธพิลมาจากภายนอก ซึง่ทาํใหบุ้คคลปรารถนาทีจ่ะกระทาํกจิกรรมนัน้หรอืไม่ จากการศกึษา
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ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องนักจติวทิยาหลาย  ท่านจะเหน็ว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นปจัจยั
สาํคญัสาํหรบัการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเองทัง้ทางดา้น
รา่งกาย จติใจ และสงัคมและแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นแรงจงูใจชนิดหน่ึงทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนมเีจต
คตทิีด่ตี่อการเรยีนความสนใจในการเรยีน และตัง้ใจเรยีนจนประสบความสาํเรจ็ 
 ทฤษฎปีญัญาสงัคมของแบนดรูา วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี(2547, หน้า 89-95 ; อา้งองิมา
จาก Bandura. 1977, pp. 191-193) กลา่ววา่ แบนดรูา ไดส้รุปการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
เป็นพืน้ฐานของแรงจงูใจ กลา่วคอืบุคคลทีร่บัรูค้วามสามารถของตนเองและตัง้เป้าหมายไวส้งูจะ
มแีรงจงูใจในการกระทาํและจะปฏบิตังิานไดด้กีว่าคนทีส่งสยัในความสามารถของตนเอง และคน
ที่ประเมนิตนเองได้ตรงกบัความ สามารถก็จะมแีนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในการทํา
กจิกรรมสงูจากการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรู ้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรยีนรู้ดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนนัน้ประกอบดว้ยหลายปจัจยั ทัง้ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รยีนทีม่ที ัง้ปจัจยัดา้นพุทธพิสิยั เช่น ความถนดัทางการเรยีน ผลการเรยีนเดมิ ความถนดัทาง
ภาษา และปจัจยัดา้นจติพสิยั เช่น ความตัง้ใจเรยีน ความสนใจ เจตคตติ่อวชิาทีเ่รยีน แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์ การกํากบัตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความภาคภูมใิจในตนเอง 
พฤตกิรรมการเรยีน เป็นตน้ ปจัจยัทางดา้นครผููส้อน เช่น พฤตกิรรมการสอนของคร ูคุณภาพ
การสอนของคร ู ประสบการณ์การสอนของคร ู ระดบัการศกึษาของคร ู สาขาวชิาทีค่รจูบ และ
ปจัจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางบา้น เช่น อาชพีของผูป้กครอง ความคาดหวงัของผูป้กครอง 
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง การเลีย้งดขูองผูป้กครอง การสง่เสรมิสนบัสนุนของผูป้กครอง 
ต่างกส็่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมพีฒันาการทางการเรยีนในระดบัทีต่่างกนั เมื่อผูเ้รยีน
เกดิการเรยีนรูท้ีด่แีลว้ยอ่มสง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ ี
 จากการศึกษาแนวคดิ และทฤษฎีการเรยีนรู้เกี่ยวกบัความสามารถในการแก้ปญัหา 
พบว่า มตีวัแปรทางด้านจติพสิยับางตวัที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์
ไดแ้ก่ เจตคตทิีด่ ี แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ความภาคภูมใิจในตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตน้
เองและความตัง้ใจเรยีน เป็นตน้ (Ausubel, 1968, 551; Johnson & Rising, 1967, 107-
110,1972, 239)  จากรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถาบนัทดสอบทางการ 
ศกึษาแหง่ชาต(ิสทศ.) (2557, เวบ็ไซต)์ ทีไ่ดป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาของนักเรยีน ปีการ 
ศกึษา 2556 พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีเ่ขา้สอบวชิาคณิตศาสตร ์มผีูเ้ขา้สอบจาํนวน 
419,984 คน ไดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 20.48 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน สงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมผีูเ้ขา้สอบ 378,602 คน มคีะแนนเฉลีย่ 20.43 
และคะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 17.89 คะแนน ซึ่งตํ่ากว่าครึง่หน่ึงของคะแนนเตม็ ทกัษะที่
นกัเรยีนมปีญัหามากทีสุ่ดคอืทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ซึง่ถอืเป็นทกัษะทีจ่าํเป็นต่อ
การเรยีนรูใ้นอนาคต ดงันัน้การพฒันาความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนจึงเป็นภารกิจที่มีความสําคัญที่ครูผู้สอนจะต้องพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ซึง่การทีน่กัเรยีนแต่ละคนจะมคีวามสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรม์ากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ หลายปจัจยัดงัทีม่ ี
นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดท้าํการศกึษาและนําเสนอไวต้่าง ๆ กนัไป เพราะการทราบไดถ้งึ
ปจัจยัต่างๆ ที่ส่งเสรมิหรอืเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ยอ่มชว่ยใหผู้ส้อนนํามาใชเ้ป็นสารสนเทศเพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้ี
ประสทิธภิาพและพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะและความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาดยีิง่ขึน้ จะทาํ
ให้ผู้เรียนเกิดความตัง้ใจเรียน มเีจตคติที่ดี  เกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียน มคีวาม
ภาคภมูใิจและไดร้บัรูค้วามสามารถของตนเอง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นจติพสิยั
ทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนในมหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์ชัน้ปีที ่1 โดยใชก้ารวเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Model , 
SEM) ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถติทิีศ่กึษาเกี่ยวกบัอทิธพิลทางตรงและทางออ้มของตวัแปรทีส่นใจ
ศกึษา ในรูปตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้ องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัจะเป็นสารสนเทศ
ใหก้บัอาจารย ์ ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษา สําหรบันําไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัทําแผน การเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมทีกัษะและความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์หด้ยีิง่ขึน้ 
 

1.2   คาํถามการวิจยั 
 จากปญัหาการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ และการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูต้่างๆ 
ทาํใหผู้จ้ยัมคีวามตื่นตวัในการพฒันาตนเองและเพิม่ศกัยภาพมากขึน้ ประกอบกบัยุคน้ีเป็นยคุที่
ใชอ้งคค์วามรูเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า ผู ้
เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด กระ 
บวนการจดัการเรยีนรูต้อ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
มกีระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความ
สนใจ นบัว่าเป็นนโยบายการศกึษาทีต่ระหนักในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเป็นการศกึษา
ทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ทาํใหผู้ว้จิยัเกดิคาํถามว่า ปจัจยัดา้นจติพสิยัใดทีม่อีทิธพิลต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรใ์นรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 

 จากคาํถามขา้งตน้ ผูว้จิยัไดแ้ยกเป็นคาํถามยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
 1)  ปจัจยัดา้นจติพสิยัใดทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร์
ในรายวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 
 2)  ปจัจยัดา้นจติพสิยัใดทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรใ์นรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 
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 3)  ปจัจยัดา้นจติพสิยัใดทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 

4. ปจัจยัดา้นจติพสิยัใดทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจําวนั 

1.3  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาปจัจยัดา้นจติพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั  
 2. เพื่อวเิคราะหต์วัแบบปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 
 3.  เพือ่พฒันาตวัแบบปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์ในรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั 

1.4  สมมติฐานการวิจยั 

 ปจัจยัดา้นจติพสิยั ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเรยีน เจตคตทิีต่่อวชิาคณิตศาสตร ์ แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างคณติศาสตร ์ความภาคภมูใิจในตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พฤตกิรรม
การสอนของครู มอีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติ 
ประจาํวนั 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ไดส้ารสนเทศเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรใ์นรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั สาํหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

2.  นําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคนิคและวธิกีารสอน  ผูส้อนนําไป 
ใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์หแ้ก่ผู ้
เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมทีกัษะและความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 

3.  สามารถนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ผูบ้รหิารทีจ่ะใชใ้นการวางแผน กาํหนด
เป้าหมายของการจดัการศกึษาต่อไป 
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1.6 ขอบเขตของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาและวจิยัแบบตดัขวาง (Cross Sectional) โดยทําการ
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านประชากรและ
ตวัอยา่ง ขอบเขตดา้นเวลา และขอบเขตดา้นตวัแปร ซึง่แต่ละดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
     การวจิยัในครัง้น้ีใชเ้นื้อหาในรายวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั ตามหลกั 

สตูรของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
      ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 

ธุรกจิบณัฑติย ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั ในภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2557 มนีกัศกึษารวมทัง้สิน้ 1,360 คน  

3.  ขอบเขตดา้นเวลา   
        การวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการระหวา่ง 1 มนีาคม 2558 ถงึ 29 กุมภาพนัธ ์2559  

 4.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
         ตวัแปรทีศ่กึษา  

1) ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่เป็น 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
(1) ตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิค์ณิตศาสตร ์(Motivation : F1) ประกอบดว้ยมติิ

ดา้นความกระตอืรอืรน้ ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นการคาดการณ์ลว่งหน้า 
(2) ตวัแปรเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร(์Attitude : F2) ประกอบดว้ยมติดิา้น

ความรู/้ความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ/ความเชือ่ และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรม 
(3) ตวัแปรความตัง้ใจเรยีน (Intention : F3) ประกอบดว้ยมติดิา้นความสนใจ

เรยีน ดา้นความเอาใจใสต่่อการเรยีน  ดา้นความตัง้ใจและความรว่มมอืในการทาํกจิกรรรม 
(4) ตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของคร ู(Teaching Behaviors : K1) 

ประกอบดว้ยมติดิา้นเทคนิค วธิสีอน ดา้นการใชส้ือ่การสอน ดา้นการใชห้ลกัจติวทิยา และดา้น
การวดัและประเมนิผล 

(5) ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy : K2) ประกอบดว้ย
มติดิา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ ์

(6) ตวัแปรความภาคภูมใิจในตนเอง (Self Esteem : K3) ประกอบดว้ยมติดิา้น
การยอมรบันบัถอืตนเอง ดา้นการไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น ดา้นการไดร้บัการยอมรบัจาก
ครผููส้อน และดา้นการไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั 
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   2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ตวัแปรความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์(Ability : Y) 

 1.7  ขัน้ตอนในการวิจยั 
 

                                   ศกึษางานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

สอดคลอ้ง 

ไมส่อดคลอ้ง 

ปรบัตวัแบบ 

สรา้งตวัแบบสมมตฐิาน 

วเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้ง 

กาํหนดขอ้มลูจาํเพาะตวัแบบ 

ระบุความเป็นเป็นไดค้า่เดยีว 

ประมาณคา่พารามเิตอร ์

ตรวจสอบความสอดคลอ้งตวัแบบการวจิยั 
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์

แปลความหมายตวัแบบ 

ตวัแบบสมการโครงสรา้งทีม่ปีระสทิธผิลต่อ 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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1.8  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รา้งความสมัพนัธ์
ทางตรงและทางออ้มของพฤตกิรรมการสอนของคร ูการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความ
ภาคภมูใิจในตนเอง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ความตัง้ใจเรยีน ทีม่อีทิธพิล
ต่อความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ นํามาสรา้งกรอบแนวคดิไดด้งัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคดิปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 

                           คณิตศาสตร ์  
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 จากกรอบแนวคดิทัง้หมด ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูออกมาเป็นโมเดล 
เบือ้งตน้ของการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 ภาพที ่2 โมเดลเบือ้งตน้ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
   คณิตศาสตร ์
 
1.9  นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. พฤตกิรรมการสอนของคร ู (Teaching skill and style) หมายถงึ การกระทาํหรอื
กจิกรรมทีค่รแูสดงออกดา้นเทคนิค วธิสีอน การใชส้ือ่การสอน การใชห้ลกัจติวทิยา และดา้นการ
วดัและประเมนิผลเพือ่มุง่พฒันาผูเ้รยีนทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ เจตคต ิ และทกัษะตาม
จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์วดัไดจ้ากแบบวดัพฤตกิรรมการสอนของครทูีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 1.1 เทคนิค วธิสีอน (Method) หมายถงึ พฤตกิรรมของครคูณิตศาสตรใ์นดา้น 
การสือ่ความหมาย การใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอนทีห่ลากหลายในการจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
ความสามารถของผูเ้รยีน 

 1.2 การใชส้ือ่การสอน (Media) หมายถงึ พฤตกิรรมของครคูณิตศาสตรใ์นดา้น
การใชส้ือ่อุปกรณ์ประกอบการสอนคณติศาสตร ์
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  1.3 การใชห้ลกัจติวทิยา (Psychology) หมายถงึ พฤตกิรรมของครคูณิตศาสตร์
ในดา้นการใชจ้ติวทิยาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้การใชว้าจาและการกระทําของครู
เพือ่พฒันาความสามารถของผูเ้รยีน 

1.4 การวดัและประเมนิผล (Assessment) หมายถงึ พฤตกิรรมของครคูณิต 
ศาสตร์ในด้านการนําหลักการวัดและประเมินผลมาใช้ในการวัดและประเมินเพื่อตัดสิน
ความสามารถของผูเ้รยีน 

 2. เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (Attitude)  หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึหรอื
ความเชื่อ ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคณิตศาสตร ์ ซึง่ทําใหผู้เ้รยีนพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง ตอบสนองต่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรด์ว้ยความรูส้กึพงึพอใจ หรอืไมพ่งึพอใจกไ็ด ้ วดัได้
จากแบบวดัเจตคตติ่อคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 2.1 ความรู ้ความเขา้ใจ (Cognition) หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจของบุคคลทีม่ี
ต่อคณิตศาสตร ์ เพื่อเป็นเหตุผลทีจ่ะสรุปความ และรวมเป็นความเชื่อหรอืช่วยในการประเมนิ
คณิตศาสตร ์

 2.2 ความรูส้กึ ความเชื่อ (Feeling) หมายถงึ ความรูส้กึหรอือารมณ์ของบุคคล
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผลเน่ืองมาจากการที่บุคคลประเมนิผลวิชา
คณิตศาสตรแ์ลว้วา่พอใจหรอืไมพ่อใจ ตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการ ดหีรอืเลว 

 2.3 แนวโน้มพฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ ความพรอ้มหรอืความโน้มเอยีงที่
บุคคลจะประพฤตปิฏบิตั ิ หรอืตอบสนองต่อวชิาคณิตศาสตรใ์นทศิทางใดทศิทางหน่ึง เช่น
สนบัสนุนหรอืคดัคา้น การตอบสนองจะเป็นไปในทศิทางใดขึน้อยูก่บัความเชื่อ หรอืความรูส้กึ
ของบุคคล 

3. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(Achievement Motivation) หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะประสบ
ความ สาํเรจ็ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ และพยายามหาวธิ ี
การต่าง ๆ เพื่อแกป้ญัหาทีจ่ะนําตนเองไปสูค่วามสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างเอาไว ้ ประกอบ 
ดว้ยความกระตอืรอืรน้ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน และการคาดการณ์ล่วงหน้า วดัไดจ้ากแบบ
วดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 3.1 ความกระตอืรอืรน้ (Active) หมายถงึ ความมุง่มัน่ ความมานะพยายามต่อ
สิง่ทีท่า้ทายความสามารถของตนเองโดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคเพือ่ใหต้นเองรูส้กึพอใจว่าทาํงาน
ไดส้าํเรจ็ลุลว่ง 

 3.2 ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน (Response) หมายถงึ ความขยนั ความ
พากเพยีรในการทาํงานใหส้าํเรจ็เพือ่ความพอใจของตนเองและงานนัน้ทา้ทายความสามารถของ
ตนเอง 
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  3.3 การคาดการณ์ลว่งหน้า (Expected) หมายถงึ การวางแผนในการทาํงาน
อยา่งมเีป้าหมายเพือ่ใหต้นเองประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนคณติศาสตร ์

4. ความภาคภูมใิจในตนเอง (Self-Esteem) หมายถงึ การยอมรบันบัถอืตนเองของ
บุคคลเน่ือง จากตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเอง และการไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพือ่นจาก ครแูละโรงเรยีน และจากครอบครวั ว่าบุคคลมคีวามรูค้วามสามารถในการ
ทาํกจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุเป้า หมายทีพ่งึปรารถนา วดัไดจ้ากแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 4.1 การยอมรบันบัถอืตนเอง (Self) หมายถงึ การทีบุ่คคลเชื่อมัน่ในศกัยภาพ
ของตนเองและความภาคภมูใิจของบุคคล เน่ืองจากตระหนกัในคุณคา่และความสามารถของ
ตนเองดา้นการเรยีนคณติศาสตร ์

 4.2 การไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น (Friend) หมายถงึ การยอมรบัของเพือ่นๆ 
เน่ือง จากเชื่อว่าบุคคลนัน้สามารถเป็นที่พึง่ของเพื่อนไดใ้นเรื่องความสามารถดา้นการเรยีนรู้
คณิตศาสตรจ์งึทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิความภาคภูมใิจและยอมรบันบัถอืตนเอง 
  4.3 การไดร้บัการยอมรบัจากครแูละมหาวทิยาลยั (Psychology) หมายถงึ การ
ยอมรบัของครูและมหาวทิยาลยั เน่ืองจากเชื่อว่าบุคคลนัน้มคีวามสามารถด้านการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์จงึทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิความภาคภมูใิจและยอมรบันบัถอืตนเอง 
  4.4 การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั (Family) หมายถงึ การยอมรบัของผู ้
ปกครองและคนในครอบครวั เน่ืองจากเชื่อว่าบุคคลนัน้มีความสามารถด้านการเรียน
คณิตศาสตร ์จงึทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิความภาคภมูใิจและยอมรบันบัถอืตนเอง 

5. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self Efficacy) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนตดัสนิความ 
สามารถของตนเองในการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ โดยตดัสนิความสามารถของตนเองทัง้จาก
พฤตกิรรมเฉพาะและจากสถานการณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ทัง้ดา้น
กระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาและดา้นผลลพัธ ์วดัไดจ้ากแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

5.1 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นกระบวนการ (Process) หมายถงึ 
การทีผู่เ้รยีนตดัสนิความสามารถของตนเองในกระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ทัง้ดา้นความ
เขา้ใจในเน้ือหา ความสามารถในการอธบิายกระบวนการขัน้ตอนและการทาํแบบฝึกหดัการคดิ
คาํนวณ การวเิคราะหข์ ัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์รวมทัง้ความสามารถในการคดิหา
คาํตอบตามลาํดบัขัน้ตอนได ้
  5.2 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นผลลพัธ ์ (Outcome) หมายถงึ การที่
ผู้เรยีนตดัสนิความสามารถของตนเองจากผลที่เกิดจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทัง้จากสถาน 
การณ์ทัว่ไป และการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ เช่น ความสามารถในการนําหลกัการ กฎ 
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เกณฑท์างคณิตศาสตร ์ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีต่่างออกไปจากเดมิ ความสามารถในการ
สรุปองคค์วามรูจ้ากการเรยีน เป็นตน้ 

 6. ความตัง้ใจเรยีน (Attend) หมายถงึ ความสนใจในการเรยีน ความเอาใจใสต่่อการ
เรยีนและมุ่ง มัน่ตัง้ใจในการทํากจิกรรมในดา้นทีส่่งเสรมิการเรยีนทีค่รูมอบหมายใหด้ว้ยความ
เตม็ใจพรอ้มทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัวชิานัน้ ๆ อยา่งกระตอืรอืรน้โดยไม่รูส้กึเบื่อหน่าย และคน้ควา้หา
ความรูอ้ยูเ่สมอ วดัไดจ้ากแบบวดัความตัง้ใจเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 6.1 ความสนใจเรยีน (Interest) หมายถงึ พฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีนที่
แสดงถงึความสนใจฟงัครสูอนอย่างไม่เบื่อหน่าย และแสดงการตอบสนองดว้ยการจดบนัทกึ
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีน 

 6.2 ความเอาใจใสต่่อการเรยีน (Commitment) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีน
แสดงถงึความมุง่มัน่และความพยายามต่อการเรยีนวชิาคณติศาสตรห์รอืการทาํแบบฝึกหดัการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีค่รมูอบหมายให ้ตลอดจนการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยา่ง
สมํ่าเสมอ 
   6.3 ความตัง้ใจและความรว่มมอืในการทาํกจิกรรมคณิตศาสตร ์(Action - 
Cooperation) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการทาํกจิกรรมในขณะเรยีนรู้
คณิตศาสตรแ์ละเขา้รว่มกจิกรรมนัน้ดว้ยความเตม็ใจ 

7. ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Ability) หมายถงึ ความสามารถใน
การทาํความเขา้ใจโจทย ์ความสามารถในการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา ความสามารถในการ
ดําเนินการตามแผน และความสามารถในการตรวจสอบกลบัที่ได้จากแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
  7.1 ความสามารถในการทาํความเขา้ใจโจทย ์(Concept) หมายถงึความ 
สามารถของผูเ้รยีนในการตคีวามใจความสาํคญัของโจทยไ์ดถู้กตอ้ง รูว้า่โจทยก์าํหนดเงือ่นไข
ใดบา้งทีจ่าํเป็นสาํหรบัการแกป้ญัหา รูว้า่โจทยก์าํหนดสิง่ใดเกนิมา และรูว้่าโจทยก์าํหนดเงือ่นไข
ใดไมเ่พยีงพอต่อการแกป้ญัหา 
  7.2 ความสามารถในการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา (Plan) หมายถงึ ความ 
สามารถทีผู่เ้รยีน รูว้า่ตอ้งใชว้ธิกีารใดในการหาคาํตอบ สามารถแสดงแนวคดิการทาํโจทยไ์ด ้รู้
ข ัน้ตอนในการทําโจทยต์่าง ๆ เลอืกยทุธวธิ/ีเขยีนรปูหรอืแผนผงัไดถู้กตอ้ง และสามารถเขยีน
ประโยคสญัลกัษณ์ไดถ้กูตอ้ง 
  7.3 ความสามารถในการดาํเนินการตามแผน (Doing) หมายถงึ ความสามารถ
ของผู ้เรยีนในการกระทาํตามแผนทีว่างไวโ้ดยการคดิคาํนวณหาคาํตอบและแสดงวธิทีาํจนได้
คาํตอบของปญัหา 
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  7.4 ความสามารถในการตรวจสอบกลบั (Checking) หมายถงึ ความสามารถ
ของผูเ้รยีนในการตรวจสอบขัน้ตอนการหาคาํตอบต่าง ๆ ทีผ่า่นมา ตลอดจนความสามารถใน
การแสดงวธิตีรวจ สอบความถกูตอ้งของคาํตอบทีไ่ดจ้ากการดาํเนินการหาคาํตอบ 

 8. โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ สถานการณ์หรอืคาํถามคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นขอ้ความ
บรรยายถงึเงื่อนไขความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณหรอืตวัเลขทีก่ําหนดให ้ซึง่ผูแ้กป้ญัหาจะตอ้งใช้
ความรู ้ทกัษะ เหตุผลทางตรรกศาสตร ์และประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัเพือ่
หาคาํตอบของโจทยป์ญัหานัน้ 
 9. อทิธพิลทางตรง หมายถงึ พลงัหรอือาํนาจของกลุม่ตวัแปรทีก่่อใหเ้กดิความสามารถ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาโดยตรง 
 10. อทิธพิลทางออ้ม หมายถงึ พลงัหรอือํานาจของกลุ่มตวัแปรหนึ่ง ทีม่ตี่อกลุ่มตวัแปร
อื่น ซึง่สง่ผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรข์องนกัศกึษา โดยออ้ม 
   
1.10  ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 ผูส้อนวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั มทีกัษะในการสอนทีไ่มแ่ตกต่างกนั
และผูส้อนทุกคนปฏบิตัติามประมวลการสอนและแผนการสอน 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัทาํการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลุม
จุดมุง่หมายของการวจิยั ดงัน้ี 

 2.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.1.1 รายวชิาคณิตศาสตรศ์าสตรแ์ละสถติ ิระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
  2.1.2 ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
  2.1.3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์
   2.1.3.1 ความตัง้ใจเรยีน 
   2.1.3.2 เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
   2.1.3.3 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
   2.1.3.4 ความภาคภมูใิจในตนเอง 
   2.1.3.5 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
   2.1.3.6 พฤตกิรรมการสอนของคร ู

 2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.2.1 งานวจิยัในประเทศ 
  2.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 2.1.1 หลกัสตูรรายวิชาคณิตศาสตรศ์าสตรแ์ละสถิติ ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 
 เน้ือหาหลกัสตูรมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์คณะวทิยาศาสตร ์กลุม่วชิาคณิตศาสตร์
และสถติ ิ

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้
สถาบนัอุดมศกึษาทกุสถานบนั ตอ้งพฒันาหลกัสตูรในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปในระดบัปรญิญาตรี
เป็นของสถานศึกษาเอง สําหรบัในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ต้องยดึหลกัแกนกลางที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑติยจ์งึไดพ้ฒันาวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิระดบัปรญิญาตร ีอยูใ่นหมวดการศกึษาทัว่ไป ซึง่
การจดัการศกึษาคณิตศาสตรแ์ละสถติติามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั พุทธศกัราช 2557 เป็น
การศกึษาเพือ่ปวงชน ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละ
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สถติอิยา่งพอเพยีงทีจ่ะนําไปพฒันาคุณภาพชวีติ รวมทัง้ใชเ้ป็นพืน้ฐานและเป็นเครื่องมอืในการ
เรยีนรูต้่อไป เน้ือหาของรายวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิมดีงัน้ี 

 1.  คณุภาพผูเ้รยีน 
    เมือ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

     1.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจและความรู้สกึเชิงจํานวนเกี่ยวกบัจํานวนจรงิ การ
ดาํเนินการของจาํนวน สมบตัเิกีย่วกบัจาํนวน สามารถแกป้ญัหาเกีย่วกบัการบวก การลบ การ
คณู และการหารจาํนวนนบั เศษสว่น ทศนิยม คา่สมับูรณ์ของจาํนวนจรงิ การแกส้มการเชงิเสน้
ตวัแปรเดยีวได ้ 
    1.2 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัอตัรา อตัราสว่น รอ้ยละ อธบิายความหมายของสดั 
ส่วน คํานวณค่าตวัแปรในสดัส่วนทีก่ําหนด และสามารถแกโ้จทย์ปญัหาเกี่ยวกบัรอ้ยละในงาน
อาชพีและชวีติประจาํวนั พรอ้มทัง้ตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของคาํตอบทีไ่ด ้ 
    1.3 มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น สามารถคํานวณ
ดอกเบีย้คงตน้ ดอกเบีย้แบบทบตน้ และนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
 1.4 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั ภยั ความเสีย่งภยั และภาวะทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความ
เสยีหาย ประเภท และประโยชน์ ของการประกนัภยั สามารถเลอืกการประกนัชวีติและวนิาศภยั 
แบบต่างๆ ได ้
 1.5 มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการวธิีการคํานวณ และขัน้ตอนการยื่นแบบ
แสดงรายการเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา มทีกัษะปฏบิตังิานเกี่ยวกบัภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาตามทีก่ฎหมายกําหนด  
 1.6 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายของสถติ  ิ ประเภทของสถติ ิ ตวัแปร    

ประชากรและตวัอยา่ง พารามเิตอร์และค่าสถติ ิขอ้มูล และสถติทิี่ใช้ในชวีติประจาํวนัและการ
ประกอบอาชพี 
 1.7 มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัความหมายและความแตกต่างของขอ้มูลแต่ละ
ประเภท วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง เลอืกใชค้่าสถติทิีเ่หมาะสมกบั
ขอ้มลูและวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการได ้ 
 1.8 มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั การวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้สิยั ความ
แปรปรวน และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานได ้ และทาํการเปรยีบเทยีบการกระจายขอ้มลูตัง้แต่สอง
ชุดขึน้ไป โดยใชก้ารวดัการกระจายสมัพทัธไ์ด ้ 

 2. ผลการเรยีนรู ้  
 2.1 ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม มวีนิยั ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบ เคารพกฎ ระเบยีบของ
องคก์รและสงัคม 
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 2.2 ดา้นความรู ้มคีวามรู ้ความเขา้ใจธรรมชาตขิองตนเอง รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลง 
และดาํรงชวีติอยา่ง มคีวามสขุทา่มกลางกระแสโลกาภวิตัน์ 
 2.2 ดา้นทกัษะทางปญัญา สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทาํความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลูจาก
หลกัฐาน และนําขอ้สรุปมาใชป้ระโยชน์ได ้
 2.3 ด้านทกัษะทางปญัญา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวชิาการและทกัษะปฏบิตัิ
ต่างๆ มาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และงานทีร่บัผดิชอบ 
 2.4 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มี
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข สามารถคดิวเิคราะหใ์ชข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิเป็นพืน้ฐาน สาํหรบัการ
แกป้ญัหาและการตดัสนิใจในการ ดาํรงชวีติประจาํวนั 

3. การกาํหนดหน่วยการเรยีนรู ้กลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ
 การกําหนดหน่วยการเรยีนรูใ้นกลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถตินิัน้ สถานศกึษาแต่ละ
แห่งสามารถกําหนดไดเ้องตามโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษา มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ไดกํ้าหนดหน่วยการเรยีนรูข้องกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และสถติ ิในรายวชิาคณิตศาสตร์และสถติิ
ในชวีติประจาํวนั ไว ้ 3 หน่วยกติ จาํนวน 45 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา (ดงัรายละเอยีดแสดงใน
ภาคผนวก ค) 

 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืกใชเ้น้ือหาจากบทเรยีนที ่1 – 3 และ 6 – 7 ทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบั 
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ทัง้การบวก การลบ การคณู และการหาร เพือ่ใชใ้นการเกบ็รวบ 
รวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและการเปรยีบเทยีบเชงิวเิคราะห ์

 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Skill and Process) 
 เป็นความสามารถทีจ่ะนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ความรู ้ และประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรใ์นทีน้ี่เน้นทีท่กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท์ีจ่ําเป็น และตอ้งการพฒันาให้
เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกป้ญัหาความสามารถในการใหเ้หตุผล ความ 
สามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนําเสนอ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู ้และการมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 ในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ ผูส้อนตอ้งสอดแทรกทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรเ์ขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นเน้ือหา ดว้ยการใหน้ักเรยีนทาํกจิกรรม หรอืตัง้
คาํถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ อธบิาย และใหเ้หตุผล เช่น ใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาโดยใชค้วามรูท้ี่
เรยีนมาแลว้หรอืใหน้ักเรยีนเรยีนรูผ้า่นการแกป้ญัหา ใหน้ักเรยีนใชค้วามรูท้างพชีคณิตในการ
แกป้ญัหาหรอือธบิายเหตุผลทางเรขาคณิต ใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรใ์นการอธบิาย
เกีย่วกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั หรอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนใชค้วามรูท้างคณิตศาสตร์
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ในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีห่ลากหลายและแตกต่างจากคนอื่น รวมทัง้การแกป้ญัหาทีแ่ตกต่าง
จากคนอืน่ดว้ย 

 การประเมนิผลด้านทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมนิได้จาก
กจิกรรมทีผู่เ้รยีนทํา จากแบบฝึกทกัษะทีเ่ป็นคาํถามปลายเปิด หรอืขอ้สอบทีใ่หโ้อกาสผูเ้รยีน
แสดงความสามารถ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์สรา้งไดจ้าก 
 1. ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายแกป้ญัหาได ้
 2. ใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิได ้
 3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรใ์นการสือ่สาร สือ่ความหมาย และนําเสนอได้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
 5. นําความรูท้างคณิตศาสตรไ์ปเชื่อมโยงในการเรยีนรูเ้น้ือหาต่าง ๆ ในวชิาคณติศาสตร์
และเชือ่มโยงคณิตศาสตรก์บัวชิาอื่นได ้
 6. สามารถนําความรูแ้ละทกัษะทางคณิตศาสตรไ์ปประยกุตใ์นการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ และ
ในชวีติจรงิได ้
 7. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการทาํงาน 

 2.1.2 ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
 ความหมายของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
 นกัคณิตศาสตรห์รอืนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาคณติศาสตรไ์ดใ้หค้วามหมาย
ของโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
 แฮนเดอรส์นั (Handerson. 1973, pp. 228) ไดใ้หนิ้ยามว่าโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
หมายถงึ สถานการณ์หรอืคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณ หรอืจํานวนทีต่อ้งการคาํตอบ การทีผู่้
แกป้ญัหาจะแกโ้จทยป์ญัหาไดน้ัน้ จะตอ้งใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมกบัสภาพโจทยป์ญัหา รวมทัง้ตอ้ง
ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ ประกอบกบัการตดัสนิใจของผูแ้กป้ญัหาเอง 
 อดมัส ์(Adams. 1977, pp. 176) ไดใ้หนิ้ยามวา่ โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ 
ปญัหาทีม่ลีกัษณะเป็นโจทยภ์าษา โจทยเ์รือ่งราวหรอืโจทยเ์ชงิสนทนา ทีบ่อกลกัษณะของ
ปญัหาดว้ยขอ้ความ หรอืขอ้ความประกอบกบัปรมิาณหรอืจาํนวน 
 เบลล ์ell. 1978, pp. 309-310) ไดส้รุปไวว้่า โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์คอื สถานการณ์
ทางคณิตศาสตร์ทีม่ปีญัหา การหาคําตอบของปญัหาจะประสบความสําเรจ็หรอืไม่ขึน้อยู่กบั
วธิกีารทีผู่แ้กป้ญัหา ซึง่เป็นผูท้ีส่นใจการหาคาํตอบใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหานัน้ 
 คอูคิแซงค ์และ เซฟฟิลด ์(Cruikshank and Sheffield. 1992, pp.37) ไดใ้หค้วามหมาย
ของโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ไวว้่าโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์หมายถงึ คาํถามหรอืสถานการณ์ที่
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มเีน้ือหาสาระที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์โดยทีบ่างปญัหาเป็นปญัหาที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัจํานวนและ
ตวัเลข และสามารถหาคาํตอบไดโ้ดยใชก้ารใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์
 เฮดเดนส ์และสเปียร ์(Heddens and Speer. 1997, pp. 43) ไดส้รุปไวว้่าโจทยป์ญัหา
คณิตศาสตรเ์ป็นปญัหาทีท่า้ทาย ประกอบดว้ยกระบวนการทีซ่บัซอ้นเพราะไม่ใช่แคก่ารคดิเลข
เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่มกีระบวนการ และรูปแบบที่แน่นอนและชดัเจนในการ
ดาํเนินการ 
 ยุพนิ พพิธิกุล (2539, หน้า 82) ไดส้รุปไวว้่า ปญัหาคณิตศาสตรเ์ป็นปญัหาทีผู่เ้รยีน
จะตอ้งคน้หาความจรงิทีอ่าศยันิยาม ทฤษฎบีทต่าง ๆ ทีจ่ะถูกนํามาใช ้หรอืสรุปสิง่ใหมท่ีผู่เ้รยีน
ยงัไมเ่คยเรยีนมาก่อน หรอืปญัหาเกีย่วกบัวธิกีาร การพสิจูน์ทฤษฎบีทปญัหาทีเ่กีย่วกบัเน้ือหา
คณิตศาสตร ์ซึง่ลว้นเป็นปญัหาทีต่อ้งอาศยักระบวนการทางคณติศาสตรเ์ขา้มาแกไ้ข 
 สมทรง สุวพานิช (2549, หน้า 5) ใหค้วามหมายโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์วว้่า 
หมายถงึ สถานการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีต่อ้งการคาํตอบ ซึง่อาจอยู่ในรปูปรมิาณ หรอืจํานวน 
หรอืคาํ อธบิายใหเ้หตุผล การหาคาํตอบนัน้ตอ้งใชค้วามรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์หลาย ๆ 
อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัจงึจะหาคาํตอบได ้
 สรุป โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ หมายถงึ สถานการณ์หรอืคาํถามคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นขอ้ 
ความบรรยายถงึเงือ่นไขความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณหรอืตวัเลขทีก่าํหนดให ้ซึง่ผูแ้กป้ญัหา 
จะตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะ เหตุผลทางตรรกศาสตร ์และประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้
ดว้ยกนัเพือ่หาคาํตอบของโจทยป์ญัหานัน้ 
   
 ประเภทของโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
 นกัคณิตศาสตรไ์ดแ้บง่ประเภทของโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์วใ้นลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั 
ดงัน้ี 
 พรพริุณ บุตรดา. (2550, หน้า 18) ไดอ้า้งองิมาจาก Polya. (1957, pp. 154-156)  โพล
ยา ไดแ้บ่งประเภทของโจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ปญัหาใหค้น้หา (Problem to Find) เป็นปญัหาทีใ่หผู้เ้รยีนคน้หาสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ 
ซึง่อาจเป็นปญัหาในเชงิทฤษฎ ี หรอืปญัหาในเชงิปฏบิตั ิ อาจเป็นรปูธรรมหรอืนามธรรม สว่น
สาํคญัของปญัหาน้ีแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 
  1.1 สิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ 
  1.2 ขอ้มลูทีกํ่าหนดให ้
  1.3 เงือ่นไขเชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีต่อ้งการใหห้ากบัสิง่ทีโ่จทยก์าํหนดให ้
  การแยกสว่นประกอบของปญัหาออกเป็น 3 สว่น จะช่วยใหผู้แ้กป้ญัหามคีวาม
เขา้ใจโจทยป์ญัหาไดด้ขีึน้ ทาํใหส้ามารถกาํหนดแนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาไดง้า่ยขึน้ 
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 2. ปญัหาใหพ้สิจูน์ (Problem to Prove) เป็นปญัหาทีใ่หแ้สดงอยา่งสมเหตุสมผล วา่
ขอ้ความทีก่าํหนดใหเ้ป็นจรงิหรอืเทจ็ สว่นสาํคญัของปญัหาน้ีแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื 
  2.1 สิง่ทีก่ําหนดใหห้รอืสมมตฐิาน 
  2.2 สิง่ทีต่อ้งพสิจูน์หรอืสรปุผล 
  การแยกสว่นประกอบของปญัหาออกเป็นสว่น ๆ ทาํใหผู้แ้กป้ญัหาเขา้ใจปญัหา
ไดช้ดัเจนขึน้ และสามารถกําหนดแนวทางในการแกป้ญัหา หรอืพสิจูน์ไดร้วดเรว็ขึน้ 
 สมพร จนัทวงศ.์ (2548,  หน้า 30) ไดอ้า้งองิมาจาก Charles and Lester. (1982, pp. 
6-10) ชารล์ส ์และ เลสเตอร ์ไดจ้าํแนกประเภทของปญัหาคณิตศาสตรต์ามเป้าหมายของการฝึก 
แกป้ญัหา ดงัน้ี 
 1. ปญัหาทีใ่ชฝึ้ก (Drill Exercise) เป็นปญัหาทีใ่ชฝึ้กขัน้ตอนวธิ ีและการคาํนวณ
เบือ้งตน้ 
 2. ปญัหาขอ้ความอยา่งงา่ย (Simple Translation Problem) เป็นปญัหาขอ้ความทีเ่คย
พบมาก่อน เช่น ปญัหาในหนงัสอืเรยีน ตอ้งการฝึกใหคุ้น้เคยกบัการเปลีย่นประโยคภาษาเป็น
ประโยคสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์มกัเป็นปญัหาขัน้ตอนเดยีวทีมุ่ง่ใหเ้กดิความเขา้ใจในมติ ิ
ทางคณติศาสตร ์และพฒันาความสามารถในการคดิคาํนวณ 
 3. ปญัหาขอ้ความทีซ่บัซอ้น (Complex Translation Problem) คลา้ยกบัปญัหาอยา่ง
งา่ย แต่เพิม่เป็นปญัหาทีม่ ี2 ขัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 ขัน้ตอน หรอืมากกวา่ 2 การดาํเนินการ 
 4. ปญัหาทีเ่ป็นกระบวนการ (Process Problem) เป็นปญัหาทีไ่มเ่คยพบมาก่อนไม่
สามารถเปลีย่นเป็นประโยคทางคณิตศาสตรไ์ดท้นัท ีจะตอ้งจดัปญัหาใหง้า่ยขึน้ หรอืแบง่เป็น 
ขัน้ตอนยอ่ย ๆ แลว้หารปูแบบทัว่ไปของปญัหา ซึง่นําไปสูก่ารคดิและการแกป้ญัหาเน้นการ
พฒันายุทธวธิตี่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ มกีารวางแผนแกป้ญัหาและประเมนิคาํตอบ 
 5. ปญัหาการประยุกต ์ (Applied Problem) เป็นปญัหาทีต่อ้งใชท้กัษะ ความรู ้มโนมต ิ
และการดาํเนินการทางคณติศาสตร ์การไดม้าซึง่คาํตอบตอ้งอาศยัวธิทีางคณติศาสตรเ์ป็นสาํคญั 
เช่น การรวบรวม การแทนขอ้มลูดว้ยสญัลกัษณ์ จดัระบบ ประมวลผล และแปลผลเพือ่ตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัขอ้มูลนัน้ ๆ ปญัหาการประยุกต์ เป็นปญัหาทีเ่ปิดโอกาสใหผู้แ้กป้ญัหาไดใ้ชท้กัษะ
กระบวนการ มโนมต ิ และขอ้เทจ็จรงิในการแกป้ญัหา โดยเฉพาะปญัหาในชวีติจรงิ ซึง่ทําใหผู้้
แกป้ญัหาเหน็ประโยชน์และเหน็คณุคา่ของคณติศาสตร ์
 6. ปญัหาปรศินา (Puzzle Problem) เป็นปญัหาทีบ่างครัง้ไดค้าํตอบจากการเดาสุม่ ไม่
จาํเป็นตอ้งใชค้ณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา บางครัง้ตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะ เป็นปญัหาทีเ่ปิดโอกาส
ใหน้ักเรยีนไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ มคีวามยดืหยุน่ในการแกป้ญัหา และเป็นปญัหาทีม่องได้
หลายแงมุ่ม ปญัหาปรศินามกัเป็นปญัหาลบัสมอง ปญัหาทา้ทาย ผูม้ทีกัษะในการแกป้ญัหาจะ 
แกป้ญัหาลกัษณะน้ีไดด้ ี
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 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 7-8) ไดอ้า้งองิมาจาก Ashlock and others. (1983, pp. 
239) แอชลอ็ค และคณะ ไดแ้บง่รปูแบบของปญัหาคณติศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. โจทยป์ญัหาในหนังสอื โจทยป์ญัหาทีแ่กด้ว้ยการแปลงใหเ้ป็นประโยคคณิตศาสตร ์
(Standard Textbook or Translation Problem) เป็นโจทยป์ญัหาทีแ่กด้ว้ยหลกัการ กฎเกณฑ์
ทางคณติศาสตรท์ีต่ายตวั ไมยุ่ง่ยากมากนกั 
 2. โจทยป์ญัหาทีแ่กด้ว้ยกระบวนการ (Process Problem) เป็นโจทยป์ญัหาทีต่อ้งแก ้
ดว้ยยุทธวธิตี่างๆ ซึง่ยุง่ยากมากกว่าประเภทที ่ 1 โจทยป์ญัหาประเภทน้ีตอ้งแกด้ว้ยกระบวน 
การ 3 ขัน้ คอื 
  2.1 ความเขา้ใจปญัหา 
  2.2 การพฒันาและการหายุทธวธิใีนการแกป้ญัหา และ 
  2.3 การประเมนิการแกป้ญัหา 
 พรพริุณ บุตรดา. (2550, หน้า 18) ไดอ้า้งองิมาจาก Baroody. (1987, pp. 260-261)  
บารดูี ้ไดแ้บ่งโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรอ์อกเป็น 2 ประเภท โดยใชผู้แ้กป้ญัหาและโครงสรา้งของ
ปญัหาเป็นเกณฑใ์นการแบง่ ดงัน้ี 
  1. ปญัหาธรรมดา (Routine Problem) เป็นปญัหาทีผู่แ้กป้ญัหาคุน้เคยในวธิกีาร 
ในโครงสรา้งของปญัหา เช่น อาจเคยพบในตวัอยา่ง เมื่อพบปญัหาจะทราบไดเ้กอืบทนัทวี่าจะ
แกป้ญัหาดว้ยวธิใีด ขอ้มูลทีกํ่าหนดในปญัหาประเภทน้ี มกัมแีต่เฉพาะขอ้มูลทีจ่ําเป็นและ
เพยีงพอในการหาคาํตอบ มุง่เน้นการฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึง ปญัหาประเภทน้ีมกัพบในหนงัสอื
เรยีนทัว่ไป 
  2. ปญัหาทีไ่ม่ธรรมดา (Non routine Problem) เป็นปญัหาทีผู่แ้กป้ญัหาจะตอ้ง
ประมวลความรูค้วามสามารถหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา เป็นปญัหาทีม่ี
ลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของชวีติมากกว่าปญัหาประเภทแรก ขอ้มูลทีป่ญัหา
กําหนดใหม้ทีัง้ทีจ่ําเป็นและไม่จาํเป็น หรอืกําหนดขอ้มลูใหไ้ม่เพยีงพอ วธิหีาคาํตอบอาจมไีด้
หลายวธิกีารคาํตอบกอ็าจมมีากกวา่หน่ึงคาํตอบ เน้นการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
 พศิมยั ศรอีาํไพ (2533, หน้า 3–4) ไดก้ลา่วถงึชนิดของโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรว์า่ม ี4 
ชนิด คอื 
  1. ปญัหาชัน้เดยีว (One – Step Problem) เป็นโจทยป์ญัหาทีทุ่กคนคุน้เคยอยู่
แลว้ การแกป้ญัหาแบบน้ีมกัใชว้ธิกีารบวก ลบ คณู และหารธรรมดา 
  2. ปญัหาหลายชัน้ (Multiple – Step Problem) เป็นโจทยป์ญัหาซึง่สามารถแก้
ไดโ้ดยการกระทาํเบือ้งตน้ตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไป หรอืจะใชก้ารกระทาํชนิดเดมิซํ้ากนัหลายครัง้กไ็ด ้
  3. ปญัหาเกีย่วกบักระบวนการ (Process Problem) เป็นโจทยป์ญัหาทีต่อ้งใช้
ความคดิทีเ่ป็นเหตุผลช่วยในการแกป้ญัหา โดยใชก้ลยุทธห์ลาย ๆ แบบ เช่น มองหารปูแบบ
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วาดรปู สรา้งสมการ และอื่น ๆ โดยทัว่ไปปญัหาเหล่าน้ีจะไมส่ามารถแกไ้ดด้ว้ยวธิกีารบวก ลบ 
คณูและหารธรรมดา 
  4. ปญัหาเกีย่วกบัการประยุกต ์(Applied Problem) เป็นโจทยป์ญัหาทีต่อ้งการ
ใหผู้เ้รยีนเกบ็ขอ้มลูและตดัสนิใจเอง การทีจ่ะหาผลเฉลยของปญัหาอาจใชก้ลยุทธ์หลายอยา่ง 
ปญัหาเหลา่ น้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็สถานการณ์จรงิ และอาจไมม่คีาํตอบเพยีงคาํตอบเดยีว 
 จะเหน็ไดว้่า โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรน์ัน้มหีลายประเภท สามารถมองไดห้ลายแงมุ่ม 
ซึง่ขึน้อยูก่บัจุดประสงคแ์ละลกัษณะทีต่อ้งการจาํแนก ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
  1. โจทยป์ญัหาทีม่รีปูแบบ ไดแ้ก่ โจทยป์ญัหาทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเรยีน และ
หนงัสอืทัว่ ๆ ไป เป็นโจทยท์ีต่อ้งการคาํตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว สามารถหาคาํตอบที่
ถกูตอ้งไดโ้ดยการคดิคาํนวณทางคณิตศาสตรโ์ดยตรง 
  2. โจทยป์ญัหาทีไ่มม่รีปูแบบ เป็นโจทยท์ีน่กัเรยีนตอ้งแสดงกระบวนการ หรอื
ขัน้ตอนในการหาคาํตอบ เป็นโจทยป์ญัหาทีน่กัเรยีนตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู ้การตดัสนิใจเลอืก
กระบวน การ หรอืขัน้ตอนในการหาคาํตอบ เป็นโจทยป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ใน
ชวีติประจาํวนั 
 ระดบัความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 15-16) ไดอ้า้งองิมาจาก Carpenter and Moser. (1983 
; citing in Carpenter. 1982, pp. 21-26) คารเ์พนเตอร ์และโมเซอร ์ไดแ้บง่ความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาออกเป็น 4 ระดบั (Level) ดงัน้ี 
  ระดบัที ่ 1 เดก็จะใชข้องจรงิ เช่น สิง่ของเครื่องใช ้ น้ิวมอื เพื่อช่วยในการหา
คาํตอบ ถา้โจทยข์อ้ใดไมแ่สดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการบวกหรอืลบ เดก็กจ็ะแกโ้จทยป์ญัหาไมไ่ด ้
  ระดบัที ่2 เป็นระดบัหวัเลีย้วหวัต่อของการใชยุ้ทธวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการแก้
โจทยป์ญัหา คอื ในระดบัน้ีจะใชท้ัง้ของจรงิและยุทธวธิกีารนบัเขา้ช่วย เดก็ระดบัน้ีจะแกโ้จทย์
ปญัหาทีต่วับวกเป็นตวัไม่ทราบค่าได ้ แต่สาํหรบัโจทยท์ีเ่ริม่ตน้ดว้ยตวัไม่ทราบค่าเดก็กย็งัไม่
สามารถทาํได ้
  ระดบัที ่3 เป็นระดบัทีใ่ชยุ้ทธวธิทีีห่ลากหลาย และไมใ่ชข้องจรงิช่วยในการ
แกป้ญัหาอกีต่อไป แกโ้จทยป์ญัหาไดห้ลายประเภท และสามารถแกโ้จทยป์ญัหาทีเ่กีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงไดท้ัง้ 6 ประเภท 
  ระดบัที ่ 4 ระดบัน้ีเดก็จะนํายทุธวธิกีารรูจ้กัจาํนวน (Number Fact Strategy) 
มาช่วยในการหาคาํตอบ เดก็จะสะสมความเขา้ใจเกีย่วกบัจํานวนมาตัง้แต่ระดบั 1, 2 และ 3 
ตามลาํดบั ทีผู่เ้รยีนรูจ้กัจาํนวน (Number Fact) ถอืว่ามคีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ระดบัน้ีสามารถทาํโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบได ้
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 องคป์ระกอบในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
 นอกจากกระบวนการในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ยงัมอีงคป์ระกอบอื่น ๆ ทีจ่ะทาํ
ใหก้ารแกโ้จทยป์ญัหาประสบความสาํเรจ็ ซึง่ไดม้ผีูก้ลา่วถงึองคป์ระกอบในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรไ์วด้งัน้ี  
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 26) ไดอ้า้งองิมาจาก Hudgins. (1977, pp. 248)  ฮดั
กนิส ์ไดส้รุปวา่ คณุลกัษณะทีจ่าํแนกผูแ้กป้ญัหาไดด้ ีและผูท้ีไ่มส่ามารถแกป้ญัหาได ้ม ี4 
ลกัษณะคอื 
  1. ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองปญัหา ผูเ้รยีนทีแ่กป้ญัหาไมไ่ดม้กัจะไมเ่ขา้ใจว่า
ปญัหาใหอ้ะไรมาบา้ง และมกัยดึมัน่กบัเหตุผลในการแกป้ญัหาของตน ซึง่ตรงขา้มกบัผูแ้ก ้
ปญัหาไดด้ ีจะเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจวา่ปญัหาตอ้งการอะไร และไดใ้หอ้ะไรมาบา้ง และมกัจะไมย่ดึมัน่ 
ในตนเอง 
  2. ความเขา้ใจในความคดิต่าง ๆ ทีใ่ชแ้กป้ญัหา ผูแ้กป้ญัหาไดด้จีะมคีวามคดิที่
ลกึซึง้มากกวา่ผูท้ีแ่กป้ญัหาไมไ่ด ้
  3. วธิกีารทีใ่ชแ้กป้ญัหา ผูแ้กป้ญัหาไดด้จีะมวีธิกีารแกป้ญัหาทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 
     3.1 มกีารขยายความคดิในการแกป้ญัหา คอื จะใชเ้วลาและพลงังานอยา่งสงู 
เพือ่แกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ 
     3.2 มกีารวเิคราะหป์ญัหาอยา่งเป็นระบบ คอื จะแบง่ปญัหาเป็นสว่น ๆ และ
จะใชค้วามรูแ้กป้ญัหาทลีะสว่นจนสาํเรจ็ 
     3.3 มกีระบวนการใหเ้หตุผลทีส่มบรูณ์ คอื จะเขา้ใจปญัหาไดอ้ยา่งแจม่ชดั 
และมกัจะใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา 
  4. ทศันคตใินการแกป้ญัหา ผูแ้กป้ญัหาไดด้มีกัจะมทีศันคตใินเชงิบวกต่อการ
แกป้ญัหา 
 สมทรง สุวพานิช. (2549, หน้า 24) ไดอ้า้งองิมาจาก Baroody.(1987, pp. 254) บารดูี ้
ไดเ้สนอว่า เพือ่ใหก้ารแกโ้จทยป์ญัหามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จาํเป็นตอ้งอาศยัสิง่ต่อไปน้ี 
  1. ความเขา้ใจ (Understanding) หมายถงึ ความเขา้ใจปญัหาอยา่งแจ่มชดั 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการนิยามปญัหา คอือะไรทีไ่มรู่ ้ หรอือะไรคอืสิง่ทีโ่จทยป์ญัหาตอ้งการ 
ซึง่จะช่วยในการตดัสนิใจว่า ขอ้มูลอะไรทีจ่ําเป็นและไม่จําเป็นต่อการแกป้ญัหา วธิอีะไรที่
เหมาะสมและไมเ่หมาะสมในการแกป้ญัหา และการแกป้ญัหาสมเหตุสมผลหรอืไม่ ความเขา้ใจ
โจทยป์ญัหาบ่งชี ้ ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพทางสมองว่า มอีงคค์วามรูด้า้นขอ้เทจ็จรงิ (Facts) และ
ความคดิรวบยอด(Concept) เพยีงพอหรอืไม ่
  2. ทกัษะในการแกป้ญัหา (Problem – solving Skills) เมื่อเผชญิกบัโจทย์
ปญัหาทีไ่ม่คุน้เคย คอื เป็นสิง่ทีไ่มเ่คยรูม้าก่อน มกีรรมวธิแีกป้ญัหาและคาํตอบไมเ่ด่นชดั สิง่ที่
จะช่วยในการวเิคราะหป์ญัหา คอื ทกัษะหรอือุปกรณ์ ซึง่เรยีกว่าเครื่องชีแ้นะ (Heuristic) ทีช่่วย
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ในการวเิคราะหป์ญัหาไดด้ขีึน้ คอื การวาดรปู แผนผงัหรอืแผนภมู ิ โดยจะช่วยใหน้ักเรยีน
สามารถนิยามปญัหา ตดัสนิใจหรอืเลอืกวธิแีกป้ญัหาไดอ้ยา่งเป็นระบบมากขึน้ 
  3. แรงขบั (Drive) ในการแกป้ญัหาแปลก ๆ ใหม ่ๆ นกัเรยีนจะตอ้งมศีกัยภาพ
ในการเขา้ใจทกัษะในการวเิคราะหป์ญัหามากขึน้ นัน่คอื นกัเรยีนตอ้งมแีรงขบัทีจ่ะสรา้งพลงัใน
การวเิคราะหอ์ย่างเตม็ที ่ ซึ่งแรงขบัน้ีมาจากความสนใจ ความเชื่อมัน่ในตนเอง และความ
พยายามหรอืความตัง้ใจของนกัเรยีนเป็นสาํคญั 
  4. ความยดืหยุน่ (Flexibility) หวัใจของการแกป้ญัหากค็อื ความยดืหยุน่เป็น
ความ สามารถในการปรบัทรพัยากรทีม่อียู ่ อนัไดแ้ก่ ความเขา้ใจ ทกัษะการแกป้ญัหาและแรง
ขบัใน ลกัษณะบูรณาการองคค์วามรูเ้ป็นอย่างด ี อนัจะทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถในการรบั
ปญัหาใหม ่ ๆ และสามารถเชื่อมโยงหรอืบรูณาการความรูใ้นการปรบัใช ้ เพื่อแกป้ญัหาใหม ่ ๆ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 สวุร กาญจนมยรู (2533, หน้า 3) ไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยในการแกโ้จทย์
ปญัหา ดงัน้ี 
   1. องคป์ระกอบเกีย่วกบัภาษา ไดแ้ก่ คาํ และความหมายของคาํต่าง ๆ ทีอ่ยู่
ในโจทยป์ญัหาแต่ละขอ้ วา่มคีวามหมายอยา่งไร 
   2. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัความเขา้ใจ เป็นขัน้ตคีวาม และแปลความจาก
ขอ้ความทัง้หมดของโจทยป์ญัหาออกมาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ทีนํ่าไปสู่การหาคําตอบดว้ยวธิี
บวก ลบ คณู และหาร ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งคดิไดด้ว้ยตนเอง 
   3. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการคดิคาํนวณ ขัน้นี้ผูเ้รยีนจะตอ้งมทีกัษะในการบวก 
ลบ คณู และหารไดอ้ยา่งรวดเรว็และแมน่ยาํ 
   4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการแสดงวธิทีาํ ครูผูส้อนตอ้งใหน้กัเรยีนฝึกอ่านยอ่
ความจากโจทยแ์ต่ละตอน โดยเขยีนสัน้ ๆ รดักุม และมใีจความชดัเจนตามโจทย ์
   5. องคป์ระกอบในการฝึกทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหา ผูส้อนจะตอ้งเริม่ฝึกทกัษะ
การแกโ้จทยป์ญัหาใหน้กัเรยีนทุกคนจากงา่ยหายาก กล่าวคอื เริม่ฝึกทกัษะตามตวัอยา่ง หรอื
เลยีน แบบตวัอยา่งทีค่รผููส้อนทาํใหด้กู่อน จงึไปฝึกทกัษะจากการแปลความ และฝึกทกัษะจาก
หนงัสอืเรยีนต่อไป 
 พรพริุณ บุตรดา. (2550, หน้า 25-26) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผูเ้รยีนซึง่สง่ผลต่อการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ไดแ้ก่ 
    1. ความสามารถในการทาํความเขา้ใจในปญัหา ปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลโดยตรง
ต่อความ สามารถดา้นน้ี คอื ทกัษะการอ่าน และการฟงั การทาํความเขา้ใจปญัหาตอ้งอาศยั
ความรูเ้กีย่วกบัศพัท ์นิยาม มโนมตแิละขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา 
ซึง่แสดงถงึศกัยภาพทางสมองของนกัเรยีนในการระลกึถงึและสามารถนํามาเชื่อมโยงกบัปญัหา
ทีก่าํลงัเผชญิอยูป่จัจยัอกีประการหนึ่งทีช่่วยใหก้ารทาํความเขา้ใจปญัหามปีระสทิธภิาพ คอื การ
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รูจ้กัเลอืกใชก้ลวธิมีาช่วยในการทาํความเขา้ใจในปญัหา เช่น ขดีเสน้ใตข้อ้ความสาํคญั การแบ่ง
วรรคตอน การจดบนัทกึ เพื่อแยกแยะประเดน็สาํคญั การเขยีนแผนภาพหรอืแผนภมู ิการสรา้ง
แบบจําลอง การยกตวัอย่างทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา และการเขยีนปญัหาใหม่ดว้ยถอ้ยคําของ
ตนเอง 
    2. ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะเกดิขึน้จากการฝึกฝนทาํบอ่ย ๆ จนเกดิความ
ชํานาญ มปีระสบการณ์ในการเลอืกกลวธิตี่าง ๆ เพื่อนําไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัปญัหาอยา่ง
หลากหลาย ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะในการแกป้ญัหาเมื่อพบปญัหาใหมจ่ะสามารถวางแผนเพือ่กําหนด
ยุทธวธิใีนการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และเหมาะสม 
    3. ความสามารถในการคดิคาํนวณและความสามารถในการใหเ้หตุผล การคดิ
คาํนวณนับว่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการแกป้ญัหา เป็นความสามารถทีจ่ะตอ้งไดร้บัการ
ฝึกหดัเพราะส่งผลโดยตรงต่อการแกป้ญัหา เพราะถงึแมว้่าจะทําความเขา้ใจไดอ้ย่างแจ่มชดั 
วางแผนแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมแต่เมื่อลงมอืแก้ปญัหาแลว้คดิไม่ถูกตอ้ง การแกป้ญัหานัน้กไ็ม่
ประสบผลสาํเรจ็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะในการบวก ลบ คณู หาร สาํหรบัปญัหาทีต่อ้งการ
คาํอธบิายใหเ้หตุผลตอ้งอาศยัพืน้ฐานในการเขยีนและการพดู มคีวามเขา้ใจในกระบวนการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ ความหมายของการพสิจูน์ และวธิพีสิจูน์แบบต่าง ๆ เท่าทีจ่าํเป็นและ
เพยีงพอในการนําไปใชใ้นการแกป้ญัหา 
    4. แรงขบัในการแกป้ญัหา เน่ืองจากโจทยป์ญัหาเป็นสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม ่
ไมส่ามารถหาคาํตอบไดใ้นทนัททีนัใด นกัเรยีนจะตอ้งคดิวเิคราะหอ์ยา่งเตม็ทีเ่พือ่ทีจ่ะไดค้าํตอบ 
นกัเรยีนจะตอ้งมแีรงขบัทีจ่ะสรา้งพลงัในการคดิ ซึง่แรงขบัน้ีไดแ้ก่ เจตคต ิความสนใจ แรงจงูใจ 
ใฝส่มัฤทธิค์วามสาํเรจ็ ตลอดจนความซาบซึ้งในการแกป้ญัหา ซึง่ปจัจยัเหล่านี้จะตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานในการปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้ โดยผา่นกจิกรรมต่าง ๆ ในการเรยีนการสอน 
    5. ความยดืหยุน่ในการคดิ ผูท้ีจ่ะแกป้ญัหาไดด้ตีอ้งมคีวามยดืหยุน่ในการคดิ 
คอื ไมย่ดึตดิในรูปแบบทีต่นเองคุน้เคย แต่จะยอมรบัรปูแบบและวธิกีารใหม ่ๆ อยูเ่สมอ ความ
ยดืหยุ่นในการคดิ เป็นความสามารถในการปรบักระบวนการคดิแก้ปญัหาโดยบูรณาการความ
เขา้ใจทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหา ตลอดจนแรงขบัทีม่เีชื่อมโยงเขา้กบัสถานการณ์
ของปญัหาใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถปรับใช้เพื่อแก้ปญัหาใหม่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 จากทฤษฎแีละแนวคดิขา้งตน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบทีช่่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านขอ้มลูทีโ่จทยก์ําหนดให ้แลว้
สามารถตคีวาม หรอืขยายความโจทย ์ แปลงโจทยป์ญัหาจากรปูแบบหน่ึงไปยงัอกีรปูแบบหน่ึง 
รวมทัง้มคีวามสามารถในการจดัระบบขอ้มูล จดัลําดบัขัน้ตอนในการวเิคราะห์รูปแบบและหา
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ขอ้สรุป ทัง้ยงัตอ้งมทีกัษะในการคดิคํานวณ ตลอดจนการมแีรงขบัจากภายในตวัของผูเ้รยีน 
ไดแ้ก่ เจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นตน้ 
   
 ขัน้ตอนการแก้โจทยปั์ญหา 
 การแกโ้จทยป์ญัหา ผูแ้กป้ญัหาตอ้งใชป้ระสบการณ์ทีม่อียูแ่ละความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรม์าใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์นกัการศกึษาคณิตศาสตร ์
หลายท่านไดเ้สนอกระบวนการในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์วด้งัน้ี 
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 59-61) ไดอ้า้งองิมาจาก Polya. (1971, pp. 191-223) 
โพลยา ไดเ้สนอขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ว ้4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    1. ขัน้ทาํความเขา้ใจปญัหา (Understand the Problem) เป็นขัน้ทีพ่จิารณา
ถงึสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการใหห้า สิง่ทีโ่จทยก์ําหนดมาใหแ้ละขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการหา
คาํตอบจะทาํใหผู้แ้กป้ญัหาเขา้ใจปญัหาไดอ้ยา่งชดัเจน 
    2. ขัน้วางแผนแกป้ญัหา (Devise a Plan for Solving It) เป็นขัน้ตอนทีผู่้
แกป้ญัหาตอ้งพจิารณาขอ้มลูต่าง ๆ ทีโ่จทยก์าํหนดมาใหแ้ลว้ใชค้วามรูป้ระกอบกบัประสบการณ์
ของผูแ้ก ้ปญัหาในการวางแผนเพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารในการหาคาํตอบของปญัหา 
    3. ขัน้ดาํเนินการตามแผน (Carry Out Your Plan) เป็นขัน้ทีล่งมอืกระทาํตาม
แผนทีว่างไวโ้ดยการคาํนวณหาคาํตอบและแสดงวธิทีาํจนไดค้าํตอบของปญัหา 
    4. ขัน้ตรวจสอบกลบั (Look Back to Examine the Solution Obtained) เป็น
ขัน้ตอนทีผู่แ้กป้ญัหายอ้นกลบัไปทบทวนและตรวจสอบขัน้ตอนต่าง ๆ ทีผ่า่นมาแลว้วา่ครบถว้น
ถกูตอ้งทกุขัน้ตอนหรอืไม ่และคาํตอบทีไ่ดน้ัน้ถกูตอ้งหรอืไม ่
 สมทรง สุวพานิช. (2549, หน้า 64) ไดอ้า้งองิมาจาก Blance. (1977, pp. 17-25) 
บลานซ ์ไดส้รุปขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ว ้ม ี4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    1. ขัน้ทาํความเขา้ใจปญัหา เป็นขัน้ทีช่่วยใหผู้แ้กป้ญัหาเขา้ใจปญัหาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน จะทาํใหรู้ถ้งึสิง่ทีโ่จทยถ์าม ขอ้มลูและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีโ่จทยก์าํหนดมาให ้
    2. ขัน้เลอืกวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการหาคาํตอบ เป็นขัน้ทีผู่แ้กป้ญัหาตดัสนิใจเลอืก
ยุทธวธิ ีหรอืวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงทีใ่ชใ้นการหาคาํตอบของปญัหา 
    3. ขัน้ลงมอืแกป้ญัหา เป็นขัน้ทีผู่แ้กป้ญัหานําวธิกีารทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ที ่2 มาใช้
ในการแกโ้จทยป์ญัหา บางครัง้วธิกีารทีเ่ลอืกใชใ้นการหาคาํตอบนัน้อาจเป็นวธิกีารทีท่าํใหไ้ม่ได้
คาํตอบ ผูแ้กป้ญัหาตอ้งยอ้นกลบัไปสูข่ ัน้ตอนการแกป้ญัหาขัน้ที ่2 อกีครัง้หน่ึง 
    4. ขัน้ทบทวนการแกป้ญัหาและคาํตอบ เป็นการตรวจสอบขัน้ตอนต่าง ๆทีใ่ช้
ในการแกป้ญัหา ตลอดจนคาํตอบทีไ่ด ้
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 65) ไดอ้า้งองิมาจาก Yotis and Hosticka. (1980, pp. 
561) โยตสิและโฮสตกิกา ไดเ้สนอลาํดบัขัน้ในการแกป้ญัหา ดงัน้ี 
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    1. เลอืกขอ้มลูทีไ่ดอ้อกมาจากปญัหา 
    2. จดัจาํแนกขอ้มลูออกเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และไมเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัการ
แกป้ญัหา 
    3. เรยีงลาํดบัขอ้มลูตามความจาํเป็นในการใชห้าคาํตอบของปญัหา 
    4. พจิารณาว่าขอ้มลูทีจ่าํเป็นขอ้มลูใดทีก่ลา่วมาแลว้ และขอ้มลูใดทีย่งั
ตอ้งการเกบ็รวบรวมอกี 
    5. พจิารณาว่าจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการดว้ยวธิใีด 
    6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการ 
    7. ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการแกป้ญัหา 
    8. ตรวจสอบความเชือ่ถอืไดข้องคาํตอบ 
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 65) ไดอ้า้งองิมาจาก Peter. (1984, pp. 1062 –1064) 
ปีเตอร ์ไดส้รุปรวบรวมขัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์จากบทความและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์นช่วงปี ค.ศ. 1894 – 1983 ดงัน้ี 
    1. อ่านโจทยป์ญัหาอยา่งพนิิจพเิคราะห ์
     2. หาสิง่ทีโ่จทยก์าํหนดให ้
    3. กาํหนดสญัลกัษณ์แทนตวัไมท่ราบคา่ 
    4. เขยีนความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ไมท่ราบคา่ และสิง่ทีท่ราบคา่เพือ่กาํหนด
กระบวนการในการแกโ้จทยป์ญัหา 
    5. การคาดคะเนคาํตอบทีเ่ป็นไปได ้
    6. คดิคาํนวณแกโ้จทยป์ญัหา 
    7. ตรวจสอบคาํตอบ 
    8. สรุปคาํตอบ 
 สมทรง สวุพานิช. (2549, หน้า 67-68) ไดอ้า้งองิมาจาก Krulik. (1987, pp. 45-46) ครู
ลคิ ไดเ้สนอวธิกีารแกป้ญัหาแบบตรงจุด (Heuristic) โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอน คอื 
    1. การอ่านโจทย ์ ประกอบดว้ย การบนัทกึคาํสาํคญัจากโจทย ์ การอธบิาย
ปญัหา การทวนปญัหาดว้ยคาํพดูของตนเอง บอกว่าโจทยถ์ามอะไร และบอกว่าโจทยก์ําหนด
ขอ้มลูใดมาใหบ้า้ง 
    2. การสาํรวจรายละเอยีดของปญัหา ประกอบดว้ย การจดัระบบของขอ้มลู
การบอกว่าขอ้มลูเพยีงพอหรอืไม่ การบอกว่าขอ้มลูมากเกนิไปหรอืไม ่การวาดรปู หรอืแผนผงั
รปู และการเขยีนแผนภูมหิรอืตาราง 
    3. การเลอืกวธิ ี ประกอบดว้ย การระลกึรปูแบบ การทํางานยอ้นกลบัการ
คาดคะเน และการตรวจสอบ การสรา้งสถานการณ์ หรอืการทดลอง การเขยีนโครงสรา้งในการ
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จดัระบบ หรอืรายการทีจ่ะช่วยในการแกป้ญัหา การอนุมานทางตรรกศาสตร ์และการแบ่งปญัหา
ออกเป็นตอน ๆ เพือ่เตรยีมการแกป้ญัหา 
    4. การลงมอืแกป้ญัหา ประกอบดว้ย การดําเนินการตามแผน การใชท้กัษะ
การคาํนวณ การใชท้กัษะทางดา้นการคาํนวณทางคณติศาสตร ์และการใชต้รรกศาสตรเ์บือ้งตน้ 
    5. การพจิารณาคาํตอบ และการขยายผล ประกอบดว้ย การทบทวนคาํตอบ
การพจิารณาขอ้ความปญัหาบางตอนทีน่่าสนใจ การใชค้าํถาม ถา้ ... แลว้ และการอภปิรายการ
แกป้ญัหาสรุปขัน้ตอนในการแกโ้จทยป์ญัหาทีส่าํคญัประกอบดว้ย การทาํความเขา้ใจปญัหา การ
วางแผนในการแกป้ญัหา การลงมอืปญัหา และการตรวจสอบคาํตอบและขัน้ตอนต่างๆ ทีผ่า่นมา 
  
 วิธีการวดัผลการแก้โจทยปั์ญหา 
 สมทรง สุวพานิช (2549, หน้า 271 – 280) ไดเ้สนอวธิกีารวดัผลการแกโ้จทยป์ญัหา 
คณิต ศาสตรไ์วซ้ึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    1. การสงัเกต (Observation) การสงัเกตจะช่วยใหค้รศูกึษาพฤตกิรรมการ
แกป้ญัหาของนกัเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ครคูวรพจิารณานกัเรยีนในประเดน็ต่อไปน้ี 
   1.1 ไดอ่้านปญัหาอยา่งระมดัระวงัหรอืไม ่
   1.2 แต่ละคนเริม่ตน้แกป้ญัหาอยา่งไร 
   1.3 ไดนํ้ายทุธวธิหีรอืพยายามทีจ่ะใชเ้ทคนิคกระบวนการทีค่รสูอนไว้
มาใชห้รอืไม ่
   1.4 ไดพ้ยายามใชว้ธิอีื่นหรอืไมเ่มือ่วธิแีรกลม้เหลว 
   1.5 มจีติใจแน่วแน่มัน่คงในการประยกุตใ์ชว้ธิตี่าง ๆ ในการแกป้ญัหา 
   1.6 มคีวามคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจากการขาดความระมดัระวงัเกดิขึน้
หรอืไม ่ถา้ม ีเกดิเมือ่ไรและทาํไม 
   1.7 มคีวามอดทนตัง้ใจในการพยายามแกป้ญัหานานเท่าใด 
   1.8 ขอความชว่ยเหลอืเรว็ขนาดไหน 
   1.9 ใชยุ้ทธวธิกีารแกป้ญัหาแบบไหนบอ่ยทีส่ดุ 
   1.10 ใชส้ือ่ของจรงิชว่ยหรอืไม ่
    2. การสมัภาษณ์ (Interviews) เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากวธิหีน่ึงใน
การประเมนิผลการแกโ้จทยป์ญัหา เพราะจะทําใหค้รสูามารถทราบกระบวนการคดิ รปูแบบการ
คดิวธิกีารแกป้ญัหา ความเขา้ใจในกระบวนการแกป้ญัหา ตลอดจนรายละเอยีดอื่น ๆ ทีแ่บบ 
ทดสอบไม่สามารถวดัได ้ การสมัภาษณ์ช่วยลดขอ้จํากดัในการเขยีนตอบของนักเรยีน และ
ขอ้จาํกดัของผูส้อนในการพฒันาแบบทดสอบแบบเขยีนตอบ 
    3. การตรวจสอบรายการ (Inventories and Checklist) เป็นรายการให้
นกัเรยีนสาํรวจพฤตกิรรมการแสดงออก และเจตคตขิองตนเองเกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหา แบบ
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ตรวจสอบรายการมหีลายประเภท เช่น ตารางตรวจสอบเจตคต ิตารางตรวจสอบยุทธวธิทีีใ่ชใ้น
การแกป้ญัหา 
    4. ขอ้สอบ (Paper and Pencil test) เป็นแบบของการวดัทีแ่พรห่ลายทีสุ่ดใน
การประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีน ครจูะตอ้งแน่ใจว่าแบบทดสอบเหล่านัน้
ไดพ้ฒันาตามแนวการสอนโจทยป์ญัหาอยา่งดแีลว้ และทีแ่น่นอนทีส่ดุคอืปญัหาทีนํ่ามาจะตอ้ง
น่าสนใจและทา้ทาย ตลอดจนการใหเ้วลาในการทาํแบบทดสอบทีพ่อเพยีง 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารวดัผลความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาของผูเ้รยีน
ตวัอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์แบบทดสอบ 
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 55 ขอ้ แบ่งเป็น สอบกลางภาคเรยีน 25 ขอ้ สอบปลายภาค
เรยีน 30 ขอ้ โดยแยกเป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
ตามขัน้ตอนการแกป้ญัหาของโพลยา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ
โจทย ์ความสามารถในการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา ความสามารถในการดาํเนินการตาม
แผน และความสามารถในการตรวจสอบกลบั 
  
 2.1.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์
  

ความตัง้ใจเรียน 
 1. ความหมายของความตัง้ใจเรยีน 
 โศจริตัน์ เณรแขก. (2546, หน้า 22) ไดอ้า้งองิมาจาก Strang Ruth. (1959, pp. 307-
308) สแตรง รธู ไดใ้หนิ้ยามว่า ความตัง้ใจเป็นองคป์ระกอบอนัซบัซอ้นทีเ่กีย่วกบัแรงขบัและ
ความจาํ การกดีกัน้ทีเ่กดิจากวฒันธรรม และประสบการณ์ในอดตีอื่น ๆ การจะเรยีนรูส้ ิง่ใดได ้
เดก็จะตอ้งมคีวามตัง้ใจเรยีนรูใ้นสิง่นัน้ และความตัง้ใจนัน้เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู ้
 โศจริตัน์ เณรแขก. (2546, หน้า 22) ไดอ้า้งองิมาจาก Halton. (1964, pp. 20-25) ฮอล
ตอน ไดส้รุปว่า ความตัง้ใจเรยีน หรอืการเอาใจใสใ่นการเรยีน คอื ความจดจ่อของจติใจในสิง่ใด
สิง่หน่ึงความตัง้ใจเรยีนหรอืความเอาใจใสจ่ะทาํใหบุ้คคลมสีมาธ ิ การศกึษาวชิาใดกต็ามถา้เป็น
การเรยีนทีต่รงกบัความสนใจและความตัง้ใจของผูเ้รยีนแลว้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
จะสูงกว่าผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนทีไ่ม่มคีวามตัง้ใจเรยีนหรอืไม่สนใจในการเรยีน นอกจากน้ี
ความตัง้ใจเรยีนยงัหมายถงึการทีน่กัเรยีนฝึกทาํแบบฝึกหดับ่อย ๆ ซึง่จะทาํใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ 
 โศจริตัน์ เณรแขก. (2546, หน้า 22) ไดอ้า้งองิมาจาก Whittaker. (1966, pp. 576) วทิ
เทคเคอร ์ไดใ้หค้วามหมายของความตัง้ใจวา่ หมายถงึ จุดรว่มของการรบัรู ้ซึง่กําหนดขึน้ในบาง
กรณีโดยลกัษณะของผูร้บัรูเ้อง และในบางกรณีโดยลกัษณะของสิง่เรา้ ความตัง้ใจเกีย่วขอ้งกบั
สองฝา่ย คอื ฝา่ยรบัรู ้ และฝา่ยเรา้ สิง่เรา้จะก่อใหเ้กดิความตัง้ใจแก่ผูร้บัรูไ้ดก้ต็่อเมือ่สิง่เรา้นัน้ 
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เปลีย่นแปลงเคลื่อนที ่ เปลีย่นขนาด หรอืเกดิขึน้ซํ้า ๆ กนัและสิง่เรา้ทีก่่อเสยีงผดิปกตกิจ็ะ
กระตุน้ความตัง้ใจของผูร้บัรูด้ว้ย สว่นในตวัผูร้บัรูน้ัน้มอีงคป์ระกอบทีช่่วยเสรมิใหเ้กดิความตัง้ใจ
คอื แรงจงูใจ เช่น ความหวิ แรงจูงใจเป็นตวัก่อใหเ้กดิการเลอืกรบัรูข้ ึน้ นอกจากนัน้กย็งัมคีวาม
สนใจและคา่นิยมของผูร้บัรูซ้ึง่จะก่อใหเ้กดิความตัง้ใจ 
 ภวูดล แกว้มณ.ี (2551, หน้า 11) ไดอ้า้งองิมาจาก Lahaderne. (1968, pp. 320-324) 
ลาฮาเดอรน์ ไดห้ค้วามหมายของพฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนว่า หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนมอง
หนงัสอืมองคร ูหรอืมองกระดาน อ่านบทเรยีน และทาํงานตามทีค่รสู ัง่ 
 สมควร อภยัพนัธุ ์(2512 , หน้า 340) ไดส้รุปวา่ ความตัง้ใจเรยีนคอื ความพรอ้มทีจ่ะ
แสดงปฏกิริยิาต่อสิง่เรา้ทีก่าํลงัจะมาถงึ 
 โสภา ชพูชิยักุล (2529, หน้า 26) ไดใ้หค้วามหมายพฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนว่า หมายถงึ 
การแสดงออกถงึความสนใจ เอาใจใสต่่อการเรยีนในหอ้งเรยีนและต่องานทีค่รมูอบหมาย ไดแ้ก่ 
สนใจฟงัครอูธบิาย มองกระดาน มองอุปกรณ์ ถามคาํถาม และตอบคาํถามครเูกีย่วกบับทเรยีน
ทาํงานตามทีค่รมูอบหมาย ใหค้วามรว่มมอืกบัเพือ่นในการทาํกจิกรรมการเรยีน 
 สรุปไดว้่า ความตัง้ใจเรยีน หมายถงึ ความเอาใจใสใ่นการเรยีน มคีวามสนใจและให้
ความร่วมมอืในการทํากจิกรรมในดา้นทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ีค่รูมอบหมายให ้ดว้ยความเตม็ใจ
พรอ้มทีจ่ะทุม่เทใหก้บัวชิานัน้ ๆ โดยไมรู่ส้กึเบือ่หน่าย และคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ 
 2. ลกัษณะพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีน 
  2.1 พฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนขณะทีค่รสูอน 
  2.1.1 แสดงความสนใจในการเรยีน ไดแ้ก่ 
   2.1.1.1 มองคร ูและอุปกรณ์การเรยีนการสอนในขณะทีค่รสูอนและ
อธบิาย 
   2.1.1.2 ไมพ่ดูคยุขณะเรยีน 
   2.1.1.3 ไมส่ง่เสยีงรบกวนขณะทีค่รสูอน 
  2.1.2 เอาใจใสต่่อการเรยีน 
   2.1.2.1 ถามเมือ่มปีญัหาสงสยัในเรือ่งทีเ่รยีน 
   2.1.2.2 ตอบคาํถามครเูกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีน 
  2.2 พฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนขณะทีค่รใูหง้านทาํและรว่มกจิกรรมทีค่รกูําหนดให ้
  2.2.1 ทาํแบบฝึกหดัถกูตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
  2.2.2 ออกมาทาํกจิกรรมหน้าชัน้เมือ่ครเูรยีก 
  2.2.3 มองเพื่อนขณะทีค่รใูหเ้พือ่นออกมาทาํกจิกรรมหน้าหอ้ง 
 3. การวดัพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีน 
  พฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์พราะชว่ยใหก้ารเรยีนการ
สอนดาํเนินไปดว้ยด ีความตัง้ใจเรยีนเป็นพฤตกิรรมทีพ่ฒันาไดด้ว้ยวธิตี่าง ๆ เชน่ การควบคุม
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ตนเองการใชก้ารเสรมิแรง ดงันัน้การวดัพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนและเครือ่งมอืทีใ่ชจ้งึมหีลาย
วธิ ีไดแ้ก่ 
  3.1 การสงัเกต และบนัทกึ 
  3.2 ใชแ้บบสอบถาม/แบบวดั 
  3.3 ระเบยีนสะสม 
  3.4 การสมัภาษณ์และการบนัทกึ 
 สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้ครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนทีเ่ป็น 
แบบวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ โดยแยกเป็นตวัแปรสงัเกตได ้
ของตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน ไดแ้ก่ ความสนใจในการเรยีน ความเอาใจใสต่่อการเรยีน ความ
ตัง้ใจเรยีนขณะทีค่รใูหง้านทาํและรว่มกจิกรรมทีค่รกูาํหนดให ้
 4. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีน 
  ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีน  
 มณู ดอนมอญ (2540, หน้า 94-96) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์
เชงิเหตุและผลของรปูแบบผลการเรยีนทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์สน้ทางแบบพ ี เอ ควิ และแบบพ ี
เอ แอล ทีพ่บวา่ความตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงต่อผลการเรยีน  
 มณีญา สุราช (2547, หน้า 115-116) ไดศ้กึษาปจัจยัเชงิสาเหตุของตวัแปรนอกเหนือ
ทางสตปิญัญาทีม่อีทิธพิลต่อผลการเรยีนของนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัอุดรธานีผลการวจิยัพบว่า 
ความตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงต่อผลการเรยีนของนกัศกึษาสถาบนัราชภฏั
อุดรธานี  
 จาํเนียร แซ่อึม่ (2547, หน้า 89) ไดท้าํการวจิยัเรื่องตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ความตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลโดยทางออ้มต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรโ์ดยผ่านทางทกัษะภาษาไปยงัความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุทนิ กองเงนิ  
 สุทนิ กองเงนิ (2547, หน้า 76–77) ไดท้าํการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรช์ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่าความ
ตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลโดยทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์โดยผา่นทางความ 
รูพ้ ืน้ฐานเดมิไปยงัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 

 ผลการวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้่าความตัง้ใจเรยีนเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทาง 
ออ้มต่อผลการเรยีน และความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรโ์ดยผา่นทางทกัษะ 
ภาษาและความรูพ้ืน้ฐานเดมิ แต่เนื่องจากการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกเฉพาะตวัแปรดา้นจติพสิยั 
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ของผูเ้รยีนมาทาํการศกึษา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานวา่ความตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลต่อการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่1 
 เจตคติต่อการเรียน 
 1. ความหมายของเจตคต ิ
 เจตคต ิหรอืบางครัง้เรยีกว่าทศันคตมิาจากภาษาองักฤษว่า “Attitude” มคีวามหมาย
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2546, หน้า 244) ไดอ้า้งองิมาจาก Allport.(1960) อลัพอรท์ 
ไดอ้ธบิายความหมายของเจตคตไิวด้งัน้ี 
  1. เป็นภาวะของจติประสาทซึง่อาจจะแสดงใหเ้หน็ไดท้างพฤตกิรรม เช่น โกรธ 
เกลยีด รกั เป็นตน้ 
  2. เป็นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนอง กลา่วคอื พรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่นัน้ตาม
ลกัษณะของเจตคตทิีเ่กดิขึน้ 
  3. เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นระบบ เป็นกลุ่มทีจ่ดัระเบยีบใหต้วัเองคอื เมื่อเกดิเจตคติ
ต่อสิง่ใดแลว้จะเกดิต่อเน่ืองกนั 
  4. เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์โดยทีป่ระสบการณ์จะมสีว่นชว่ยในการ
สรา้งเจตคต ิ
  5. เป็นพลงัสาํคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
 สุวรรณีย ์ บุญบชูาไชย. (2545, หน้า 16) ไดอ้า้งองิมาจาก Guilford.(1956, pp. 336) 
กลิฟอรด์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เจตคต ิหมายถงึ อารมณ์ทีซ่บัซอ้นของบุคคลในอนัทีจ่ะยอมรบั
หรอืไมย่อมรบั ชอบหรอืไมช่อบต่อสิง่ของหรอืสถานการณ์ เช่น บุคคล สถาบนั 
 สุวรรณีย ์ บุญบชูาไชย. (2545, หน้า 16) ดอ้า้งองิมาจาก Rokeach. (1970, pp. 112) 
โรคซีได ้ใหค้วามหมายว่า เจตคต ิเป็นการผสมผสานหรอืการจดัระเบยีบของความเชื่อทีม่ตี่อสิง่
หน่ึง สิง่ใด หรอืสถานการณ์หน่ึง ซึง่ผลรวมของความเชื่อน้ีจะเป็นตวักําหนดแนวโน้มของบุคคล
ในการทีจ่ะมปีฏกิริยิาตอบสนองในลกัษณะทีช่อบหรอืไมช่อบ 
 นรนิทร ์ เมา้บาํรุง. (2546, หน้า 11) ไดอ้า้งองิมาจาก Good. (1973, pp. 59) กู๊ด ไดใ้ห้
คาํจาํกดัความว่า เจตคต ิคอื ความพรอ้มทีจ่ะแสดงออกในลกัษณะหน่ึง อาจเป็นการเขา้หาหรอื
หนีหรอื ต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง บุคคลหรอืสิง่ใดๆ เช่น รกั เกลยีด หรอืกลา้ หรอืไมพ่อใจ
มากน้อยเพยีงใดต่อสิง่นัน้ 
 ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. (2546, หน้า 243) ไดอ้า้งองิมาจาก Thurstone. (1978) 
เธอรส์โตน อธบิายว่า เจตคตเิป็นระดบัของความมากน้อยของความรูส้กึในดา้นบวกและลบทีม่ี
ต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด ซึง่สามารถบอกความรูส้กึเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 
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 ประสาท อศิรปรดีา (2533, หน้า 177) ไดส้รุปว่า เจตคตเิป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึ
นึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ และความรูห้รอืความจรงิ รวมทัง้ความรูส้กึทีเ่ราประมาณค่า
ออกมาทัง้ในทางบวกและทางลบ 
 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2542, หน้า 53) ใหค้วามหมายไวว้่า เจตคต ิ
หมายถงึ อารมณ์ความรูส้กึอนับงัเกดิจากการไดส้มัผสัรบัรูต้่อสิง่นัน้ โดยแสดงความโน้มเอยีง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในรปูของการประเมนิวา่ชืน่ชอบหรอืไมช่ืน่ชอบ 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 244-245) ใหค้วามหมายของเจตคตดิงัน้ี 
  1. ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ หลงัจากทีบุ่คคลไดม้ปีระสบการณ์ในสิง่
นัน้ ความรูส้กึน้ีแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะคอื 
   1.1 ความรูส้กึในทางบวก เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพงึ
พอใจ เหน็ดว้ย ชอบ และสนบัสนุน 
   1.2 ความรูส้กึในทางลบ เป็นการแสดงออกในลกัษณะไมพ่งึพอใจไม่
เหน็ดว้ย ไมช่อบและไมส่นบัสนุน 
   1.3 ความรูส้กึทีเ่ป็นกลาง คอื ไมม่คีวามรูส้กึใด ๆ 
  2. บุคคลจะแสดงออกทางดา้นพฤตกิรรม ซึง่จะแบง่พฤตกิรรม 
เป็น 2 ลกัษณะ คอื 
   2.1 พฤตกิรรมภายนอก เป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตได ้มกีารกลา่วคาํพดู 
สนบัสนุน ทา่ทางหน้าตาบอกความพงึพอใจ 
   2.2 พฤตกิรรมภายใน เป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตไมไ่ด ้ชอบหรอืไมช่อบ 
กไ็มแ่สดงออก หรอืความรูส้กึทีเ่ป็นกลาง 
 ดงันัน้ สรุปไดว้่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ หมายถงึ ความรู/้ความเขา้ใจความรูส้กึ
หรอืความเชื่อของนกัเรยีนทีม่ตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่ทาํใหน้กัเรยีนพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงตอบสนองต่อการเรยีนวชิาคณติศาสตรด์ว้ยความรูส้กึพงึพอใจ หรอืไมพ่งึพอใจกไ็ด ้
   

2. ประเภทของเจตคติ 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 245-247) แบง่เจตคตเิป็น 2 ประเภท  

1. เจตคตทิัว่ไป (General Attitude) ไดแ้ก่ สภาพของจติใจโดยทัว่ไปเป็น
แนวคดิประจาํตวัของบุคคล เจตคตโิดยทัว่ไปไดแ้ก่ ลกัษณะของบุคลกิภาพอนักวา้งขวาง เช่น 
การมองโลกในแงด่ ีการเครง่ในระเบยีบประเพณี เป็นตน้ 
  2. เจตคตเิฉพาะอยา่ง (Specific Attitude) ไดแ้ก่ สภาพทางจติใจทีบุ่คคลมตี่อ
วตัถุ สิง่ของ บุคคล สถานการณ์และสิง่อื่น ๆ เจตคตเิฉพาะอยา่งน้ีจะแสดงออกในลกัษณะชอบ 
หรอืไมช่อบสิง่นัน้ คนนัน้ ถา้ชอบหรอืเหน็ดดีว้ยกเ็รยีกวา่มเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ แต่ถา้ไมช่อบและ 
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เหน็วา่ไมด่ตี่อสิง่นัน้เป็นการจาํเพาะเจาะจง เช่น นกัเรยีนไมช่อบครคูนน้ีกเ็รยีกวา่เจตคตทิีไ่มด่ี
ต่อครคูนน้ี ถา้มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนคณิตศาสตร ์กแ็สดงว่าผูเ้รยีนชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีเจตคตยิงัแบง่ได ้5 ชนิด คอื 
  1. เจตคตใินดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Attitude) ประสบการณ์ทีค่น
หรอืสิง่ของไดส้รา้งความพงึพอใจและความสุขใจจะทําใหม้เีจตคตทิี่ดตี่อสิง่นัน้คนนัน้ตลอดจน
คนอื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั แต่ถา้ประสบการณ์ในคนนัน้สิง่นัน้ทาํใหเ้กดิความทุกข ์ เจบ็ปวด ไม่
พอใจกจ็ะทาํใหม้เีจตคตทิีไ่มด่ตี่อคนนัน้สิง่นัน้ เช่น นกัเรยีนไม่ชอบเรยีนคณิตศาสตร ์ เรยีกว่า
เจตคตทิีไ่ม่ดตี่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ เน่ืองจากเคยสอบตก เรยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจ ถูกครดูุ และ
เขม้งวด เป็นตน้ 
  2. เจตคตทิางปญัญา (Intellectual Attitude) เป็นเจตคตทิีป่ระกอบดว้ย
ความคดิและความรูเ้ป็นแกน บุคคลอาจมเีจตคตติ่อบางสิง่บางอยา่งโดยอาศยัการศกึษาความรู้
จนเกดิความเขา้ใจ และมคีวามสมัพนัธก์บัจติใจคอื อารมณ์และความรูส้กึร่วม หมายถงึ มี
ความรูจ้นเกดิความซาบซึง้เหน็ดเีหน็งามดว้ย เช่น เจตคตทิีด่ตี่อศาสนา เจตคตทิีไ่ม่ดตี่อยาเสพ
ตดิ 
  3. เจตคตทิางการกระทาํ (Action – oriented Attitude) เป็นเจตคตทิีพ่รอ้มจะ
นําไปปฏบิตัเิพือ่สนองความตอ้งการของบุคคล เจตคตทิีด่ตี่อการพดูจาไพเราะอ่อนหวานเพือ่ให้
คนอืน่เกดิความนิยมชมชอบ เจตคตทิีด่ตี่องานในสาํนกังาน เป็นตน้ 
  4. เจตคตทิางดา้นความสมดุล (Balanced Attitude) ประกอบดว้ยความสมัพนัธ์
ทาง ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ เจตคตทิางปญัญา และเจตคตทิางการกระทาํ เป็นเจตคตทิีต่อบ 
สนองความต้องการพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรบัของสงัคม ทําให้บุคคลมพีฤติกรรมที่นําไปสู่
จุดมุง่หมายของตนและเสรมิแรงกระทาํเพือ่สนองความตอ้งการของตนต่อไป 
  5. เจตคตใินการป้องกนัตวั (Ego – defensive Attitude) เป็นเจตคตเิกีย่วกบั
การป้อง กนัตนเองใหพ้น้จากความขดัแยง้ภายในใจ ประกอบดว้ย ความสมัพนัธท์ัง้ 3 ดา้น คอื 
ความ สมัพนัธด์า้นความรูส้กึหรอือารมณ์ ดา้นปญัญา และดา้นการกระทาํ เช่น ความกา้วรา้ว
ของนกัเรยีนเกดิจากถกูเพือ่นรงัแก จงึแสดงออกเป็นการระบายความขดัแยง้หรอืความตงึเครยีด
ภายในไดอ้ยา่งหน่ึง ทาํใหจ้ติใจดขีึน้ 
 3. องคป์ระกอบของเจตคติ 
  นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบของเจตคตไิว ้ดงัน้ี 
 สวุรรณยี ์บุญบชูาไชย. (2545, หน้า 16) ไดอ้า้งองิมาจาก McGuire.(1969, pp. 155-
156) แมคไกร ์ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของเจตคตไิว ้3 สว่น คอื 
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  1. องคป์ระกอบดา้นความรู ้ (Cognitive Component) เป็นองคป์ระกอบดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจของบุคคลทีม่ตี่อสิง่เรา้นัน้ ๆ เพื่อเป็นเหตุผลทีจ่ะสรุปรวมความเชื่อหรอืช่วย
ในการประเมนิสิง่เรา้นัน้ ๆ 
  2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Feeling Component) เป็นองคป์ระกอบดา้น
ความรูส้กึหรอือารมณ์ของบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่เรา้ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการทีบุ่คคล
ไดป้ระเมนิ ผลสิง่เรา้นัน้ว่าพอใจหรอืไมพ่อใจ ตอ้งการหรอืไมต่อ้งการ ดหีรอืเลว 
  3. องคป์ระกอบดา้นการกระทํา (Action Tendency Component) เป็น
องคป์ระกอบดา้นความพรอ้มหรอืความโน้มเอยีงทีบุ่คคลจะประพฤตปิฏบิตั ิหรอืตอบสนอง ต่อ
สิง่เรา้นัน้ ๆ ในทศิทางใดทศิทางหน่ึง เช่นสนบัสนุนหรอืคดัคา้น การตอบสนองจะเป็นในทศิทาง
ใดขึน้อยูก่บัความเชื่อ หรอืความรูส้กึของบุคคล 
 ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร (2542, หน้า 210-211) เสนอวา่ เจตคตมิอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่ว ขอ้ง
สมัพนัธก์นัอยู ่3 องคป์ระกอบ คอื 
  1. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัการรู ้ การคดิ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ 
ความคดิ ความเชื่อถอืทีค่นเรามตี่อสิง่เรา้ (คน สิง่ของ สถานการณ์) ในทางทีด่หีรอืไมด่ ี บวก
หรอืลบ ในกรณีทีเ่รารูจ้กัสิง่ใดด ีเรากจ็ะมเีจตคตทิีด่ตี่อสิง่นัน้ ถา้เรารูจ้กัในสิง่ไมด่กีจ็ะมเีจตคตทิี่
ไมด่เีช่นกนั ถา้เราไมรู่จ้กัสิง่ใดเลยกจ็ะไมเ่กดิเจตคตขิึน้ 
  2. องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูส้กึ (Affective Component) เป็น
องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ ความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่เรา้ เมื่อเราเกดิความรูค้วามคดิต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด 
แลว้จะทําใหเ้ราเกดิความรูส้กึในทางทีด่ ี หรอืความรูส้กึในทางไม่ด ี ในขัน้น้ีจะเป็นเจตคตทิีม่ ี
ทศิทางแลว้ ซึง่เปลีย่นแปลงคอ่นขา้งยากมาก เช่น เหน็วา่รถยนตเ์ป็นของจาํเป็น มคีวามศรทัธา
ต่อการปกครองระบอบประชาธปิไตย ฯลฯ 
  3. องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มในการกระทาํ (Action Tendency 
Component) เป็นความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองสิง่นัน้ ๆ ในทางใดทางหน่ึง คอืพรอ้มทีจ่ะสนบัสนุน
ชว่ยเหลอื หรอืทาํลายลา้ง 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 247-248) นําเสนอไวว้า่ เจตคตปิระกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 
  1. องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็น
องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามเขา้ใจของบุคคลทีม่ตี่อสิง่เรา้นัน้ ๆ เพื่อเป็นเหตุผลทีจ่ะสรุปความ
และรวมเป็นความเชือ่หรอืชว่ยในการประเมนิสิง่เรา้นัน้ ๆ 
  2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) เป็น
องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ของบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่เรา้ เป็นผล
เน่ืองมาจากการทีบุ่คคลประเมนิผลสิง่เรา้นัน้แลว้ว่าพอใจหรอืไมพ่อใจ ตอ้งการหรอืไมต่อ้งการ 
ดหีรอืเลว 
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 องคป์ระกอบทัง้สองดา้นน้ีมคีวามสมัพนัธ์กนั เจตคตบิางอยา่งจะประกอบดว้ยความรู้
ความเขา้ใจมาก แต่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์น้อยแต่เจตคตบิาง 
อย่างกม็ลีกัษณะตรงกนัขา้ม ตวัอย่างเช่น เจตคตทิี่มต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษ จะมี
องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามเขา้ใจสงู แต่มอีงคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ตํ่า สว่นเจต
คตทิางนิยมแฟชัน่เสือ้ผา้จะมอีงคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์สงู แต่องคป์ระกอบดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจตํ่า ดว้ยเหตุน้ีจงึอยูท่ีค่รจูะเน้นองคป์ระกอบดา้นใดเป็นสาํคญั และเหมาะกบั
ธรรมชาตขิองการเรยีนรูน้ัน้ 
  3. องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นองคป์ระกอบ
ทางดา้นความพรอ้มหรอืความโน้มเอยีง ทีบุ่คคลจะประพฤตปิฏบิตั ิหรอืตอบสนองต่อสิง่เรา้ใน
ทศิทางทีจ่ะสนบัสนุนหรอืคดัคา้น ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเชือ่ หรอืความรูส้กึของบุคคลทีไ่ดจ้ากการ
ประ เมนิผลพฤตกิรรมทีค่ดิจะแสดงออกมา จะสอดคลอ้งกบัความรูส้กึทีม่อียู ่เช่น คนทีม่เีจตคติ
ทีไ่มด่ต่ีอศาสนากจ็ะไมส่นใจเขา้วดัฟงัธรรม หรอืผูท้ีม่เีจตคตติ่อการเรยีนดกีจ็ะมานะพยายามที่
จะเรยีนใหด้ ีและเรยีนต่อในระดบัสงูขึน้ไป 
 เจตคตทิีบุ่คคลมตี่อสิง่หน่ึงสิง่ใด หรอืบุคคลหน่ึงบุคคลใด จะตอ้งประกอบดว้ยทัง้สาม
องคป์ระกอบน้ีเสมอ แต่จะมปีรมิาณมากน้อยแตกต่างกนัไป 
 สรุปไดว้า่ เจตคตปิระกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื การรบัรู ้ความรูส้กึ และ 
พฤตกิรรม ซึง่ทัง้ 3 องคป์ระกอบน้ีมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนั กลา่วคอื เมือ่คนเรามเีจตคตติ่อ
สิง่ใดสิง่หน่ึงจะตอ้งเกดิจากการรบัรูต้่อสิง่สิง่นัน้ก่อน แลว้จงึเกดิความรูส้กึทีด่หีรอืไมด่ ีจากนัน้ก็
แสดงออกมาในรปูของพฤตกิรรม เช่น การชว่ยเหลอื สนบัสนุน หรอืการขดัขวาง 
 4. คณุลกัษณะของเจตคติ 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 249-250) สรุปไวว้า่ เจตคตมิคีณุลกัษณะที่
สาํคญั ดงัน้ี 
  1. เจตคตเิกดิจากประสบการณ์ สิง่เรา้ต่าง ๆ รอบตวั บุคคล การอบรมเลีย้งดู
การเรยีนรู ้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิเจตคต ิแมว้่าประสบการณ์
ทีเ่หมอืนกนั กจ็ะมเีจตคตทิีแ่ตกต่างกนัไป ดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น สตปิญัญา อายุ เป็น
ตน้ 
  2. เจตคตเิป็นการตระเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อสิง่เรา้เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มภายในของจติใจมากกว่าภายนอกทีจ่ะสงัเกตได ้ สภาวะความพรอ้มทีจ่ะ
ตอบสนองมลีกัษณะทีซ่บัซอ้นของบุคคลทีจ่ะชอบหรอืไม่ชอบ ยอมรบัหรอืไมย่อมรบั และจะ
เกีย่วเน่ืองกบัอารมณ์ดว้ย เป็นสิง่ทีอ่ธบิายไมค่อ่ยจะได ้และบางครัง้ไมค่อ่ยมเีหตุผล 
  3. เจตคตมิทีศิทางของการประเมนิ ทศิทางของการประเมนิคอื ลกัษณะ
ความรูส้กึหรอือารมณ์ทีเ่กดิขึน้ ถา้เป็นความรูส้กึหรอืประเมนิว่าชอบ พอใจ เหน็ดว้ยกค็อืเป็น
ทศิทางทีด่ ี เรยีกว่าเป็นทศิทางในทางบวก และถา้การประเมนิออกมาในทางไมด่ ี เช่น ไมช่อบ 
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ไม่พอใจกม็ทีศิทางในทางลบ เจตคตทิางลบไม่ไดห้มายความว่าไม่มเีจตคตนิัน้ แต่เป็นเพยีง
ความรูส้กึในทางไม่ด ี เช่น เจตคตใินทางลบต่อการคดโกง การเล่นการพนนั การมเีจตคตใิน
ทางบวกกไ็ม่ไดห้มายถงึเจตคตทิีด่แีละพงึปรารถนา เช่น เจตคตทิางบวกต่อการโกหก การสบู
บุหรี ่เป็นตน้ 
  4. เจตคตมิคีวามเขม้ คอื มปีรมิาณมากน้อยของความรูส้กึ ถา้ชอบมากหรอื
เหน็ดว้ยอยา่งมากกแ็สดงว่ามคีวามเขม้สงู ถา้ไมช่อบเลยหรอืเกลยีดทีสุ่ดกแ็สดงว่ามคีวามเขม้
สงูไปอกีทางหน่ึง 
  5. เจตคตมิคีวามคงทน เจตคตเิป็นสิง่ทีบุ่คคลยดึมัน่ถอืมัน่ และมสีว่นในการ
กาํหนดพฤตกิรรมของคนนัน้ การยดึมัน่ในเจตคตติ่อสิง่ใดทาํใหก้ารเปลีย่นแปลงเจคตเิกดิขึน้ได้
ยาก 
  6. เจตคตมิที ัง้พฤตกิรรมภายในและพฤตกิรรมภายนอก พฤตกิรรมภายในเป็น
สภาวะทางจติใจซึง่หากไมแ่สดงออกกไ็ม่สามารถจะรูไ้ดว้่าบุคคลนัน้มเีจตคตอิย่างไรในเรื่องนัน้
เจตคตทิีเ่ป็นพฤตกิรรมภายนอกจะแสดงออกเน่ืองจากถกูกระตุน้และการกระตุน้น้ียงัมสีาเหตุอื่น 
ๆ ร่วมอยูด่ว้ย เช่น บุคคลแสดงความไมช่อบดว้ยการดุด่าคนอื่น นอกจากไมช่อบคนนัน้แลว้
อาจจะเป็นเพราะถกูทา้ทายก่อน 
  7. เจตคตจิะต้องมสีิง่เรา้จงึมกีารตอบสนองขึน้ แต่กไ็ม่จําเป็นว่าเจตคตทิี่
แสดงออกจากพฤตกิรรมภายใน และพฤตกิรรมภายนอกจะตรงกนัเพราะก่อนแสดงออกบุคคล
นัน้ตอ้งปรบัปรุงใหเ้หมาะกบัปทสัถานของสงัคมแลว้จงึแสดงออกเป็นพฤตกิรรมภายนอก 
 5. การวดัเจตคติ 
 เน่ืองจากเจตคตคิ่อนไปทางนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เป็นความรูส้กึความเชื่อของ
บุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง การวดัเจตคตจิงึไมส่ามารถจะวดัไดโ้ดยตรง แต่วดัไดจ้ากแนวโน้ม
ของบุคคลทีแ่สดงออกทางภาษา และวดัในรปูของความคดิเหน็ การวดัเจตคตขิองบุคคลทีม่ตี่อ
สิง่ใดและผูใ้ด อาจจะใชว้ธิกีารสงัเกตจากการกระทํา คาํพดู การแสดงสหีน้าท่าทาง หรอื 
สมัภาษณ์ความรูส้กึนึกคดิของเขาแลว้จดบนัทกึ การทาํสงัคมมติ ิการใหส้รา้งจนิตนาการ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งวธิวีดัและเครื่องมอืวดัเจตคตทิีน่ักจติวทิยานิยมใช้กนัมากจะอยู่ในรูปของ
แบบสอบถามหรอืแบบสาํรวจเรยีกวา่แบบวดัทางเจตคต ิในการวดันัน้ควรมขีอ้ตกลงดงัน้ี 
  1. การศกึษาเจตคตเิป็นเรื่องของความคดิเหน็ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ลีกัษณะ
คงเสน้คงวา หรอือย่างน้อยกเ็ป็นความคดิเหน็หรอืความรูส้กึทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงในช่วงเวลา
หน่ึง 
  2. เจตคตเิป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถวดัหรอืสงัเกตไดโ้ดยตรง การวดัเจตคตจิงึเป็นการ
วดัทาง ออ้ม จากแนวโน้มทีบุ่คคลแสดงออก หรอืพฤตกิรรมทีม่แีบบแผนคงที ่
  3. การศกึษาเจตคตขิองบุคคล มใิช่แต่เป็นการศกึษาทศิทางเจตคตขิองบุคคล
เทา่นัน้ แต่ตอ้งศกึษาถงึระดบัความมากน้อย หรอืความเขม้ของเจตคตนิัน้ดว้ย 
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 6. เคร่ืองมือวดัเจตคติ 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์.(2546, หน้า 253-259) ไดก้ลา่ววา่ กระบวนการสรา้งแบบวดั
ทางเจตคตมิหีลายมาตรา ดงัน้ี  
  6.1 การสรา้งแบบวดัเจตคตติามวธิขีองเธอรส์โตน (Thurstone’s Equal 
Appearing Interval Scale) เธอรส์โตน เสนอหลกัการว่า ขอ้ความทีใ่ชเ้ป็นเครื่องวดัแต่ละ
ขอ้ความจะแทนความมากน้อยของเจตคตใินเรื่องนัน้ ๆ และช่วงระหว่างขอ้ความมรีะยะห่าง ๆ 
กนัตามแบบวดั โดยทฤษฎน้ีี ถา้คน ๆ หน่ึงยอมเหน็ดว้ยกบัขอ้ความใดบางขอ้แลว้ สามารถ
บอกไดว้า่เจตคตขิองเขาอยู ่ณ ทีใ่ดในแบบวดัเจตคตนิัน้ 
  6.2 การสรา้งแบบวดัเจตคตติามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Summated Rating 
Scale) มหีลกัการสรา้งว่า การจดัใหม้ขีอ้ความทีแ่สดงเจตคตติ่อทีห่มายในทศิทางใดทศิทางหน่ึง 
แลว้ใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็ คาํตอบของแต่ละขอ้ความจะมใีหเ้ลอืกตอบ 5 ช่วง ตัง้แต่เหน็
ดว้ยอยา่งมาก เหน็ดว้ย เฉย ๆ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งมาก 
  6.3 การสรา้งแบบวดัเจตคตขิองออสกูด (Osgood’s Semantic Differential 
Scale) เขามแีนวความคดิว่า ความคดิรวบยอดต่าง ๆ มคีวามหมาย ความหมายของความคดิ
รวบยอดประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัทีจ่ะบรรยายความคดิรวบยอดนัน้ ๆ หลายลกัษณะดว้ยกนั
ความคดิรวบยอดมหีลายมติิ เขาจึงสร้างแบบวดัขึ้นโดยใช้ความหมายทางภาษาที่เป็น
คาํคุณศพัทต์่าง ๆ อธบิายความหมายของสิง่เรา้ทีม่สีว่นสมัพนัธ์บุคคล หลกัการเบือ้งตน้ของ
การสรา้งแบบวดัมดีงัน้ี 
   6.3.1 กระบวนการในการอธบิาย ตดัสนิใจ หรอืประเมนิความคดิรวบ
ยอดของบุคคลนัน้ สามารถเขยีนแทนไดใ้นเชงิปรมิาณทีอ่ยูใ่นช่วงของการวดัทางจติวทิยา ซึง่มี
ความเขม้มากน้อยตามคุณลกัษณะของคณุศพัท ์2 ตวั เช่น ด ี– เลว สวย – น่าเกลยีด เป็นตน้ 
   6.3.2 แนวทางในการอธบิายความคดิรวบยอดของแต่ละบุคคลในแต่ละ
ชว่งของการวดั จะมลีกัษณะเป็นมติเิดยีว และไมข่ึน้อยูก่บัช่วงการวดัอื่น ๆ 
   6.3.3 การตอบสนอง หรอืการประเมนิของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอความคดิ
รวบยอดในแต่ละช่วงการวดั จะอยูใ่นช่วง 1 – 7 ทีอ่ยูร่ะหวา่งคณุสมบตัหิรอืลกัษณะทีต่รงกนั
ขา้มนัน้ 
   6.4 การสรา้งแบบวดัเจตคตวิธิเีปรยีบเทยีบคูข่องเฟคเนอร ์(Fechner’s 
Method of Paired Comparison) เขาไดส้รา้งแบบวดัเจตคตเิกีย่วกบัการเลอืกสรร และการจดั
อนัดบัความ ชอบ เริม่จากการทดลองโดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งรปูสีเ่หลีย่มต่าง ๆ กนั แลว้ใหบุ้คคลจดั
อนัดบัความชอบในรปูสีเ่หลีย่มนัน้ โดยการเตรยีมแผน่สีเ่หลีย่มทีม่สีดัสว่นต่าง ๆ กนั เริม่จาก
สีเ่หลีย่ม ผนืผา้เลก็ ๆ จนถงึสีเ่หลีย่มจตัุรสั แลว้จ่ายคละกนัไปบนโต๊ะ จากนัน้ใหก้ลุ่มบุคคล
จาํนวนประ มาณ 200 – 300 คน เป็นผูจ้ดัอนัดบัโดยใหแ้ต่ละคนเลอืกสรรรปูทีต่นเองชอบทีสุ่ก
และรองลงไปตามลาํดบั จนถงึรปูทีช่อบน้อยทีสุ่ด แลว้นํามาหาความสมัพนัธข์องตวัเลอืก และ
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หาระดบัความ ชอบจรงิของแต่ละรปูและวธิเีปรยีบเทยีบคู่ โดยเปรยีบเทยีบเป็นคู่ ๆ ไป การ
เปรยีบเทยีบคูใ่ชใ้นกรณีทีม่สี ิง่นํามาเปรยีบเทยีบคู่กนัไม่เกนิ 10 สิง่ ถา้มากกว่าน้ีใชว้ธิจีดัอนัดบั
ตาํแหน่ง 
   6.5 การสร้างแบบวดัเจตคติโดยใช้ระเบียบวิธีของสตีเฟนสนั 
(Stephenson’s Q – technique) เป็นวธิศีกึษาความคดิเหน็ ท่าท ีและลกัษณะทางจติวทิยาของ
บุคคล โดยใชว้ธิแียกบตัรเป็นกอง ๆ แต่ละกองจะมคีะแนนประจาํ ใชค้ะแนนน้ีเป็นขอ้มลูในการ
วเิคราะหแ์ละแปลความหมายต่อไป เป็นวธิวีดัอนัดบัสิง่เรา้โดยใชผู้ถู้กทดสอบตดัสนิใจว่า เหน็
ดว้ย – ไมเ่หน็ดว้ย ชอบ – ไมช่อบ 
   6.6 การสรา้งแบบวดัระยะทางสงัคมของโบการด์สั (Bogar – dus’s 
Social Distance Scale) เป็นการวดัเจตคตติ่อคน โดยมขีอ้ความทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ ์และ
ความรูส้กึของบุคคลทีเ่ป็นทีห่มายของเจตคต ิ7 ขอ้ความ แต่ละขอ้ความจะบ่งบอกความสมัพนัธ์
ทางสงัคมในระยะต่าง ๆ กนั ตัง้แต่ความสมัพนัธใ์นทางใกลช้ดิเป็นเจตคตทิางบวก ไปจนถงึเจต
คตทิางลบและใหผู้ต้อบบอกถงึวา่ตนมเีจตคตใินระดบัใดจาก 7 ระดบัน้ี คอื  
   1) ยอมรบัถงึขัน้แต่งงาน 
   2) ยอมรบัเป็นเพือ่นสนิท  
   3) ยอมรบัเป็นเพือ่นบา้น  
   4) ยอมรบัเป็นเพือ่นรว่มอาชพี  
   5) ยอมรบัเป็นพลเมอืงของประเทศ  
   6) ยอมรบัในฐานะผูม้าเยอืนประเทศ  
   7) ไมย่อมรบัใหเ้ขา้มาในประเทศ 
   6.7 การสรา้งแบบวดัสะสมของกทัแมน (Guttmen’s Cumulative 
Scale 1950) เป็นการวดัโดยมขีอ้ความชุดหน่ึง ซึง่แต่ละขอ้ความจะแสดงเจตคตใินทางเดยีวกนั 
แต่มคีวามเขม้หรอื ปรมิาณของความรูส้กึแตกต่างกนั ขอ้ความชุดน้ีจะจดัเรยีงลําดบัความเขม้
ของเจตคตทิีม่อียูใ่นแต่ละขอ้ความไว ้แลว้ใหผู้ต้อบเลอืกตอบดว้ยขอ้ความใดขอ้ความหน่ึง โดย
ถอืว่าคําตอบทีผู่ต้อบเลอืกจะเป็นการยนืยนัคําตอบดว้ยขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงทีแ่สดงความ
เขม้ในระดบัรองลงไปดว้ยแบบวดัเจตคตขิองกทัแมนไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์ว่าละทิง้ปญัหาที่
แทจ้รงิในการถาม เน่ืองจากไมค่รอบคลุมคาํตอบได ้
 การวิจยัครัง้น้ีผู้วิจยัเลือกใช้เครื่องมือวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน
ชวีติประจําวนั ทีเ่ป็นแบบวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ โดยแยก
เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์และสถติทิีใ่ชใ้นชวีติประจํา วนั 
ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤตกิรรม 
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 7. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเจตคติ 
  ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัเจตคตทิีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนของผูเ้รยีนมอียูห่ลายเรือ่ง 
 สุภาพร ธรรมสอน (2544, หน้า 86-90) ทาํการวจิยัเรื่องรปูแบบของตวัแปรทีส่ง่ผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 : การวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมลสิเรล ผลการวจิยัพบว่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มอีทิธพิลในรูปทีเ่ป็นสาเหตุ
ทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 
 จารุวรรณ เฮา้ทา (2546, หน้า 61-62) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผล สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัสาํนกังาน
การประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูโดยผลการวจิยัพบว่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นตวั
แปรทีม่อีทิธพิลในรูปทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงและโดยทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ 
 กรวภิา สวนบุร ี(2546, หน้า 96) ทาํการวจิยัเรือ่งปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสาํนกังาน
การประถม ศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์พบวา่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรม์อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุ
ทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
 มะลวิรรณ โคตรศร ี(2547, หน้า 85-89) ทาํการวจิยัเรือ่งการพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 
ผลการวจิยัพบว่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์มอีทิธพิลในรูปที่เป็นสาเหตุทางตรงต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์
 ผลการวจิยัขา้งตน้ สรุปไดว้่าเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์ เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูที่
เป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าเจตคตต่ิอ
วชิาคณิตศาสตร์ มอีิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา      
คณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน โดยผา่นทางความตัง้ใจเรยีนของผูเ้รยีน  
  
 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 1. ความหมายของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
  นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ไวด้งัน้ี 
 ประสาท อศิรปรดีา (2538, หน้า 102) ไดอ้า้งองิมาจาก McCleland. (1953, pp.110-
111) แมคเคลแลนด ์ใหค้วามหมายของแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิว์่า หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะทาํ
สิง่ใดสิง่หน่ึงใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี แขง่ขนักบัมาตรฐานอนัดเียีย่ม พยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ เกดิความรูส้กึสบายใจเมือ่ประสบผลสาํเรจ็ และมคีวามวติกกงัวลเมือ่ทาํไมส่าํเรจ็ 
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 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 231) ไดอ้า้งองิมาจาก Atkinson. (1966, pp. 
240-241) แอทคนิสนั สรุปไวว้่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นแรงผลกัดนัทีเ่กดิขึน้เมื่อบุคคลรูต้วัว่า
การกระทาํ ของตนจะตอ้งไดร้บัการประเมนิจากตวัเองหรอืบุคคลอื่นโดยเทยีบกบัมาตรฐานอนัดี
เยีย่ม ผลจากการประเมนิอาจเป็นสิง่ทีพ่อใจเมื่อกระทําจนสาํเรจ็หรอืไม่น่าพอใจเมื่อกระทําไม่
สาํเรจ็กไ็ด ้
 ประสาท อศิรปรดีา (2538, หน้า 35) สรุปไวว้่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ หมายถงึความ
ปรารถนาทีไ่ดร้บัความสาํเรจ็ในกจิกรรมต่าง ๆ มคีวามตอ้งการทีจ่ะเป็นผูนํ้าในการทาํงานอยา่ง
อสิระ มคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
อนัสงูเดน่ทีต่ ัง้ไว ้
 อาร ีพนัธม์ณี (2543, หน้า 182) สรุปว่าแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ หมายถงึความปรารถนา
ของบุคคลทีจ่ะกระทาํสิง่ต่างๆ ใหด้แีละประสบความสาํเรจ็ 
 สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2544, หน้า 172) สรุปว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึแรงจงูใจที่
เป็นแรงขบัใหบุ้คคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบสมัฤทธผิลตามมาตรฐานความ
เป็นเลศิ (Standard of Excellence) ทีต่นเองตัง้ไว ้ บุคคลทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิจ์ะไม่ทาํงาน
เพราะหวงัรางวลั แต่ทาํเพือ่ประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 พรรณี ชทูยั เจนจติ (2545, หน้า 292) ใหค้วามหมายว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิห์มายถงึ 
ความตอ้งการทีจ่ะทาํสิง่ต่าง ๆ ใหส้าํเรจ็ลลุว่ง 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หน้า 229) ใหค้วามหมายว่า แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
หมายถงึ แรงจงูใจทีจ่ะทาํสิง่ต่าง ๆ ใหไ้ดร้บัความสาํเรจ็ บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะมี
ความมานะพยายาม อดทน ทํางานมแีผน ตัง้ระดบัความหวงัไวส้งู และพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใหง้านสาํเรจ็ลุล่วงไปได ้สว่นผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า มลีกัษณะของการ
ทาํงานทีไ่มม่เีป้าหมาย หรอืตัง้เป้าหมายงา่ย ๆ เพราะกลวัความลม้เหลวในการทาํงาน 
 สรุปไดว้่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะ
ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ และพยายาม
หาวธิกีารต่าง ๆ เพื่อแก้ปญัหาทีจ่ะนําตนเองไปสู่ความสําเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างเอาไว้
ประกอบดว้ยความกระตอืรอืรน้ ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน และการคาดการณ์ลว่งหน้า 
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2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
  นักจติวทิยาได้เสนอแนวคดิเชงิทฤษฎีที่เกี่ยวกบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิไ์ว้หลาย
ท่านทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

2.1 ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องเมอเรย ์
  วนัทนา กติทิรพัยก์าญจนา (2546, หน้า 15) ไดอ้า้งองิมาจาก Murray.(1982, 
pp. 244-246) เมอเรย ์ เป็นนกัจติวทิยาชาวอเมรกิา ไดร้วบรวมความตอ้งการทางจติของมนุษย์
ไว ้ 20 ชนิด และในจํานวนน้ีมคีวามตอ้งการเอาชนะ และความตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 
(Need for Achievement) รวมอยูด่ว้ย เขาไดก้ล่าวถงึความตอ้งการทางจติทีม่อียูใ่นมนุษยทุ์ก
คนเน่ืองมาจากมนุษยต์อ้งการเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ มพีลงัจติ (Will Power) ทีจ่ะเอาชนะ
อุปสรรคมุ่งมัน่ทีจ่ะกระทําในสิง่ทีย่ากใหป้ระสบความสําเรจ็ เมอเรย ์ เป็นผูท้ีส่นใจในการสรา้ง 
และปรบั ปรุงแบบทดสอบ Thematic Apperception Test (TAT) ทีใ่ชด้งึจนิตนาการของบุคคล
ออกมาเพือ่จะวดัระดบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
  2.2 ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแมคเคลแลนด ์
  วนัทนา กติทิรพัยก์าญจนา (2546, หน้า 15) ไดอ้า้งองิมาจาก McClelland. 
(1961, pp. 36-62) แมคเคลแลนด ์ไดแ้บ่งแรงจงูใจทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภท คอื 
   2.2.1 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่
หน่ึงใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีโดยพยายามแขง่ขนักบัมาตรฐานอนัดเีลศิ มคีวามสบายใจเมือ่
ประสบความสาํเรจ็ และมคีวามวติกกงัวลเมือ่ประสบความลม้เหลว 
   2.2.2 แรงจงูใจใฝส่มัพนัธ ์หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะเป็นทีย่อมรบั
ของคนอื่น ตอ้งการเป็นทีนิ่ยมชมชอบหรอืรกัใคร่ชอบพอของคนอื่น สิง่เหล่าน้ีเป็นแรงจงูใจทีจ่ะ
ทาํใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การยอมรบัจากบุคคลอื่น 
   2.2.3 แรงจงูใจใฝอ่าํนาจ หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะไดม้าซึง่อทิธพิล
ทีเ่หนือ กว่าคนอืน่ๆ ในสงัคม ทาํใหบุ้คคลแสวงหาอาํนาจ เพราะจะเกดิความรูส้กึวา่หากทาํ
อะไรไดเ้หนือคนอื่นเป็นความภาคภมูใิจ ผูม้แีรงจงูใจใฝอํ่านาจสงูจะเป็นผูท้ีพ่ยายามควบคมุสิง่
ต่าง ๆเพือ่ใหต้นเองบรรลุความตอ้งการอาํนาจทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือบุคคลอืน่  
  แมคเคลแลนด ์ เน้นความสําคญัในเรื่องแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิม์ากกว่าแรงจูงใจ
ทางดา้นอื่น ๆ เพราะเหน็ว่าแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิน์ัน้สําคญัมากทีสุ่ดสําหรบัความสาํเรจ็ทาง
การศกึษาของนักเรยีน กล่าวคอื นกัเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะตัง้ใจเรยีน และประสบ
ความสาํเรจ็ในการเรยีน ในทางตรงกนัขา้มกบันักเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่าจะขาดความ 
สนใจไมม่คีวามตัง้ใจ เรยีน และจะประสบความลม้เหลวในการเรยีนในทีส่ดุ 
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2.3 ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแอทคนิสนั 
  วนัทนา กติทิรพัยก์าญจนา (2546, หน้า 15) ไดอ้า้งองิมาจาก Atkinson. 
(1964, pp. 240-268) แอทคนิสนั ไดเ้สนอแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นโมเดลเชงิคณิตศาสตรโ์ดย
อาศยัพืน้ฐานทฤษฎกีารตดัสนิใจ เพื่อทาํนายแนวโน้มของพฤตกิรรมมุ่งผลสมัฤทธิ ์ แอทคนิสนั 
เชื่อว่าสิง่ทีก่ระตุน้ใหบุ้คคลกระทาํกจิกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งผลสมัฤทธิ ์ (Ts) นัน้ ขึน้อยูก่บัผลบวก
ขององคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 
  ประการที ่1 แนวโน้มทีจ่ะประสบผลสาํเรจ็ (Ts) ไดม้าจากผลคณูขององค ์
ประกอบ 3 ตวั คอื Ts = (Ms) x (Ps) x (Is) 
  Ms = แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
  Ps = การรบัรูโ้อกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 
  Is = คา่ของสิง่ล่อใจ (Incentive Value) ทีเ่ป็นเป้าหมายของความสาํเรจ็ 
  ประการที ่2 แนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่งความลม้เหลว (Tf) ซึง่ไดม้าจากผลคณูของ
องคป์ระกอบ 3 ตวั คอื Tf = (Maf) x (Pf) x ( If) เมือ่ 
  af = แรงจงูใจทีจ่ะหลกีเลีย่งสิง่ลม้เหลว 
  f = การรบัรูโ้อกาสทีจ่ะประสบความลม้เหลว (Pf = 1-Ps) 
  f = คา่ของสิง่ลอ่ใจทีเ่ป็นเป้าหมายของสิง่ลม้เหลว (If = 1-Is) 
  ประการที ่3 องคป์ระกอบซึง่เป็นอทิธพิลมาจากภายนอก (Extrinsic Tendency 
Text) ซึง่ทาํใหบุ้คคลปรารถนาทีจ่ะกระทาํกจิกรรมนัน้หรอืไม่ 
 ดงันัน้      Ta  = Ts + Tf + Text 
   = (Ms x Ps x Is) + (Maf x Pf x If) + Text 
  จากการศกึษาทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องนกัจติวทิยาหลาย ๆ ท่านจะเหน็
ว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นปจัจยัสําคญัสําหรบัการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม และแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็น
แรงจูงใจชนิดหน่ึงที่ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีน และตัง้ใจเรยีนจนประสบ
ความสาํเรจ็ 
 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 ปรยีาพร วงศอนุตรโรจน์ (2546, หน้า 233-234) ไดอ้า้งองิมาจาก McClelland. (1961, 
pp. 36-62) แมคเคลแลนด ์กลา่วถงึลกัษณะของผูม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูไว ้ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
  1. มคีวามกลา้ กลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้ตดัสนิใจ กลา้เผชญิกบัความสาํเรจ็ หรอื
ความลม้เหลว 
  2. มคีวามมุง่มัน่พยายาม ชอบทาํงานทีท่า้ทายความคดิและความสามารถ 
  3. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ รูห้น้าทีแ่ละภารกจิของตนเอง 
  4. มคีวามรอบรูใ้นการตดัสนิใจและตดิตามผลการตดัสนิใจของตนเอง 
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  5. มคีวามสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าไดแ้มน่ยาํ 
  6. มคีวามสามารถทีจ่ะเลอืกทาํงานทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดม้ากและดว้ย
ความ สามารถทีม่อียู ่
 ธนบด ีสขีาวอ่อน (2549, หน้า 31) ไดอ้า้งองิมาจาก Hermans. (1970, pp. 354) เฮอ
แมนส ์ไดร้วบรวมลกัษณะของผูม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิไ์ว ้10 ลกัษณะ ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
  1. ระดบัความทะเยอทะยานสงู 
  2. มคีวามหวงัอยา่งมากทีจ่ะประสบความสาํเรจ็แมว้่าผลจากการกระทาํนัน้จะ
ขึน้อยูก่บัโอกาส 
  3. มคีวามพยายามไปสูส่ถานะทีส่งูขึน้ 
  4. อดทนทาํงานทีย่ากไดเ้ป็นเวลานาน 
  5. เมือ่งานทีก่ําลงัทาํอยูถ่กูขดัจงัหวะ หรอืถูกรบกวน จะพยายามทาํต่อไปให้
สาํเรจ็ 
  6. รูส้กึวา่เวลาไมห่ยุดน่ิง และสิง่ต่าง ๆ เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ 
  7. คาํนึงถงึเหตุการณ์ในอนาคตมาก 
  8. เลอืกเพือ่นรว่มงานทีม่คีวามสามารถเป็นอนัดบัหน่ึง 
  9. ตอ้งการใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของผูอ้ืน่ โดยพยายามทาํงานของตนใหด้ ี
  10.พยายามปฏบิตัสิิง่ต่าง ๆ ของตนเองใหด้อียูเ่สมอ 
 พรรณี ชทูยั เจนจติ (2545, หน้า 292) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะของผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
ดงัน้ี 
  1. เป็นผูม้คีวามมานะบากบัน่ พยายามทีจ่ะเอาชนะความลม้เหลว พยายามที่
จะไปใหถ้งึจุดมุง่หมายปลายทาง 
  2. เป็นผูท้าํงานมแีผน 
  3. เป็นผูต้ ัง้ระดบัความคาดหวงัไวส้งู 
  

สรุปได้ว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมัน่กระตือรือร้น
พยายามทาํสิง่ต่าง ๆ ดว้ยความตัง้ใจ เมื่อประสบความสาํเรจ็แลว้จะมคีวามภมูใิจและเชื่อมัน่ใน
ตนเองมากขึน้ และพยายามเอาชนะสิง่ต่าง ๆ ดว้ยเหตุและผล 
   

3. องคป์ระกอบของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
    แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ามแนวคดิของแอทคนิสนั ขึน้อยูก่บั 3 องคป์ระกอบ คอื 
  1. ความคาดหวงั (Expectation) หมายถงึ การคาดล่วงหน้าถงึผลการกระทาํ
ของตน คนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะคาดลว่งหน้าถงึความสาํเรจ็ของงาน 
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  2. สิง่ลอ่ใจ (Incentive) หมายถงึความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน เช่น งาน
ทีต่นสนใจ ถนดั มผีลตอบแทนสงู ถา้มสีิง่ล่อใจเป็นทีพ่อใจของบุคคลกจ็ะทาํใหม้แีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์งูดว้ย 
  3. แรงจูงใจจากความพงึพอใจในการแสวงหาความสุข และหลกีเลีย่งความ
ผดิหวงั คนเรากระทําการใดกย็่อมหวงัไดร้บัความสุข ความพอใจกบัการกระทํา ตอ้งการ
ความสาํเรจ็ และกลวัความลม้เหลว คนทีต่อ้งการความสาํเรจ็มากจะมแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
และคนทีก่ลวัความลม้เหลวมากกจ็ะพยายามหลกีเลีย่งงานทีต่นคดิว่าทําไม่ได ้ ซึ่งจะเป็นผูม้ี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า ดงันัน้การสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์ห้เกดิขึ้นจงึอยู่ที่การเพิม่ความ
ตอ้งการความสาํเรจ็และลดความกลวัความลม้เหลว และช่วยใหน้กัเรยีนรูส้กึว่าบทเรยีนไมย่าก
เกนิไป 
 องคป์ระกอบของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์รปุจากลกัษณะของผูม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
และแนวคดิของแอทคนิสนั ไดด้งัน้ี 
  1. องคป์ระกอบดา้นความกระตอืรอืรน้ดา้นการเรยีน 
  2. องคป์ระกอบดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองทางการเรยีน 
  3. องคป์ระกอบดา้นการคาดการณ์ลว่งหน้า 
 4. การวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
    นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดเ้สนอแนวทางการวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิไ์ว ้ดงัน้ี 
  1. การวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแมคเคลแลนด์ ไดใ้ชว้ธิทีีเ่รยีกว่าเทคนิคการ
ฉายภาพ (Projective Technique) จากแบบทดสอบ TAT (Thematic Apperception Test) ซึง่
เมอเรย ์ เป็นผูส้รา้งขึน้ วธิวีดัแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิโ์ดยวธิน้ีี คอื ใชภ้าพทีม่คีวามหมายคลุมเครอื 
(Ambiguous) แต่มคีวามสมัพนัธก์บัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาเป็นสิง่เรา้ ใหบุ้คคลเกดิการตอบสนอง
แลว้นําสิง่ทีบุ่คคลตอบสนองไปวเิคราะหต์ามหลกัเกณฑท์ี ่แมคเคลแลนด ์ไดก้ําหนดไว ้
  2. สดุฤทยั ศรปีรชีา (2550, หน้า 15) ไดอ้า้งองิมาจาก Anderson. (1941, pp. 
41-42) แอนเดอรส์นั ไดเ้สนอวธิวีดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิไ์วด้งัน้ี 
   2.1 การสงัเกต เป็นวธิกีารวดัแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างตรง ก่อนการ
สงัเกตพฤตกิรรมใดจะตอ้งแน่ใจถงึการกําหนดนิยามพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัคุณลกัษณะทีจ่ะวดั
ไวอ้ย่างชดัเจนล่วงหน้า การสงัเกตทีด่จีําเป็นต้องสงัเกตในหลายสถานการณ์ และสงัเกต
ต่อเนื่องในชว่งระยะเวลาทีน่านพอ 
   2.2 การใหบุ้คลรายงานตนเอง เป็นการวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างออ้ม
โดยทัว่ไปแลว้แบบวดัชนิดใหร้ายงานดว้ยตวัเองมกัประกอบดว้ยขอ้คําถาม หรอืคําคุณศพัท์
กําหนดใหบุ้คคลแสดงความรูส้กึต่อขอ้คําถามนัน้ว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่ หรอืใหต้อบคําถามเพื่อ
คน้หาอารมณ์ความรูส้กึหรอืใหเ้ลอืกคาํคุณศพัทเ์พือ่อธบิายแนวคดิทีก่ําหนดให ้
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 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้ครือ่งมอืวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์ีเ่ป็นแบบวดัแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ โดยแยกเป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝง
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิไ์ดแ้ก่ ความกระตอืรอืรน้ ความรบัผดิชอบ และการคาดการณ์ลว่งหน้า 
 
 5. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 บญัชา สุวรรณโท (2545, หน้า 118 – 124) ไดศ้กึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ
ของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่ 2 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จงัหวดัสุรนิทร์ ผลการวจิยัพบว่าแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิม์อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
 กรวภิา สวนบุร ี (2546, หน้า 96 ) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสาํนกังานการ
ประถม ศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์พบว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางออ้มต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 
 มะลวิรรณ โคตรศร ี(2547, หน้า 85 – 89) ทาํการวจิยัเรือ่งการพฒันาโมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 
 จําเนียร แซ่อึ่ม (2547, หน้า 89) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถม ศกึษาปีที ่ 4 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์อีทิธพิลใน
รปูทีเ่ป็นสาเหตุทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 
 จากการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สรุปไดว้่า แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิเ์ป็นตวัแปรที่มอีทิธพิลในรูปทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีน แต่
เมือ่พจิารณาจากคา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลแลว้ปรากฏวา่คา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลโดยทางออ้มมคี่าสงู
กว่าอทิธพิลทางตรง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์อีทิธพิลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน โดยผ่านทางเจตคตต่ิอวชิา
คณิตศาสตร ์และความตัง้ใจเรยีน 
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ความภาคภมิูใจในตนเอง 
 1. ความหมาย 

ความภาคภูมใิจในตนเอง (Self – Esteem) มคีาํในภาษาไทยทีใ่ชแ้ทนคาํว่า “Self – 
Esteem” หลายคาํ เช่น การเหน็คุณค่าในตนเอง การนบัถอืตนเอง การยอมรบัตนเอง มโนภาพ
แห่งตน การหยิง่ในศกัดิศ์รขีองตนเอง สําหรบังานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชค้ําว่า “ความ 
ภาคภมูใิจในตนเอง” แทน “Self – Esteem” ซึง่มนีกัการศกึษาและนกัจติวทิยาใหค้วามหมายไว้
ต่าง ๆ กนัดงัน้ี 
 ปนดัดา โชตกิารณ์ (2544, หน้า 46) ไดอ้า้งองิมาจาก Roger.(1951, pp. 134) โรเจอร ์
ไดใ้หนิ้ยามวา่ ความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ ภาพของตนเองจากการมองตนเองว่าเป็นคน
อยา่งไร มคีวามสามารถมากน้อยเพยีงใด ซึง่สิง่ทีต่นเองรบัรูอ้าจจะไมต่รงกบัภาพทีค่นอื่นรบัรูก้็
ได ้
 ศกลวรรณ กาญจนภกัดิ ์ (2549, หน้า 11) ไดอ้า้งองิมาจาก Sasse.(1978, pp. 48) 
แซสส ์ ไดใ้หค้วามหมายว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ ความตอ้งการของบุคคลทีม่ี
ความรูส้กึถงึความสาํคญั หรอืมคีุณคา่ของตนเอง ความตอ้งการการยอมรบั และการสนบัสนุน
จากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึนบัถอืตนเอง 
 ศกลวรรณ กาญจนภกัดิ ์ (2549, หน้า 12) ไดอ้า้งองิมาจาก James. (1980) เจมส ์ได้
สรุปไวว้่า ความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ อตัราสว่นระหว่างความสาํเรจ็ทีแ่ทจ้รงิกบัความ
คาดหวงัในความสาํเรจ็ของบุคคลนัน้ และมโนภาพแหง่ตนเป็นเรือ่งอตัวสิยั (Subjective) 
 นิภาพร เฉลมิฉตัร ์(2547, หน้า 26) ไดอ้า้งองิมาจาก Branden.(1981, pp. 110-125) 
แบรนเดน็ ไดส้รุปวา่ ความภาคภมูใิจในตนเอง หมายถงึ ลกัษณะของความเชื่อมัน่และความนบั
ถอืตนเองทีเ่กดิจากความเชือ่มัน่ในความมคุีณคา่ของตนเอง ความมัน่ใจในความสามารถของ
ตนเองทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีพ่อใจ 
 ศกลวรรณ กาญจนภกัดิ ์ (2549, หน้า 12) ไดอ้า้งองิมาจาก Coopersmith. (1984, pp. 
5)  คเูปอรส์มทิ ใหค้วามหมายว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูแ้ละ
ประเมนิตนเองแลว้แสดงออกในแงข่องการยอมรบัตนเองหรอืไม่ยอมรบัตนเอง ซึง่แสดงใหเ้หน็
ถงึขอบเขตความเชือ่ของบุคคลทีม่ตี่อตนเองในดา้นความสามารถ ความสาํคญั ความสาํเรจ็ และ
ความมคีุณค่าของตนเอง รวมไปถงึการรบัรูจ้ากการประเมนิของบุคคลอื่นที่มตี่อตนเองซึ่ง
สามารถรบัรูไ้ดจ้ากคาํพดูและพฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลนัน้ 
 กติตมิณี ศรสีอาด (2548, หน้า 11) ไดอ้า้งองิมาจาก Katz. (1988, pp. 248) เคทซ ์ให้
ความ หมายว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ การยกย่องตนเองของบุคคล ซึง่มผีลมาจาก
การประเมนิผลโดยตนเองและโดยผูอ้ื่นหรอืบุคคลรอบขา้ง ทาํใหบุ้คคลนัน้มคีวามรูส้กึว่าตนเอง
เป็นที่ยอมรบัของบุคคลอื่น ซึ่งความรู้สกึมีคุณค่าในตนเองน้ีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ในขณะนัน้ดว้ย 
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 ลกัษณา สกุลทอง (2550, หน้า 10) ไดอ้า้งถงึ Baltus. (1994) บอลทสั สรุปไวว้่า ความ
ภาคภมูใิจในตนเอง (Self – Esteem) ถอืเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการม ี Self Actualization 
โดยประกอบกบัการมคีณุคา่ในตนเอง (Self – Worth) และอตัมโนทศัน์ (Self–Concept) เดก็ทีม่ ี
ความภาคภูมใิจในตนเอง (Self – Esteem) ทีด่จีะตอ้งรกัเป็น คอื รูจ้กัรกัคนอื่นขณะเดยีวกนัก็
ยอมรบัความรกัจากผูอ้ื่น มคีวามภาคภูมใิจในความสามารถของตนเอง เรยีนรูท้ ีจ่ะไดร้บัการชื่น
ชมและรูจ้กัชื่นชมตนเองเมื่อทาํงานใดงานหน่ึงไดป้ระสบผลสาํเรจ็ และรูส้กึว่าตนเองยงัมคีา่แม้
จะอยูใ่นสถานการณ์ทีย่ากลาํบากหรอืโดนตาํหนิ ยอมรบัในขอ้จาํกดับางประการของตนเองได ้
 ลกัษณา สกุลทอง (2550, หน้า 10) ไดอ้า้งองิมาจาก Steven (2001) สตเีวน ให้
ความหมายของความภาคภมูใิจในตนเอง (Self – Esteem) ว่าความภาคภมูใิจในตนเองเป็นการ
รบัรูเ้กีย่ว กบัตนเอง ใหก้ารยอมรบันบัถอืตนเอง สามารถทีจ่ะทาํงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย มี
ความมัน่ใจและสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได ้
 ประเทนิ มหาขนัธ ์(2536, หน้า 1) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของความภาคภมูใิจในตนเอง ว่า
เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ทีจ่ะทาํใหบุ้คคลประสบความสาํเรจ็ในชวีติโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
วยัเดก็ ความภาคภูมใิจในตนเองเปรยีบเสมอืนแรงบนัดาลใจทีจ่ะช่วยใหค้วามปรารถนาใด ๆ 
บรรลุเป้าหมายปลายทางทีพ่งึปรารถนา 
 พรรณี ชทูยั เจนจติ (2538, หน้า 82) ไดส้รุปไวว้่าความภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ 
การมองภาพของตนเองทีรู่ส้กึว่าตนเองมคี่าตามสภาพทีแ่ทจ้รงิ และสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองใหม้คีวามรูส้กึว่าตนเองมคี่าทัง้ในสายตาของตนเองและผูอ้ื่นสรุป ความภาคภูมใิจใน
ตนเอง หมายถงึ การยอมรบันบัถอืตนเองของบุคคลเน่ืองจากตระหนกัในคุณคา่ของตนเอง เชื่อ 
มัน่ในศกัยภาพของตนเอง และการไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น จากครแูละโรงเรยีน และจาก
ครอบครวั ว่าตนเองมคีวามรูค้วามสามารถในการทาํกจิกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายทีพ่งึ
ปรารถนา 

 2. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความภาคภมูใิจในตนเอง 
    นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดเ้สนอทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความภาคภมูใิจใน
ตนเอง ทัง้โดยตรงและโดยออ้มหลายทา่น เช่น 
  2.1 ทฤษฎกีารนบัถอืตนเองของโรเจอร ์ 
 ปนดัดา โชตกิารณ์ (2544, หน้า 47) ไดอ้า้งองิมาจาก Rogers. (1951, pp. 134-136) 
โรเจอร์ ไดอ้ธบิายแนวคดิเกี่ยวกบัการนับถอืตนเอง คอื การมองตนเองโดยการรบัรูแ้ละ
ไตร่ตรองจากจนิตนาการเป็นตวักระตุน้ทีนํ่าไปสูพ่ฤตกิรรม โรเจอรย์งักล่าวอกีว่ามโนภาพเป็น
ความคดิ ความรูส้กึ ตลอดจนการรบัรูเ้กีย่วกบัตนเองทีส่ามารถ 
ถกูประเมนิไดจ้าก 3 ดา้น คอื 
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  2.1.1 ดา้นค่านิยมเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์ (Academic Value) คอืความ รูส้กึต่อ
ตนเองดา้นสตปิญัญา นิสยัการเรยีน แรงจงูใจ ทกัษะในการอ่าน แรงกดดนัจากทางบา้นการ
แขง่ขนัเกีย่วกบัความสามารถ และการเลอืกอาชพี 
  2.1.2 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) คอื
ความรูส้กึต่อตนเองในดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น ความสามารถในการคบเพื่อน และความ 
สามารถในการรว่มงานกบัเพือ่น 
  2.1.3 ดา้นการปรบัตวัทางอารมณ์ (Emotional Adjustment) คอื ความ รูส้กึต่อ
ตนเองตามความกดดนัทางอารมณ์ เช่น ความวติกกงัวล ความเครยีด ความสขุ ความภาคภมูใิจ
ความเศรา้ ความเบือ่หน่าย ฯลฯ  
 โรเจอร ์(Roger) เชื่อว่า Self – Esteem จะพฒันาในเดก็ไดน้ัน้ขึน้อยูก่บัการยอมรบัของ
ผูป้กครอง ดงัแสดงในภาพประกอบ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่3 การเกดิ Self – Esteem ตามแนวคดิของ Carl Roger 
   
 2.2 ทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว ์ 
 สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2544, หน้า 161) ไดอ้า้งองิมาจาก Maslow. (1970, pp. 45-26) 
มาสโลว์ เห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมคีวามต้องการที่จะสนองความต้องการให้แก่ตนเองทัง้สิ้น 
มาสโลว์จงึไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลาํดบัขัน้โดยเริม่จากความตอ้งการขัน้ตํ่าสุด
ไปหาความตอ้งการขัน้สงูสดุ ดงัน้ี 
  2.2.1 ความตอ้งการทางสรรีะ (Physiological Needs) หมายถงึ ความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานของรา่งกาย เช่น ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผอ่นเป็นตน้ ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการทีจ่ําเป็นสําหรบัมชีวีติอยู่ มนุษยทุ์กคนมคีวามต้องการทาง
สรรีะอยู่เสมอจะขาดเสยีไม่ได ้ ถา้อยูใ่นสภาพทีข่าดจะกระตุน้ใหต้นมกีจิกรรม ขวนขวายทีจ่ะ
สนองความตอ้งการ 
  2.2.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัหรอืสวสัดกิาร (Safety Needs) 
หมายถงึ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ เป็นอสิระจากความ
กลวัขูเ่ขญ็ บงัคบัจากผูอ้ืน่และสิง่แวดลอ้ม เป็นความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการปกป้องคุม้กนั ความ

การยอมรบัโดยปราศจากเงือ่นไข 

การยอมรบัแบบมเีงอืนไข 

พ่อแม่ 

พ่อแม่ 

เดก็ 

เดก็ 

                 การนบัถอืตนเองสงู 

                 การนบัถอืตนเองตํ่า 
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ตอ้งการประเภทน้ีเริม่ตัง้แต่วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการทีจ่ะมงีานทาํเป็นหลกัแหล่ง
กเ็ป็นความตอ้งการเพือ่สวสัดภิาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
  2.2.3 ความตอ้งการความรกัและเป็นสว่นหน่ึงของหมูค่ณะ (Love and 
Belonging Needs) มนุษยทุ์กคนมคีวามปรารถนาจะใหเ้ป็นทีร่กัของผูอ้ื่น และตอ้งการมคีวาม 
สมัพนัธก์บัผูอ้ื่นและเป็นส่วนหน่ึงของหมูค่ณะทราบว่าทุกคนยอมรบัตนเป็นสมาชกิ คนทีรู่ส้กึว่า
เหงา ไมม่เีพือ่นมชีวีติไมส่มบรูณ์ เป็นผูท้ีจ่ะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนทีรู่ส้กึว่าตน
เป็นทีร่กัและยอมรบัของหมู่คณะจะเป็นผูท้ีส่มปรารถนาในความต้องการความรกัและเป็นส่วน
หน่ึงของหมูค่ณะ 
  2.2.4 ความตอ้งการทีจ่ะรูส้กึว่าตนเองมคีา่ (Esteem Needs) ความตอ้งการ
ประเภทนี้ประกอบดว้ยความตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ มคีวามสามารถ ตอ้งการทีจ่ะให้
ผูอ้ื่นเหน็ว่าตนมคีวามสามารถ มคุีณค่าและมเีกยีรต ิตอ้งการไดร้บัความยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น 
ผูท้ีม่คีวามปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะเป็นผูท้ีม่คีวามมัน่ใจในตนเอง เป็นคนมปีระโยชน์และ
มคีา่ตรงกนัขา้มกบัผูท้ีข่าดความตอ้งการประเภทน้ีจะรูส้กึว่าตนไมม่คีวามสามารถและมปีมดอ้ย 
มองโลกในแงร่า้ย 
  2.2.5 ความตอ้งการทีจ่ะรูจ้กัตนเองตามสภาพทีแ่ทจ้รงิและพฒันาตามศกัยภาพ 
ของตน (Need for Self Actualization) มาสโลว ์อธบิายว่า “Self Actualization” เป็นความตอ้ง 
การทีจ่ะรูจ้กัตนเองตามสภาพทีแ่ทจ้รงิของตน จะกลา้ทีจ่ะตดัสนิ ใจเลอืกทางเดนิของชวีติ รูจ้กั
คา่นิยมของตนเอง มคีวามจรงิใจต่อตนเอง ปรารถนาทีจ่ะเป็นคนดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะมคีวามสามารถ
ทาํไดท้ัง้ทางดา้นสตปิญัญา ทกัษะ และอารมณ์ความรูส้กึ ยอมรบัทัง้สว่นดแีละส่วนเสยีของ
ตนเอง ทีส่าํคญัทีส่ดุกค็อืการมสีตทิีจ่ะยอมรบัว่าตนใชก้ลไกในการป้อง กนัตนเอง ในการปรบัตวั 
และพยายามทีจ่ะเลกิใช ้ เปิดโอกาสใหต้นเองเผชญิกบัความจรงิของชวีติ เผชญิกบัสิง่แวดลอ้ม
ใหม ่ๆ โดยคดิว่าเป็นสิง่ทีท่า้ทาย น่าตื่นเตน้ และมคีวามหมาย กระ บวนการทีจ่ะพฒันาตนเอง
เตม็ทีต่ามศกัยภาพของตนเป็นกระบวนการทีไ่ม่มจุีดจบ ตลอดเวลาทีม่ชีวีติอยู่มนุษยทุ์กคนมี
ความตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเองเตม็ทีต่ามศกัยภาพของตน 

3. องคป์ระกอบของความภาคภมูใิจในตนเอง 
อรชุมา พุม่สวสัดิ ์(2538, หน้า 13-15) ไดอ้า้งองิมาจาก Coopersmith.(1981, pp. 118-

119) คเูปอรส์มทิ ไดส้รุปไวว้่าความภาคภูมใิจในตนเอง ม ี 2 ดา้น คอืองคป์ระกอบภายในและ
องค ์ประกอบภายนอกตนเอง 

3.1 องคป์ระกอบภายในตนเอง คอื ลกัษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนทีม่ผีลให้
ความภาคภูมใิจในตนเองของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป ประกอบดว้ย 

3.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เช่น ความสวยงาม 
ของรปูรา่งหน้าตา ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว บุคคลทีม่ลีกัษณะทางกายภาพดจีะมคีวามภาคภมูใิจ 
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ในตนเองสงูกว่าบุคคลทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีด่อ้ย อยา่งไรกด็ลีกัษณะทางกายภาพใด ๆ จะ
สง่ผลต่อความภาคภมูใิจในตนเองหรอืไมเ่พยีงใดยงัขึน้อยูก่บัคา่นิยมของสงัคมนัน้ ๆ ดว้ย 

3.1.2 สมรรถภาพ ความสามารถและผลงาน (General Capacity, 
Abilityand Performance) องคป์ระกอบทัง้ 3 มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั และมผีลต่อความภาค 
ภูมใิจในตนเอง โดยจะเป็นตวับ่งชีถ้งึความถี่ของการประสบความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวใน
การกระทาํโดยจะมเีรื่องสตปิญัญาเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัเรยีน ซึง่
จะหมายถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สตปิญัญาจะส่งผลต่อสมรรถภาพและผลการเรยีนของ
นกัเรยีนดว้ยอนัจะนําไปสูก่ารเพิม่ความภาคภมูใิจในตนเอง 

3.1.3 ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) เป็นภาพสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
ความรูส้กึเหน็คุณคา่ ความเป็นสขุ ความวติกกงัวล หรอืภาวะอื่นทีอ่ยูใ่นตวับุคคล อนัเป็นผลสบื
เน่ืองมาจากการประเมนิถงึสิง่ทีต่นประสบและเป็นผลมาจากการมปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่นแลว้มี
ผลต่อการประเมนิตนเองในเวลาต่อมา บุคคลทีป่ระเมนิตนเองในทางทีด่จีะมคีวามรูส้กึพงึพอใจ
มคีวามสขุในทางตรงกนัขา้มบุคคลทีป่ระเมนิตนเองในทางไม่ด ีไมพ่อใจในชวีติของตนและหมด
หวงัในอนาคต 

3.1.4 คา่นิยมสว่นตวั (Self – Values) โดยทัว่ไปบุคคลจะใหค้วาม
พอใจในสิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป บุคคลจะมแีนวโน้มจะใชค้า่นิยมของสงัคมเป็นตวัตดัสนิ 
ความภาคภูมใิจในตนเอง ถา้ค่านิยมของตนสอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคมจะทําใหค้วามภาค 
ภูมใิจในตนเองเพิม่ขึน้ แต่ถา้ค่านิยมของตนไมส่อดคลอ้งกบัสงัคมความภาคภูมใิจในตนเองจะ
ลดลง 

3.1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) ความภาคภูมใิจในตน 
เองของบุคคลเกดิจากการเปรยีบเทยีบผลงานและความสามารถของตนเองกบัเกณฑว์ามสาํเรจ็
ทีต่นเองตัง้ไว ้ ถา้ผลงานและความสามารถเป็นไปตามเกณฑท์ีต่นเองตัง้ไวห้รอืดกีว่าจะทาํให้
บุคคลมคีวามภาคภูมใิจในตนเองเพิม่ขึน้ ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลงานและความสามารถไมเ่ป็น 
ไปตามเกณฑห์รอืตํ่ากวา่เกณฑบุ์คคลจะคดิวา่ตนไรค้า่ทาํใหค้วามภาคภมูใิจในตนเองลดลง 

3.1.6 เพศ (Sex) สงัคมและวฒันธรรมสว่นใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบั 
เพศชาย การประสบความสาํเรจ็ของเพศชายมกัจะถูกมองว่าเกดิจากความสามารถ แต่ถา้เป็น
หญงิกลบัถกูมองวา่เป็นเพราะความพยายามหรอืความโชคด ีดงันัน้จงึพบวา่สว่นใหญ่เพศชาย 
มคีวามภาคภูมใิจในตนเองสงูกว่าในเพศหญงิ 

3.1.7 ปญัหาต่าง ๆ และโรคภยัไขเ้จบ็ (Problem and Pathology) 
ไดแ้ก่ปญัหาสุขภาพจติทัว่ ๆ ไป อาการทางกายมสีาเหตุมาจากจติใจ (Psychosomatic 
Symptoms) กล่าวคอืผูท้ีม่ปีญัหาดงักล่าวสงูจะมคีวามภาคภมูใิจในตนเองตํ่า และจะแสดงออก 
มาในรปูความวติกกงัวล มคีวามทุกข ์สว่นผูม้ปีญัหาดงักล่าวน้อยจะมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง
สงู 
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  3.2 องคป์ระกอบภายนอกตนเอง คอื สภาพแวดลอ้มภายนอกทีบุ่คคลมี
ปฏสิมัพนัธด์ว้ย ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเองทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย 

3.2.1 ความสมัพนัธก์บัครอบครวัและพอ่แม ่ ความสมัพนัธร์ะหว่างพอ่
แม่และลูกเป็นสิง่ทีม่อีานุภาพมาก ดงันัน้ประสบการณ์ทีบุ่คคลไดร้บัจากความสมัพนัธ์ภายใน
ครอบครวัจงึเป็นรากฐานทีส่าํคญัในชวีติ เดก็ไดร้บัความรกั ความอบอุ่น การสนบัสนุน ใหก้ําลงั 
ใจ ใหส้ทิธเิสรภีาพในการกระทาํของเดก็ ระเบยีบกฎเกณฑท์ีพ่อ่แม่ใชป้กครองลกู และการจดั 
การดแูลใหเ้ดก็มอีสิระ ในขอบเขตทีกํ่าหนด สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะทาํใหเ้ดก็สามารถพฒันาความ
ภาคภมูใิจในตนเองได ้

3.2.2 โรงเรยีนและสถานศกึษา เป็นสถานทีพ่ฒันาความภาคภูมใิจใน
ตนเองต่อจากบา้น โรงเรยีนมหีน้าทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึเชือ่ม ัน่ในทกัษะความ สามารถ
และความภาคภมูใิจในตนเองเมือ่อยูใ่นชัน้เรยีน เช่น ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งอสิระ ซึง่ไมข่ดักฎระเบยีบทีโ่รงเรยีนกําหนดไว ้การฝึกใหน้ักเรยีนแกป้ญัหาต่าง ๆ เพื่อ
สง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจในตนเอง 

3.2.3 สถานภาพทางสงัคมเป็นการเปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ื่นโดย
พจิารณาจากอาชพี ตําแหน่งการงาน บทบาททางสงัคม สถานะทางเศรษฐกจิ วงศต์ระกูล เป็น
ตน้ บุคคลทีม่าจากสถานภาพทางสงัคมสงูจะไดร้บัการปฏบิตัทิีท่ําใหเ้ขามคีวามภาคภูมใิจใน
ตนเองสงูกว่าบุคคลทีม่าจากสถานภาพทางสงัคมระดบัปานกลางและตํ่า อยา่งไรกต็ามจากการ 
ศกึษาพบว่าสถานภาพทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัความภาคภูมใิจในตนเองไม่ค่อยเด่นชดันัก
เพราะบุคคลทีม่าจากสถานภาพทางสงัคมในระดบัตํ่ามทีัง้บุคคลทีม่คีวามภาคภมูใิจในตนเองสงู
และตํ่า 

3.2.4 สงัคมและกลุม่เพือ่น การทีบุ่คคลมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมและเพือ่น 
จะช่วยในการพฒันาความภาคภูมใิจในตนเอง การทีบุ่คคลไม่ไดร้บัการยอมรบั ไมเ่ป็นทีป่ระทบั 
ใจในกลุม่เพือ่นจะทาํใหค้วามภาคภมูใิจในตนเองตํ่าลง จะกลายเป็นคนทีเ่งยีบขรมึ ชอบเกบ็ตวั 
และไมเ่ป็นทีไ่วว้างใจของเพือ่น 

อรอุมา สงวนญาต ิ(2544, หน้า 20) ไดอ้า้งองิมาจาก Traft. (1985, pp. 77-78)  
ทราฟท ์ไดแ้บ่งความภาคภมูใิจในตนเอง ออกเป็น 2 ประเภทคอื 

1. ความภาคภมูใิจในตนเองภายใน (Inter Self – Esteem) คอืการทีบุ่คคลม ี
ความสามารถมีสมรรถนะและการกระทําในสิ่งที่ตนต้องการแล้วได้ผลตามที่ตนปรารถนา
กระบวนการประเภทนี้ไดม้าจากกการรบัรูข้องตนเองจากสิง่แวดลอ้มโดยเกีย่วขอ้งกบัการะทาํ 
การควบคุมและกําลงัความสามารถ 

2. ความภาคภูมใิจในตนเองภายนอก (Functional Self – Esteem) ความ
ภาคภูมใิจในตนเองประเภทนี้สรา้งขึน้ผ่านการประเมนิปฏสิมัพนัธ์ของสิง่ต่าง ๆ ในชวีติและ
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เกี่ยวขอ้งกบัการทีบุ่คคลเปลีย่นแปลงบทบาทอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในชวีติประจําวนั และ
การไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลที่มคีวามสําคญัในชวีติ ความภาคภูมใิจในตนเองประเภทน้ี
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความคาดหวงัต่อบทบาททางสงัคม และความสามารถในการเผชญิ
ปญัหา 

4. การวดัความภาคภมูใิจในตนเอง 
ชื่นทพิย ์อารสีมาน (2545 : 58-59) ไดอ้า้งองิมาจาก Coopersmith. (1984, pp. 5-6) คู

เปอรส์มทิ ไดส้รา้งแบบวดัความภาคภูมใิจในตนเอง (Coppersmith Self Esteem Inventory) 
โดยใชร้ปูแบบของการรายงานตนเอง เขาไดส้รา้งแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง 3 ฉบบั คอื 
ฉบบันกัเรยีน (School Form) ฉบบัสัน้ (School Short Form) และฉบบัผูใ้หญ่ (Adult Form) 
แบบวดัความภาคภูมใิจในตนเองฉบบันกัเรยีนเหมาะสาํหรบัเดก็อายุ 8 – 15 ปี ลกัษณะของ
แบบวดัเป็นขอ้ความทีร่ายงานตนเอง 50 ขอ้ แบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ คอื ตนโดยตรง ตนใน
สงัคม พอ่แมแ่ละทางบา้น โรงเรยีนและการศกึษา และหมวดการตอบไมต่รงกบัความเป็นจรงิ
ต่อมา คเูปอรส์มทิ ไดนํ้าแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเองฉบบันกัเรยีนมาดดัแปลงใหส้ ัน้ลง มี
คาํถามยอ่ยทัง้หมด 25 ขอ้ มกีารศกึษาคา่สหสมัพนัธร์ะหว่างแบบวดัความภาคภูมใิจในตนเอง
ฉบบันกัเรยีนกบัแบบวดัความภาคภูมใิจในตนเองฉบบัสัน้ไดค้า่สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.86 ต่อมามี
การดดัแปลงภาษาและสถานการณ์ในขอ้คําถามของแบบวดัความภาคภูมใิจในตนเองฉบบัสัน้
เป็นแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเองสาํหรบัผูใ้หญ่ทีม่อีายุ 16 ปีขึน้ไปกบันกัเรยีนไฮสคลู และ
นกัศกึษาวทิยาลยัจํานวน 647 คน โดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดทําแบบวดัความภาคภูมใิจใน
ตนเองฉบบัสัน้ และแบบวดัความภาคภูมใิจในตนเองฉบบัผูใ้หญ่แลว้หาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่าง
แบบวดัทัง้ 2 ฉบบั ไดค้่าสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.80 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแบบวดัความภาคภมูใิจใน
ตนเองของคเูปอรส์มทิ ทัง้ 3 ฉบบั วดัไดใ้นสิง่เดยีวกนั 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใช้เครื่องมอืวดัความภาคภูมใิจในตนเองที่เป็นแบบวดัแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคริท์ โดยใชก้รอบแนวคดิการสรา้งแบบวดั
สาํหรบัผูเ้รยีนของคูเปอรส์มทิ ประกอบดว้ยขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ โดยแยกเป็น
ตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจในตนเองดงัน้ีคอื การยอมรบันบัถอืตนเองการ
ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั การไดร้บัการยอมรบัจาก
โรงเรยีน 

5. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัความภาคภมูใิจในตนเอง 
ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัความภาคภูมใิจในตนเอง เช่น บญัชา สวุรรณโท (2545, หน้า 

118-124) ทาํการวจิยัเรือ่งรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ ของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
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การศกึษาจงัหวดัสรุนิทร ์ผลการวจิยัพบวา่ ความภาคภมูใิจในตนเองมอีทิธพิลในรปูทีเ่ป็น
สาเหตุทางออ้มต่อผลสมัฤทธิก์ารเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และผลการวจิยัของจาํเนียร แซ่อึม่ 
(2547, หน้า 89) ทาํการวจิยัเรือ่งตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิต 
ศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่ มโนภาพแหง่ตนมอีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงต่อความสามารถใน
การแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์

จากการศกึษาทฤษฎ/ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวกบัความภาคภูมใิจในตนเอง สรุปได้
ว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงและทางออ้มต่อ
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าความภาคภูมใิจในตนเองมอีทิธพิลทางตรงและ
ทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนโดยผ่านทางแรงจูงใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์และเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ 

  
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
1. ความหมาย 
ความหมายของการรบัรูค้วามรูค้วามสามารถของตนเอง จากการศกึษาเอกสารและ

งานวจิยัพบว่า มผีูไ้ดค้วามหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไวด้งัน้ี 
ประกาศ มชียั (2548, หน้า 18) ไดอ้า้งองิมาจาก Bandura. (1977, pp. 191) แบนดรูา 

ใหนิ้ยามของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถงึ ความเชือ่ในแต่ละบุคคลว่าเขามี

ความสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมในบางงานไดส้าํเรจ็ ความเชือ่ในความสามารถของตนเอง 
ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในความสาํเรจ็ทางการเรยีน ในการเลอืกอาชพี 

2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลตดัสนิเกีย่วกบัความ 
สามารถของตนเองว่าสามารถที่จะจดัการและดําเนินการกระทําพฤตกิรรมบางอย่างในสภาพ 
การณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงไดห้รอืไม ่

ศริพิร จรยิาจริวฒันา (2547, หน้า 23) ไดอ้า้งองิมาจาก Pajares and Miller. (1994, 
pp. 194) ปาจาเรส และมลิเลอร ์ ใหค้วามหมายว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นการ
ตัดสินความ สามารถที่บุคคลมีต่อตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละ
สถานการณ์ 

วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี (2547, หน้า 89) ใหค้วามหมายว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (Perceived Self – efficacy หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า Self – efficacy) หมายถงึ ความเชื่อของ
บุคคลวา่ตนมคีวามสามารถทีจ่ะจดัระบบและกระทาํเพือ่ใหบ้รรลุผลตามทีก่าํหนดได ้
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สรุป การรบัรูค้วามสามารถของตน หมายถงึ การทีน่กัเรยีนตดัสนิความสามารถของ
ตนเองในการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์โดยบคุคลจะตดัสนิความสามารถของตนเองทัง้จากฤตกิรรม 
เฉพาะและจากสถานการณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ัง้ดา้นกระบวนการ 
แกโ้จทยป์ญัหาและดา้นผลลพัธ ์

2. ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตน 
การรบัรูค้วามสามารถของตนมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎปีญัญาสงัคม (Social Cognitive 

Theory) ของอลัเบริต์ แบนดรูา (Albert Bandura, 1977, pp. 191-193) ซึง่เป็นทฤษฎทีีข่ยาย
มาจากทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) มแีนวคดิพืน้ฐาน ดงัน้ี  

แบนดรูา อธบิายพฤตกิรรมของมนุษย ์องคป์ระกอบภายในมนุษย ์และสิง่แวดลอ้มต่างมี
อิทธิพลต่อกนัและกนัในลกัษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสมัพนัธ์กนัอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยั 
ความสมัพนัธเ์กดิระหวา่งองคป์ระกอบทัง้ 3 คอื 

 1. ความคาดหวงั ความเชือ่ และปจัจยัภายในตวับคุคล (Personal Factors : P) 
 2. พฤตกิรรม (Behavior : B) 
 3. สิง่แวดลอ้ม (Environmental Factors : E) 
 ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง 3 องคป์ระกอบ มลีกัษณะต่อเน่ืองกนัเป็นขัน้ตอน เป็น

ระบบทีเ่กีย่ว ขอ้งกนัไว ้ในบางครัง้สิง่แวดลอ้มอาจมสีว่นในการทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมไดม้ากกว่า
องคป์ระกอบภายในตวับุคคล แต่ในบางเวลาองคป์ระกอบภายในตวับุคคลกอ็าจจะมอีทิธพิลต่อ
การแสดงพฤตกิรรมของมนุษยม์ากกว่าสิง่แวดลอ้ม ดงัแสดงไวใ้นภาพประกอบ 2.2 (Bandura. 
1986 : 24) 

 

 
ภาพที ่4  ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ 3 ประการ 

 
การรบัรูค้วามสามารถของตนตามทฤษฎขีองแบนดูรา จะเป็นตวักําหนดตวัหน่ึงว่า

บุคคลจะมพีฤตกิรรมอยา่งไรมแีบบแผนในการคดิอยา่งไร และมกีารตอบสนองทางดา้นอารมณ์
อยา่งไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ทีต่อ้งใชค้วามพยายามสงู การรบัรูค้วามสามารถของตนจงึเป็น
ตวักําหนดในเรือ่งต่อไปน้ี 

 1. กระบวนการรูค้ดิ (Cognitive Process) การรบัรูค้วามสามารถของตนมี
ผลกระทบต่อแบบแผนการคดิที่สามารถส่งเสรมิ หรอืบัน่ทอนผลการปฏิบตัิงานได้ บุคคลจะ
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ตีความสถาน การณ์และคาดการณ์ในอนาคตอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองอยา่งไร คนทีเ่ชื่อว่าตนเองมคีวามสามารถสงูจะมองสถานการณ์ทีเ่ขา
พบว่าเป็นโอกาส เขาจะมองภาพความสาํเรจ็และเป็นสิง่นําทางการกระทําของเขา ส่วนคนที่
ตดัสนิว่าตนเองดอ้ยความ สามารถจะตคีวามสถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนเป็นความเสีย่ง และมี
แนวโน้มจะมองเหน็ภาพความลม้เหลวอยู่ในอนาคต การคดิในทางลบของผูท้ีรู่ส้กึว่าตนดอ้ย
ความสามารถจะทาํลายแรงจูงใจในตนเองและทาํลายการปฏบิตังิานดว้ย เพราะเป็นการยากที่
บุคคลจะประสบความสาํเรจ็ถา้ยงัสงสยัในความสามารถของตนอยู ่

 2. กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) ความสามารถทีจ่ะจงูใจตนเองและ
กระทาํตามทีต่ ัง้เป้าหมายจะมพีืน้ฐานมาจากกระบวนการคดิ ขณะทีค่ดิคาดการณ์ในอนาคตจะ
ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจและการควบคมุการกระทาํของตนเองได ้กล่าวคอืสิง่ทีค่ดิเอาไวล้่วงหน้าจะถูก
เปลีย่นใหเ้ป็นสิง่จูงใจและการกระทําซึง่จะถูกควบคุมดว้ยกระบวนการกํากบัตนเอง แรงจูงใจ
สว่นใหญ่ของมนุษยเ์กดิจากการคดิ และความเชื่อในความสามารถของตนกจ็ะมบีทบาทสาํคญั
ในการคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานของแรงจงูใจ บุคคลทีร่บัรูค้วามสามารถของตนเองและตัง้เป้าหมายไวส้งู
จะมแีรงจงูใจในการกระทาํและจะปฏบิตังิานไดด้กีว่าคนทีส่งสยัในความสามารถของตน 

 3. กระบวนการดา้นความรูส้กึ (Affective Process) การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนสามารถมผีลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเองทางดา้นการคดิ
การกระทําและความรูส้กึในดา้นการคดิ ความเชื่อในความสามารถของตนมอีทิธพิลต่อความ
สนใจและการตคีวามเหตุการณ์ในชวีติทีอ่าจใหค้วามรูส้กึในทางบวกหรอืทางลบได ้และมผีลต่อ
การรบัรูว้่าตนมคีวามสามารถที่จะควบคุมความคดิทางลบทีเ่กดิขึน้ไดห้รอืไม่ดว้ย ดา้นการ
กระทาํการรบัรูค้วามสามารถของตนจะจดัการกบัสภาวะทางอารมณ์โดยการสง่เสรมิการกระทาํ
ทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่เปลีย่นสิง่แวดลอ้มในลกัษณะทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ได ้ ส่วน
ดา้นความรูส้กึจะเกีย่วขอ้งกบัการรบัรูว้่า ตนสามารถทาํใหส้ภาวะทางอารมณ์ของตนทีไ่มด่ใีหด้ี
ขึน้ไดห้รอืไม ่

 4. กระบวนการเลอืก (Selection Process) บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะหลกีเลีย่ง
กจิกรรมและสภาพการณ์ทีเ่ขาเชื่อวา่ยากเกนิความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทาํกจิกรรม
และเลอืกสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาแน่ใจว่ามคีวามสามารถทีจ่ะจดัการได ้ ผูท้ีย่ ิง่มกีารรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสงูจะเลอืกกจิกรรมทีม่คีวามทา้ทาย 

กระบวนการทัง้ 4 ทีก่ล่าวมาน้ีโดยปกตจิะทํางานร่วมกนัมากกว่าแยกกนัในการ
ดาํเนินการกํากบัพฤตกิรรมมนุษย ์

วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี(2547, หน้า 20-21) ไดอ้า้งองิมาจาก Bandura. (1986, pp. 399-
401) แบนดรูา สรุปไวว้่า การรบัรูค้วามสามารถของตน มทีีม่าจาก 4 แหลง่ทีส่าํคญัต่อไปน้ี 

1. การประสบความสาํเรจ็จากการกระทาํ (Enactive Mast Experience) การ
ประสบความสาํเรจ็จากการกระทําน้ีเป็นแหล่งทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด เพราะเป็นประสบการณ์
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ความสาํเรจ็ทีแ่ทจ้รงิของบุคคล ความสาํเรจ็จะทาํใหบุ้คคลประเมนิตนเองสงู ส่วนความลม้เหลว
บ่อยทาํใหบุ้คคลประเมนิตนเองตํ่าลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ความลม้เหลวหลายครัง้เกดิก่อนที่
บุคคลไดส้รา้งความรูส้กึวา่ตน มคีวามสามารถอยา่งดแีลว้ 

2. การสงัเกตตวัแบบในสถานการณ์ที่ใช้แทนประสบการณ์ (Vicarious 
Experience) การทีเ่หน็บุคคลอื่นทีค่ลา้ยคลงึกบัตนประสบความสําเรจ็กส็ามารถเพิม่การรบัรู้
ความสามารถของตนได ้ คอืบุคคลจะเหน็ว่าตนกม็คีวามสามารถทีจ่ะกระทาํกจิกรรมในทาํนอง
เดยีวกนันัน้ไดส้ําเรจ็เช่นเดยีวกนัและการทีส่งัเกตผูอ้ื่นทีเ่หน็ว่ามคีวามสามารถใกลเ้คยีงกบัตน
ลม้เหลวทัง้ ๆ ทีเ่ขาไดพ้ยายามมากแลว้กจ็ะทาํใหก้ารตดัสนิความสามารถของตนตํ่าลงได ้

3. การพดูชกัจงู (Verbal Persuasion) การพดูชกัจงูเป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัอยา่ง
แพร่หลายทีจ่ะทาํใหบุ้คคลเชื่อว่าเขามคีวามสามารถทีจ่ะกระทาํกจิกรรมใหส้าํเรจ็ได ้ การพดูชกั
จงูทีไ่ดผ้ลมากขึน้จะตอ้งเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปได ้ การพดูชกัจูงในเรือ่งทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็น
จรงิอาจทําลายความรูส้กึของผูฟ้งัว่าตนมคีวามสามารถได ้ และทําใหผู้ช้กัจูงไม่ได้รบัความ
เชื่อถอื 

4. สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physiological and Affective State) บุคคลมกั
ใชข้อ้มลูทางกายและอารมณ์ในการประเมนิความสามารถของตน เช่น การตื่นเตน้มากเกนิไป 
ทําใหบุ้คคลทาํกจิกรรมไดไ้ม่ด ี บุคคลจะคาดการณ์ว่าตนทําไดส้าํเรจ็เมื่อสภาวะทางกายและ
อารมณ์อยูใ่นสภาวะปกตไิมเ่ครยีดหรอืเหน่ือยอ่อน 

จากทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self – Efficacy Theory) ของแบนดรูา ที่
กล่าวมาสามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ 4 (สุพศิ ตระกูลศุภชยั. 2547 : 27 ; อา้งองิมาจาก 
วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล.ี (2538, หน้า 100 ; อา้งองิมาจาก Bezt. 1992, pp. 78) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่าของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง พฤตกิรรม 

ความสาํเรจ็จากการกระทาํ 

การสงัเกตตวัแบบ 

การพดูชกัจงูดว้ย
 

สภาวะทางกายและอารมณ์ 

การเลอืก 

ความพยายาม 

การคดิและอารมณ์ 

ภาพที ่ 5  ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ แบนดรูา (Self-Efficacy Theory) 

การรบัรูค้วามสามารถ 
ของตนเอง 
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การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นคณิตศาสตร ์ ก่อใหเ้กดิความคดิเกีย่วกบัการรบัรู้
ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถูกคน้พบเพื่อทํานายการกระทําทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ในระยะเริม่ตน้ ความมัน่ใจในการเรยีนรูจ้ะถูกประเมนิโดยการ
ถามโดยทัว่ ๆ ไปเกีย่วกบัความสามารถทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีส่งัเกตเหน็ได ้แต่เมือ่ไม่
นานมาน้ีเองการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในดา้นคณิตศาสตร์ ไดม้กีารประเมนิรวมถงึ
ความสามารถในการแกป้ญัหา การแสดงผลงานทางคณิตศาสตร ์ หรอื การประสบผลสาํเรจ็ใน
วชิาคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีพบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนจะสามารถส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของบุคคลไดต้อ้งผ่านกระบวนการทางปญัญาก่อน และเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทาง
ปญัญาแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลตามการตดัสนิความสามารถของตนเอง 
ซึง่ความสามารถน้ีตอ้งอาศยัทกัษะผสมผสานร่วมกนัทัง้ทกัษะทางปญัญา สงัคม และพฤตกิรรม 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองน้ีจะไม่ไดข้ึน้อยูก่บัทกัษะทีบุ่คคลมอียูใ่นขณะนัน้ แต่ขึน้อยูก่บั
การตดัสนิของบุคคลวา่เขาสามารถทาํอะไรไดด้ว้ยทกัษะทีเ่ขามอียู ่

3. การประเมนิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิใจของบุคคลอยา่งแน่นอนเกีย่วกบัความ

มัน่ใจในความสามารถในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างให้สําเร็จด้วยระดบัความสามารถที่
แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัมติ ิ(Dimension) 3 มติ ิดงัน้ี (ประกาศ มชียั, 2548, หน้า 24 ; อา้งองิมา
จาก Bandura. 1986, pp. 396) 

3.1 มติริะดบัหรอืขนาดของความคาดหวงั (Magnitude) หมายถงึ ระดบัความ
คาดหวงัของบุคคลในการกระทํากิจกรรมซึ่งแปรผนัตามความยากง่ายของงานที่จะกระทํา 
บุคคลทีม่คีวามคาดหวงัในความสามารถของตนเองตํ่า หรอืมขีนาดความสามารถจาํกดั ทาํงาน
ไดเ้ฉพาะเรื่องที่ง่าย ถา้มอบหมายใหก้ระทํากจิกรรมที่ยากเกนิความสามารถกจ็ะพบความ
ลม้เหลว ดงันัน้การมอบหมายงานจะตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล 

3.2 มติเิกีย่วกบัการนําไปใชใ้นสถานการณ์อื่น ๆ (Generality) เป็นความคาด 
หวงัในความสามารถของตนเองในการนํามาปฏบิตัใินสถานการณ์นัน้ ๆ ซึง่มคีวามแตกต่างหรอื
คลา้ยคลงึกนั 

3.3 มติคิวามเขม้ขน้หรอืความมัน่ใจ (Strength) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะ
พจิารณาตดัสนิความเป็นไปไดใ้นความสามารถของบุคคลทีจ่ะปฏบิตังิาน คอื เป็นความเชื่อมัน่
ของบุคคลในการประเมนิการกระทาํของตนเอง 

4. แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ์
สุพศิ ตระกูลศุภชยั (2547, หน้า 30) ไดอ้า้งองิมาจาก Betz and Hackett. (1983)  

เบทซ ์และ แฮคเคทท ์  ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ์ โดย
แบ่งออก เป็น 3 ดา้น คอื ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ความสามารถในการ
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ใชค้ณิตศาสตร์ในชวีติประจําวนั ความสามารถในการเรยีนวชิาในมธัยมศกึษาตอนปลายที่
เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตรซ์ึ่งแบบวดัที่สรา้งขึน้มมีาตรวดัระดบัความมัน่ใจในความสามารถของ
ตนเองตัง้แต่ระดบัไมม่ ัน่ใจเลย (0) จนถงึมัน่ใจมากทีส่ดุ (9) 

สุพศิ ตระกูลศุภชยั (2547, หน้า 30) ไดอ้า้งองิมาจาก Schunk, Hanson and Cox. 
(1987, pp. 55) ชงัค,์ แฮนสนั และคอ็ก ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ์ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ตัง้แต่ระดบัไม่แน่ใจ (10) จนถงึระดบัแน่ใจว่าทาํ
ไดจ้รงิ ๆ (100) 

จริาภรณ์ กุณสทิธิ ์(2541, หน้า 54) ไดอ้า้งองิมาจาก Wood and Lock. (1987) วู๊ดและ
ลอ็ค ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เพื่อวดัระดบัความสามารถของบุคคลใน
สถานการณ์เฉพาะดดัแปลงไปใชก้บัวชิาต่าง ๆ ซึง่สรา้งตามแนวคดิของแบนดรูา (Bandura) ที่
วดัด้านการคาดหวงัในความสามารถของตนเองที่สามารถกระทําพฤติกรรมตามระดบังานที่
กาํหนดใหไ้ดห้รอืไมใ่นระดบัใด โดยคาํถามทีส่รา้งขึน้จะครอบคลุมเน้ือหา 7 ดา้น คอื 

1. ดา้นความจํา (Memorization) สดัส่วนของเน้ือหาและแนวคดิทีน่ักเรยีน
สามารถจาํได ้

2. ดา้นความตัง้ใจและเอาใจใส ่(Class Concentration) สดัสว่นของชัว่โมงเรยีน 
ทีน่กัเรยีนมคีวามตัง้ใจและเอาใจใสใ่นสิง่ทีค่รสูอนอยา่งเตม็ที ่

3. ดา้นความตัง้ใจในการสอบ (Exam Concentration) สดัส่วนของเวลาที่
นกัเรยีนจะทาํความเขา้ใจและตอบคาํถามในขณะสอบ 

4. ดา้นความเขา้ใจ (Understanding) สดัสว่นของเน้ือหาและแนวคดิทีน่กัเรยีน
สามารถเขา้ใจได ้

5. ดา้นการอธบิายเน้ือหา (Explaining Concepts) สดัส่วนของเน้ือหาและ
แนวคดิทีน่กัเรยีนสามารถอธบิายไดช้ดัเจน 

6. ดา้นการจดบนัทกึ (Note – taking) สดัสว่นของเวลาเรยีนทีน่กัเรยีนสามารถ 
เขา้ใจสิง่ทีน่กัเรยีนจดบนัทกึได ้

สุพศิ ตระกูลศุภชยั (2547, หน้า 31) ไดอ้า้งองิมาจาก Mone. (1994, pp. 519) โมน ได้
เพิม่องคป์ระกอบ Outcome Expectancy หรอื Outcome Self – efficacy จาํนวน 3 ขอ้ และ
องคป์ระกอบดา้น Process Self – efficacy จาํนวน 17 ขอ้ ซึง่เขาเรยีกว่าการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองประกอบดว้ย 2 ลกัษณะตามแนวคดิของแบนดูรา (Bandura) คอื การรบัรู้
ความสามารถของตนเองดา้นกระบวนการ (Process Self – efficacy) และการรบัรู้
ความสามารถของตนเองดา้นผลลพัธ ์(Outcome Self – efficacy) 

วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี(2538, หน้า 97-109) ไดส้รุปวธิกีารวดัการรบัรูค้วาม สามารถของ
ตนเองไวว้่า วธิกีารวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีใ่ชก้นัมากคอื การวดัความมัน่ใจ โดย
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สอบถามว่าผูต้อบมคีวามมัน่ใจว่าเขาสามารถปฏบิตังิานทีย่ากขึน้หรอืไม่ ซึง่คําตอบจะอยู่ใน 
ลกัษณะ “ไมม่คีวามมัน่ใจ” (0 คะแนน) ไปจนถงึ “มคีวามมัน่ใจเตม็ที”่ (10 คะแนน) หรอืใชส้เกล
แบบ 0% ถงึ 100% การวดัทีนิ่ยมรองลงมาคอื การวดัระดบัความยาก มกัเป็นการถามว่า เขา
สามารถปฏบิตังิานในหน้าทีย่ากขึน้หรอืไม ่ซึง่คาํตอบจะเป็นแบบ “ใช่” และ “ไมใ่ช่” สว่นการวดั
แบบที ่ 3 คอืการวดัแบบผสมจะมทีัง้การวดัความมัน่ใจและระดบัความยาก โดยใชข้อ้คาํถาม
เดยีวกนั และคาํตอบ ใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื “ใช่” และ “ไมใ่ช่” และแบบเปอรเ์ซน็ตห์รอืแบบสเกล 
11 หน่วย การรวมคะแนนทาํไดโ้ดยรวมคาํตอบของความมัน่ใจเฉพาะขอ้ทีต่อบ “ใช่” ในสเกล
ระดบัความยาก 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้ครื่องมอืวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีเ่ป็นแบบวดั
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคริท์ โดยใชก้รอบแนวคดิของแบนดูรา 
(Bandura) คอื แยกเป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝง การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น
กระบวนการและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นผลลพัธ ์

5. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เช่น ปราณี ฉายเพิม่ (2544, 

หน้า 157-160) ทาํการวจิยัเรื่องจติลกัษณะบางประการทีส่มัพนัธแ์ละมอีทิธพิลต่อการรบัรู ้อตั
สมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตร ์ และความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูอ้ตัสมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธ์
ทางบวกต่อวชิาคณิตศาสตร ์สุพศิ ตระกูลศุภชยั (2547, หน้า 113-114) ทาํการวจิยัเรื่อง
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับางประการที่สมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองทางคณิตศาสตร์ส่งผลทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ประกาศ มชียั (2548, หน้า 107) ทาํการวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์
ระหว่างจติพสิยับางประการ พฤตกิรรมการเรยีนคณิตศาสตร ์ พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตร์
กบัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ใน
จงัหวดัยโสธร ผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

จากการศกึษาทฤษฎ/ีเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
สรุปไดว้า่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางออ้มต่อ
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน และพบว่าการรบัรู้ความสามารถของตนเองมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกต่อ
ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
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ของนกัเรยีน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมอีทิธพิลทางออ้ม
ต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนโดยผา่นทางแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์และความตัง้ใจเรยีน  

พฤติกรรมการสอนของคร ู
1. ความหมาย 

นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการสอนไว ้ดงัน้ี 
นิพนธ ์ สนิพนู. (2545, หน้า 49) ไดอ้า้งองิมาจาก Mursell. (1954, pp.18) เมอซอล 

สรุปไวว้่า พฤตกิรรมการสอนคอื การกระทาํของผูส้อนในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรู ้

ขวญัจริา อนนัต.์ (2546, หน้า 23) ไดอ้า้งองิมาจาก Flanderson. (1970, pp. 4) แฟลน
เดอรส์นั ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ พฤตกิรรมการสอนของคร ูหมายถงึ การกระทาํของครทูีเ่กดิขึน้
ระหว่างการปฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีน 

สมจติ สวธนไพบลูย ์ (2529, หน้า 1) ใหค้วามหมายว่า พฤตกิรรมการสอนของคร ู
หมายถงึ การกระทาํทีค่รกูาํหนดใหม้ขี ึน้ภายใตส้ถานการณ์การเรยีนการสอนซึง่มทีัง้การกระทาํ
หรอืการแสดงออกของครแูละของนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองกนัในชัน้เรยีน มพีฤตกิรรมทางวาจา 
เช่น การพดู การอธบิาย การใชค้าํถาม การออกคาํสัง่ การเสรมิแรง การใชส้ือ่การสอน การตอบ
คาํถามของนกัเรยีน การทาํแบบฝึกหดั รวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธด์ว้ย 

จนิตนา สุขมาก (2536, หน้า 4) สรุปว่า การสอนคอื การทาํใหค้วามรูแ้ละทกัษะเกดิ
สมัฤทธิผ์ลอยา่งดทีีส่ดุเป็นการจดัประสบการณ์ชวีติใหก้บัผูเ้รยีน 

อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2540, หน้า 3) สรุปไวว้า่การสอนเป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน เพือ่ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจุดประสงคท์ีก่ําหนดซึง่
ตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของผูส้อน 

วชิยั วงษ์ใหญ่ (2541, หน้า 11 – 14) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมการสอนไวว้่า
หมายถงึ พฤตกิรรมทีค่รแูสดงออกเกีย่วกบัการเรยีนการสอน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปสูพ่ฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นหลกัสตูรทีเ่รยีน 

สรุป พฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตร ์ หมายถงึ การกระทาํหรอืกจิกรรมทีค่รู
แสดงออกดา้น เทคนิคและวธิสีอน การใชส้ือ่การสอน การใชห้ลกัจติวทิยา และดา้นการวดัและ
ประเมนิผล เพื่อมุ่งพฒันานักเรยีนทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ เจตคต ิ และทกัษะตาม
จุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นวชิาคณิตศาสตร ์

2. แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการสอน 
นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึแนวคดิและหลกัการสอนไวด้งัน้ี 
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แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของ เคานิน (สรุางค ์โคว้ตระกูล. 2544, หน้า 431-
432 ; อา้งองิมาจาก Kounin. 1970) การศกึษาของ เคานิน เกีย่วกบับรรยากาศของหอ้งเรยีนที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้พบวา่พฤตกิรรมการสอนของครสูาํคญัมาก ในหอ้งเรยีนทีม่บีรรยากาศเอือ้ต่อ
การเรยีนรูม้กัจะมคีรทูีม่คีวามสามารถและพฤตกิรรมดงัต่อไปน้ี 

1. ครจูะตอ้งเป็นผูท้ีท่ราบความเคลื่อนไหวของหอ้งเรยีนตลอดเวลา ทราบว่า
นักเรยีนแต่ละคนทําอะไรบา้ง มปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างไร เมื่อมเีหตุทีจ่ะก่อกวนความสงบของ
หอ้งเรยีน ครกูต็ดัไฟแต่ตน้ลมได ้เคานิน เรยีกคุณสมบตัอินัน้ีว่า With-it-Ness หรอืมคีวามรูส้กึ
ไวต่อบรรยากาศในหอ้งเรยีน 

2. ครเูป็นผูท้ีส่ามารถทีจ่ะดูแลชัน้เรยีนไดท้ัว่ถงึ เช่น ถา้ครูกําลงัอธบิายให้
นกัเรยีนคนหน่ึง และไดใ้หน้กัเรยีนอกี 3 คน ทาํแบบฝึกหดัคณิตศาสตรอ์ยูห่น้าหอ้งเรยีน โดยใช ้
กระดานดํา สว่นนกัเรยีนทีเ่หลอืทาํงานอยูบ่นโต๊ะตวัเอง ถา้นกัเรยีน 2 ใน 3 คน ทีก่ําลงัทาํ
แบบฝึกหดับนกระดานดําเล่นกนัแทนทีจ่ะทํางาน ครทูีค่วบคุมหอ้งเรยีนจะไดเ้หน็เหตุการณ์และ
สามารถทีจ่ะหา้มนกัเรยีนทีก่ําลงัเล่นใหห้ยุด และขณะเดยีวกนัครกูส็ามารถกลบัมาอธบิายงาน
ไดอ้ยา่งปกต ิ

3. ครเูป็นผูท้ีม่คีวามสามารถรกัษาระดบัความสนใจ และความใสใ่จในบทเรยีน 
ทีค่รกูําลงัสอนอยา่งราบรื่น (Smoothness) โดยสามารถทีจ่ะเปลีย่นกจิกรรมต่าง ๆ ทีค่รูสอน
โดยไม่รบกวนหรอืทําลายความสนใจของนักเรยีน ครูจะตอ้งมคีวามรูส้กึไวต่อความรูส้กึของ
นกัเรยีน 

4. ครเูป็นผูส้ามารถเปลีย่นแปลงเทคนิคการสอนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของนักเรยีนและวชิาทีเ่รยีน (Variety) มคีวามกระตอืรอืรน้ในเรื่องทีต่นสอน และพยายาม
เปลีย่นพฤตกิรรมของตนเพือ่ไมใ่หพ้ดูสิง่ทีซ่ํ้า ๆ เป็นประจาํ 

5. ครูควรพยายามที่จะหลกีเลี่ยงการพูดซํ้าซากและหยุมหยมิเกี่ยวกบัการ 
สัง่งานใหน้กัเรยีนทํา หรอืใหน้กัเรยีนประกอบกจิกรรมทีไ่ม่จาํเป็นต่อสิง่ทีน่ักเรยีนตอ้งการหรอื
คาดหวงัทีจ่ะทาํใหเ้กดิขึน้เรว็ ๆ 

6. ครูจะตอ้งระวงัทีจ่ะไม่ทาํโทษหรอืคาดโทษนักเรยีนคนใดคนหนึ่งอยา่งไม่มี
เหตุผลแลว้เป็นผลกระทบต่อนกัเรยีนทัง้ชัน้ ทาํใหน้กัเรยีนไมม่คีวามสขุจนทาํงานไมไ่ด ้ 

หลกัการสอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของบทิเทอรแ์ละคณะ (ขวญัจริา อนนัต.์ 
2546, หน้า 25-26 ; อา้งองิมาจาก Bitter and others. 1989, pp. 43-44) บทิเทอร ์และคณะ ได้
สรุปเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของครูคณิตศาสตรท์ีช่่วยพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนไวด้งัน้ี 

1. ครคูวรเลอืกปญัหาทีน่่าสนใจและไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไปมาสอนนกัเรยีน 
2. ครคูวรแบง่นกัเรยีนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อใหร้่วมกนัแกป้ญัหา เป็นการ

ฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัการทาํงานรว่มกนั 
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3. ครูควรใหน้ักเรยีนพจิารณาว่าโจทยก์ําหนดขอ้มูลอะไรมาให ้ ซึง่สามารถ
นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา และยงัตอ้งการใชข้อ้มลูอื่นใดอกีบา้งในการแกป้ญัหาขอ้นัน้ ๆ 

4. ครคูวรใหน้กัเรยีนพจิารณาวา่ปญัหาถามหาอะไร ถา้นกัเรยีนไมส่ามารถบอก
ไดใ้หอ่้านปญัหานัน้ใหม ่และถา้จาํเป็นจรงิ ๆ กใ็หค้รูอธบิายความหมายของคาํทีใ่ชใ้นปญัหาขอ้
นัน้ ๆ ใหน้กัเรยีนทราบ 

5. ครคูวรใหน้กัเรยีนฝึกการแกป้ญัหาหลาย ๆ รปูแบบ เพื่อไมใ่หน้กัเรยีนรูส้กึ
เบือ่กบัการแกป้ญัหาทีซ่ํ้าซากไมท่า้ทายความสามารถทีกํ่าหนดให ้

6. ครคูวรใหน้ักเรยีนทาํการแกป้ญัหาบ่อย ๆ จนเคยชนิว่าเป็นสว่นหน่ึงของ
กระบวนการเรยีนการสอน 

7. ครูควรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนแกป้ญัหาหลาย ๆ วธิใีนขอ้เดยีวกนั เพื่อใหเ้หน็ว่า
ยงัมวีธิกีารอื่น ๆ อกีทีจ่ะใชแ้กป้ญัหาในขอ้นัน้ ๆ ได ้

8. ครคูวรช่วยเหลอืนกัเรยีนในการเลอืกวธิแีกป้ญัหาทีเ่หมาะสมสาํหรบัปญัหา
เฉพาะรปูแบบนัน้ ๆ 

9. ครคูวรพจิารณาวา่ปญัหาในขอ้นัน้คลา้ยกบัปญัหาทีเ่คยพบมาหรอืไม ่
10. ครคูวรใหเ้วลากบันกัเรยีนในการลงมอืแกป้ญัหา อภปิรายผลการแกป้ญัหา 

และวธิดีาํเนินการในการแกป้ญัหา 
11. ครคูวรใหน้กัเรยีนฝึกการคาดคะเนคาํตอบ และการทดสอบคาํตอบทีไ่ดเ้พือ่

ประหยดัเวลาในการแกป้ญัหา 
 ยุพนิ พพิธิกุล (2539, หน้า 49 – 50) ไดก้ล่าวถงึหลกัการสอนคณิตศาสตรไ์ว้

ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. สอนจากเรื่องงา่ยไปหาเรื่องยาก หรอืเปลีย่นจากรปูธรรมไปหานามธรรมใน

เรือ่งทีส่ามารถใชส้ือ่การเรยีนการสอนประกอบได ้
2. สอนใหส้มัพนัธค์วามคดิ โดยการรวบรวมเรื่องทีเ่หมอืนกนัเขา้เป็นหมวดหมู่

เพือ่ช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดแ้มน่ยาํ หรอืเรือ่งทีส่มัพนัธก์นักค็วรจะสอนไปพรอ้ม ๆ กนั 
3. เปลีย่นวธิสีอนบา้งเพือ่ไมใ่หซ้ํ้าซากน่าเบื่อหน่าย และเป็นการกระตุน้ความ

สนใจของผูเ้รยีนดว้ย เช่น การใชเ้กม เพลง การต์นู เป็นตน้ 
4. สอนใหผ้า่นประสาทสมัผสัโดยทีค่รไูม่ควรพดูลอย ๆ แต่ครคูวรพดูไป เขยีน

กระดานดาํไปดว้ย และใหน้กัเรยีนลงมอืปฏบิตัใินสิง่ทีท่าํไดด้ว้ยตนเอง 
5. คาํนึงถงึประสบการณ์เดมิ และทกัษะเดมิทีน่กัเรยีนมอียู ่ เน้ือหาใหม่ควร

ต่อเนื่องกบัเน้ือหาเดมิ และไมค่วรสอนเรือ่งยากจนเกนิไป ควรคาํนึงถงึหลกัสตูรดว้ยเพราะจะทาํ
ใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนทอ้ถอย และครคูวรสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งเป็นราย ๆ ไป 

6. สอนใหน้กัเรยีนสามารถสรุปความคดิรวบยอดหรอืมโนมต ิ (Concept) ได้
ดว้ยตนเองและใหน้กัเรยีนมองเหน็โครงสรา้งของเน้ือหาดว้ย 

DPU



 63 

7. ครคูวรมอีารมณ์ขนั เพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในหอ้งเรยีนน่าเรยีนยิง่ขึน้และ
ควรมคีวามกระตอืรอืรน้แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ 

ชยัยงค ์พรมวงศ์ (2543, หน้า 5) ไดเ้สนอแนวคดิทีส่ามารถใชใ้นการออกแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่คุีณภาพ ดงัน้ี 

1. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่คีวรช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นร่วมทางดา้นร่างกาย คอื
เป็นกจิกรรมทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อช่วยใหป้ระสาทการรบัรูข้อง
ผูเ้รยีนตื่นตวั พรอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูและการเรยีนรูต่้าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

2. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่คีวรช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มทางดา้นสตปิญัญา คอื 
เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเคลือ่นไหวทางสตปิญัญา หรอืพดูงา่ย ๆ คอื เป็นกจิกรรมที่
ทา้ทายความคดิของผูเ้รยีน สามารถกระตุน้สมองของผูเ้รยีนใหเ้กดิการเคลื่อนไหว เพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิหรอืลงมอืทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง 

3. กจิกรรมการเรยีนรูท้ ีด่คีวรช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มทางสงัคม คอื เป็น
กจิกรรมทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคลหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวั เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้างดา้นสงัคมกบับุคคล
หรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวัดว้ย 

4. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่คีวรช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มทางอารมณ์ คอื เป็น
กจิกรรมทีส่ง่ผลต่ออารมณ์ความรูส้กึของผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ ประสบการณ์ 
และความเป็นจรงิของผูเ้รยีน จะตอ้งเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูเ้รยีนโดยตรงหรอืใกลต้วัผูเ้รยีน 
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อช่วยใหป้ระสาทการรบัรูข้องผูเ้รยีนตื่นตวั 
พรอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูและการเรยีนรูต่้าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

สรุปหลกัการสอนหรอืพฤตกิรรมการสอนของครทูีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่ ผูเ้รยีน ควรมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ครมูวีธิสีอนและเทคนิคการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
2. ครใูชส้ือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและหลากหลาย 
3. ครมูหีลกัจติวทิยาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีน 
4. ครูใช้หลกัการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารที่

หลากหลาย 
 3. การวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
    การวดัพฤตกิรรมการสอนมวีธิกีารวดัและเครือ่งมอืวดั ดงัน้ี 

1. วธิกีารสงัเกต และจดบนัทกึพฤตกิรรมการสอน โดยการเขา้ไปสงัเกตการณ์ 
สอนของครใูนชัว่โมงคณติศาสตร ์
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2. วธิกีารสมัภาษณ์ และจดบนัทกึการสมัภาษณ์ 
3. วธิกีารสอบถามความคดิเหน็ โดยใชแ้บบสอบถามเพือ่วดัพฤตกิรรมการสอน 

ของคร ู
สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้ครื่องมอืวดัพฤตกิรรมการสอนของครทูีเ่ป็นแบบวดั

แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ โดยแยกเป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวั
แปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู ดงัน้ีคอื เทคนิค/วธิสีอน การใชส้ือ่การสอน การใชห้ลกั
จติวทิยาในการสอน และการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน 

4. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
ผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของคร ูไดแ้ก่ ขวญัจริา อนนัต ์(2546, 

หน้า 88 – 89) ทาํการวจิยัเรื่องการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 พบว่า
พฤตกิรรมการสอนของครมูอีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
ทศัณรงค ์จารุเมธชีน (2548, หน้า 230) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ในจงัหวดัเลย : การวเิคราะห์
เชงิสาเหตุพหุระดบัโดยใชโ้มเดลระดบัลดหลัน่เชงิเสน้ ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการสอนของ
คร ูซึง่เป็นตวัแปรระดบัหอ้งเรยีนมอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ประกาศ มชียั (2548, หน้า 107) ทาํการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างจติพสิยับางประการ 
พฤตกิรรมการเรยีนคณิตศาสตร ์ พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตรก์บัความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในจงัหวดัยโสธร ผลการวจิยัพบว่า 
พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

จากการศกึษาทฤษฎ/ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของคร ู สรุปได้
วา่พฤตกิรรมการสอนของครเูป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลโดยทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน และมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์และผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานว่าพฤตกิรรมการสอนของครู
มอีทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยผา่นทางแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
 
2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 
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 สมลวย สุตยิไท (2541, หน้า 68-69) ไดศ้กึษาเพือ่พฒันารปูแบบของการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กลุม่ตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 1996 – 1997 ในโรงเรยีนสงักดั 
แผนกศกึษาประจําแขวงไชยบุร ี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จํานวน 415 คน 
ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรที่มอีทิธพิลทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางออ้มต่อผลการเรยีน
คณิตศาสตรค์วามถนดัในการเรยีนคณิตศาสตร ์ตวัแปรทีอ่ทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรง
ต่อผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐาน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทีเ่ป็นสาเหตุโดย
ทางออ้มต่อผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเรยีน มโนภาพเกี่ยวกบัตวัเอง 
คุณภาพของการสอนของครูการบรหิารงานของคณะอาํนวยการโรงเรยีน และความสมัพนัธ์ใน
ครอบครวั 
 อเนก เตชะสุข (2542, หน้า 90-91) ไดว้จิยัความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตรเ์จตคตติ่อครผููส้อน ความสนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ความวติกกงัวลในการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์รงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ และความมวีนิยัในตนเองกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที2่ ปีการศกึษา 2541 ในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จาํนวน 536 คน ผลการวจิยัสรุปไวว้่า เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ เจตคตติ่อ
ครผููส้อน ความสนใจในการเรยีนวชิาคณติศาสตรแ์รงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความมวีนิยัในตนเองมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์อยา่งมวีนิยัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 จติอารยี ์ปญัญาแจง้สกุล (2544, หน้า 133-135) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะ
ทางคณิตศาสตร ์ สมรรถภาพทางจํานวน สมรรถภาพทางภาษา เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิแ์ละความรูพ้ื้นฐานทางคณิตศาสตร์กบัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จงัหวดันครราชสมีา กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จงัหวดันครราชสมีา ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2543 จาํนวน 363 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ทกัษะการแปลงภาษาโจทยใ์หเ้ป็นภาษาคณิตศาสตร ์ ทกัษะการคดิ
คาํนวณ ทกัษะการตรวจสอบผลลพัธ์ และความรูพ้ ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ และตวัแปรทีม่ี
อิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร ์
ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สมรรถภาพทางภาษาและสมรรถภาพทางจาํนวน 
 ปราณี ฉายเพิม่ (2544, หน้า 157-160) ทําการวจิยัจติลกัษณะบางประการทีส่มัพนัธ์
และมอีทิธพิลต่อการรบัรูอ้ตัสมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื นกัเรยีนชัน้
มธัยม ศกึษาปีที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2543 สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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จาํนวน 371 คน ผลการวจิยัพบว่า อตัมโนทศัน์ต่อวชิาคณิตศาสตร ์เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรบัรู้อตัสมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตร์
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความวติกกงัวลต่อวชิาคณิตศาสตร ์ มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัการรบัรูอ้ตัสมรรถนะต่อวชิาคณติศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 อตัมโน
ทศัน์ต่อวชิาคณิตศาสตร ์ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ และการรบัรูอ้ตั
สมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตร์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตรอ์ยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความวติกกงัวลต่อวชิาคณิตศาสตร ์ มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 การรบัรูอ้ตัสมรรถนะต่อวชิาคณิตศาสตรม์อีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ มอีทิธพิลทางออ้มต่อความสามารถในการ
แก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ อตัมโนทศัน์ต่อวชิาคณิตศาสตร์และความวติกกงัวลต่อวชิา
คณิตศาสตร์ มอีิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์
 มธุรส ประภาจนัทร ์(2544, หน้า 51) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคต ิแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ ความถนัดทางการเรยีนคณิตศาสตรก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สหวทิยาเขตเบญจบรูพา กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2543 สงักดักรม
สามญัศกึษากรุงเทพมหานคร สหวทิยาเขตเบญจบรูพา จาํนวน 500 คน ผลการวจิยัพบว่า เจต
คตติ่อวชิาคณิตศาสตรค์วามถนดัทางการเรยีน และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ความถนัดทางการเรยีน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตรไ์ด ้
 มติรชยั มชียั (2544, หน้า 78) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดา้นจติพสิยับาง
ประการกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอํานาจเจรญิ กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอํานาจเจรญิ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2543 จาํนวน 
521 คน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์เจตคตติ่อครผููส้อนวชิาคณิตศาสตร ์
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ความสนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์อตัมโน
ทศัน์ทางคณิตศาสตรค์วามมวีนิยัในตนเอง และความเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นความ
วติกกงัวลในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์คอื เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ความสนใจในการเรยีนวชิา
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คณิตศาสตร ์ และเจตคตติ่อครผููส้อนวชิาคณิตศาสตรม์คีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณูเท่ากบั 
0.717 มอีาํนาจการพยากรณ์ไดเ้ทา่กบั 51.50 
 สุภาพร ธรรมสอน (2544, หน้า 86-90) ทําการวจิยัรูปแบบของตวัแปรทีส่่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 : การวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมลสิเรลกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ในสงักดัสาํนกังานสามญัศกึษา
จงัหวดักําแพงเพชรปีการศกึษา 2543 จาํนวน 790 คน ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ภูมหิลงันกัเรยีน สไตลก์ารคดิแบบ
จาํแนกประเภท สไตลก์ารคดิแบบเชื่อมโยงสมัพนัธ ์ และเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ ตวัแปรทีม่ี
อทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ภูมหิลงันกัเรยีน การคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ สไตลก์ารคดิแบบวเิคราะห ์
 จนัทรช์ล ี มาพุทธ (2545, หน้า 47-48) ทาํการวจิยัปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวทิยาลยั
บรูพากลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนสาธติพบิลูบาํเพญ็
มหาวทิยาลยับรูพา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2543 จาํนวน 283 คน ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาดา้นตวันักเรยีน
อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความสามารถทางวชิาการของคร ู และดา้นการสง่เสรมิการเรยีนจาก
ผูป้กครองอยู่ในระดบัมาก และปจัจยัทีส่ามารถร่วมกนัพยากรณ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรไ์ด้
รอ้ยละ 5.79 ไดแ้ก่ ความคาดหวงัและแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์กบัเจตคตติ่อตนเองในการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์สามารถเขยีนเป็นสมการถดถอยในรปูคะแนนดบิไดด้งัน้ี Y´ = 1.1948 - .1725X1 
+ .2493X2 
 บญัชา สุวรรณโท (2545, หน้า 118-124) ทาํการวจิยัรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ
ของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จงัหวดัสุรนิทร ์กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2544 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศกึษาจงัหวดัสุรนิทร ์ จาํนวน 309 คน ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็น
สาเหตุโดยทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ตวั
แปรทีม่อีทิธพิลโดยทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และความถนดัทางการเรยีน 
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลโดยทางออ้ม ไดแ้ก่ มโนภาพเกีย่วกบัตนเอง เจคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ และ
คุณภาพการสอนของครู ส่วนตวัแปรที่ไม่พบว่ามอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 
 กรวภิา สวนบุร ี (2546, หน้า 96) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสาํนกังานการ
ประถมศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

DPU



 68 

สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2545 จาํนวน 378 
คน ผลการวจิยัสรุปได้ดงัน้ี ตวัแปรที่มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ และการเรยีนเสรมิของ
นกัเรยีน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
ไดแ้ก่ ความถนดัทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรต์วัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเรยีน มโนภาพเกีย่วกบัตนเอง คุณภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร ์สภาพแวดลอ้มทางบา้น แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และนิสยัทางการเรยีน 
 ขวญัจริา อนนัต์ (2546, หน้า 88-89) ทาํการวจิยัเรื่องการวเิคราะหค์วาม สมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตุของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ในโรงเรยีนสงักดักรม
สามญัศกึษา จงัหวดันนทบุร ีภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2545 จาํนวน 427 คน ผลการวจิยั
พบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ 
ความถนดัทางการเรยีนเชงิภาษา ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ พฤตกิรรมการสอนของคร ู
การคดิอภมิาน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
ไดแ้ก่ ความเอาใจใสใ่นการเรยีน 
 จารุวรรณ เฮา้ทา (2546, หน้า 61-62) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัสาํนกังานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัหนองบวัลาํภ ูกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2545 สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
จาํนวน 342 คน ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงต่อผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 และสภาพแวดลอ้มทางโรงเรยีน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรง
และทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์และ
คุณภาพการสอน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สภาพแวดลอ้มทางบา้น มโนภาพเกีย่วกบัตนเอง 
และความเอาใจใสข่องผูป้กครอง 
 สุชาต ิหอมจนัทร ์ (2546, หน้า 93-95) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 สงักดักรมสามญั
ศกึษาจงัหวดันครราชสมีา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 
โปรแกรมการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2545 จาํนวน 1,030 
คน และครผููส้อนวชิาคณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 จาํนวน 19 คน สงักดักรมสามญัศกึษา 
จงัหวดันครราชสมีาผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ไดแ้ก่รปูแบบการเรยีนแบบมสีว่นรว่ม รปูแบบการเรยีนแบบร่วมมอื และเวลาทีใ่ช้
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ในการศกึษาเพิม่เตมิตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ความรูพ้ ืน้ฐานเดมิ และคุณภาพการสอนของคร ูตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้ม
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ความถนัดดา้นจํานวน ความถนัดดา้น
เหตุผล ความถนดัดา้นมติสิมัพนัธค์วามตัง้ใจเรยีน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และความสมัพนัธภ์ายใน
ครอบครวั 
 ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรพัย ์ (2547, หน้า 87-89) ไดท้าํการวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคะแนน
พฒันาการวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดักรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 334 คน และครู
จาํนวน 11 คน ขอ้มลูในสว่นของคะแนนพฒันาการวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภมูทิีไ่ดจ้าก
คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร ์ทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูจากการสอบซํ้า 3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 4 สปัดาห ์
ผลการวจิยัพบว่า โมเดลปจัจยัทีส่่งผลต่อคะแนนพฒันาการวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ตวัแปรในโมเดลสามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของพฒันาการวชิาคณิตศาสตรไ์ดร้อ้ยละ 58.9 โดยตวัแปรพฒันาการของการ
เรยีนคณิตศาสตรไ์ดร้บัอทิธพิลทางตรงจากฐานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครองสงูสุด รองลงมาคอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเดมิ การศกึษาของครผููส้อน และเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
และไดร้บัอทิธพิลทางออ้มจากการศกึษาของผูป้กครองสงูสดุ โดยสง่ผา่นฐานะทางเศรษฐกจิของ
ผูป้กครองและเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ รองลงมาคอื ฐานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครอง โดย
ส่งผ่านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเดมิ และการศกึษาของครูผูส้อน โดยสง่ผ่านเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร์ ส่วนโมเดลปจัจยัทีส่่งผลต่อคะแนนพฒันาการวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนเพศ
ชายและเพศหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 มคีวามไมแ่ปรเปลีย่นในดา้นรปูแบบของโมเดล และใน
ดา้นพารามเิตอร ์LX LY และ GA โมเดลปจัจยัทีส่ง่ผลต่อคะแนนพฒันาการวชิาคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้า่คะแนนแบบทววิภิาคและไดจ้ากการตรวจ
ให้คะแนนความรู้บางส่วนมีความไม่แปรเปลี่ยนในด้านรูปแบบของโมเดล และในด้าน
พารามเิตอร ์LX LY GA BE และ PS 
 จาํเนียร แซ่อึม่ (2547, หน้า 89) ทาํการวจิยัตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความ สามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา รอ้ยเอด็ เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 ภาคเรยีนที ่ 2 ปี
การศกึษา2546 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 1 จาํนวน 360 คน ผลการวจิยั
พบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุโดยทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรไ์ดแ้ก่ ทกัษะการคดิคาํนวณ ทกัษะทางภาษาและมโนภาพเกีย่วกบัตนเอง ตวัแปรที่
มอีทิธพิลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และคุณภาพการสอน ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็น
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สาเหตุโดยทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์และความตัง้ใจเรยีน 
 มะลวิรรณ โคตรศร ี(2547, หน้า 85-89) ทาํการวจิยัเรือ่งการพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2546 ในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานภาคตะวนัออก จาํนวน 420 คน ผลการวจิยั
สรุปว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์แบบการคดิ ความวติก
กงัวลในวชิาคณิตศาสตรเ์จตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์และความรูพ้ ืน้ฐานเดมิทางคณิตศาสตร ์ตวั
แปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ ไดแ้ก่ 
ความรูพ้ืน้ฐานเดมิทางคณิตศาสตร ์เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
 ศริพิร จรยิาจริวฒันา (2547, หน้า 68-69) ทาํการวจิยัการพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุของการรบัรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ปีการศกึษา 2546 ในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาคตะวนัออก จาํนวน 400 คน ผูป้กครอง
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 จํานวน 400 คน และครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตรช์ัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6 จํานวน 18 คน ผลการวจิยัสรุปว่า โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการ
รบัรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์อยู่ใน
เกณฑด์ ี โดยพจิารณาจากคา่ไค-สแควร ์ เท่ากบั 7.82 ทีอ่งศาอสิระ เท่ากบั 13 ค่าความน่าจะ
เป็น เท่ากบั .86 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เทา่กบั 1.00 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง
ทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั .98 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI) เท่ากบั 1.00 
ดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่พารามเิตอร ์ (SRMR) เท่ากบั .02 และดชันีรากของ
คา่เฉลีย่กําลงัสองของส่วนเหลอืมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .00 ตวัแปรทัง้หมดในโมเดล
สามารถอธบิายความแปรปรวนในตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตร ์ ของนักเรยีน
ไดร้อ้ยละ 85.70 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ การรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความสามารถทางคณิตศาสตร ์
การรบัรูข้องผูป้กครองเกีย่วกบัความสามารถทางคณิตศาสตรแ์ละผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์ี่
ผา่นมา 
 สุทนิ กองเงนิ (2547, หน้า 76-77) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่ม
ตวัอยา่งคอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2545 ในโรงเรยีนสงักดั
กรมสามญัศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 329 คน ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิล
โดยทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ไดแ้ก่ 
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ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ และความมุง่หวงัในการศกึษาต่อ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ไดแ้ก่ เจตคตติ่อ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ และความถนัดทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ไดแ้ก่ 
ความตัง้ใจเรยีน มโนภาพเกีย่วกบัตนเองแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั 
และคุณภาพการสอนของครคูณติศาสตร ์
 ประกาศ มชียั (2548, หน้า 107) ทาํการวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างจติพสิยับางประการ
พฤตกิรรมการเรยีนคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการสอนคณิตศาสตรก์บัความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ในจงัหวดัยโสธร กลุ่มตวัอยา่งคอื 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จงัหวดัยโสธร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 จาํนวน 370 คน 
ผลการวจิยัพบว่า การกํากบัตนเองในการเรยีน การรบัรู้ความสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ์การรบัรูค้วามคาดหวงัของผูป้กครองดา้นการศกึษา การปฏบิตัติวัในชัน้เรยีน การ
รบัผดิชอบต่องานในบทเรยีนการเตรยีมการวดัผล ความสามารถทางวชิาการ และการวดัผลและ
ประเมนิผลมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตวัแปรทีม่อีํานาจพยากรณ์ต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรค์อื พฤตกิรรมดา้นการกํากบัตนเองในการเรยีน และพฤตกิรรม
ด้านการรบัรู้ความคาดหวงัของผู้ปกครองด้านการศึกษามคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ
เทา่กบั .433 
 สุดาลกัษณ์ เขม็พรมมา (2548, หน้า 59-60) ทาํการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ในโรงเรยีนกลุ่ม
บรูพา สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2547 ในกลุ่มโรงเรยีนบรูพา สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน ผลการวจิยั
พบว่า ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนกลุ่มบรูพา สงักดักรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เรยีงลาํดบัความสมัพนัธก์บัตวัแปรเกณฑจ์ากมากไปหาน้อย คอื เทคนิคการสอนของ
คร ู(X9) ความรูแ้ละประสบการณ์การสอนของคร ู(X10) เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(X2) เจตคติ
ต่อครผููส้อนวชิาคณิตศาสตร ์ (X3) บุคลกิภาพของคร ู (X8) ตามลาํดบั โดยมคีา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.854 ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์อยู่ในรูป
คะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 Y´ = 5.923 + 0.368 X9 + 0.337 X10 + 0.170 X2 + 0.117 X3 + 0.116 X8  
 Z´ = 0.356 Z9 + 0.352Z10 + 0.143Z2 + 0.109Z3 + 0.115Z8 
 ทศัณรงค ์ จารุเมธชีน (2548, หน้า 230) ทําการวจิยัปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่ง่ผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในจงัหวดัเลย : การ
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วเิคราะห์เชงิสาเหตุพหุระดบัโดยใชโ้มเดลระดบัลดหลัน่เชงิเสน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2546 ในจงัหวดัเลยจาํนวน 666 คน ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรเชงิสาเหตุระดบั
นกัเรยีนทีม่อีทิธพิลทางตรงอยา่งเดยีวต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์คอื เวลาทีใ่ช้
ในการศกึษาเพิม่เตมิ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางออ้ม คอื ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ เจตคตติ่อ
การเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละความถนดัดา้นเหตุผล ตามลาํดบั ตวัแปรทีม่ี
อทิธพิลทางออ้มอยา่งเดยีวคอื พฤตกิรรมการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ การสง่เสรมิการเรยีนของ
ผูป้กครอง ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั ความถนดัดา้นมติสิมัพนัธ ์และความถนดัดา้นจาํนวน 
ตามลําดบั ตวัแปรระดบัหอ้งเรยีนทีม่อีทิธพิลทางตรงอย่างเดยีวคอื บรรยากาศในชัน้เรยีน     
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มอยา่งเดยีวคอื ประสบการณ์ในการสอนของคร ู และพฤตกิรรมการ
สอนวชิาคณิตศาสตรข์องคร ู
 ธนบด ี สขีาวอ่อน (2549, หน้า 114-117) ทําการวจิยัเรื่ององคป์ระกอบบางประการที่
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์: การวเิคราะหพ์หุระดบัโดยใชโ้มเดลระดบัลดหลัน่เชงิเสน้ 
กลุ่มตวัอยา่ง คอืนกัเรยีนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์จาํนวน 1,000 คน ครผููส้อนวชิาคณิตศาสตรน์กัเรยีนกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 39 คน ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัแปรระดบันกัเรยีนทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
และความสามารถดา้นเหตุผลมติคิณิตศาสตร์ ตวัแปรระดบัหอ้งเรยีนที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ บรรยากาศใน
หอ้งเรยีนคณติศาสตร ์
 สดุฤทยั ศรปีรชีา (2550, หน้า 82-83) ทาํการวจิยัการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั
บางประการกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวชิาภาษาไทยของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 6 กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 สงักดัสาํนกับรหิารงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2549 
จาํนวน 1,092 คน ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เชาวน์ปญัญา เจตคติ
ต่อการเรยีน การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเขม้งวดกวดขนัส่วนตวัแปรปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาไทยอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ เจตคตติ่อการเรยีน การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั การอบรมเลีย้งดู
แบบปลอ่ยปละละเลย และเชาวน์ปญัญา 
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2.2.2  งานวิจยัต่างประเทศ 
 ชอยท ์(Choi. 1999, pp. 64-A) ไดท้าํการวจิยัโมเดลเชงิโครงสรา้งของความสามารถใน
การแกป้ญัหา การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความมานะพยายาม ความวติกกงัวล และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาแคลคลูสั ซึง่การดาํเนินการวจิยัแบง่เป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่
1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเกีย่วกบัความสามารถในการแก้ปญัหาโดยการกําหนด
องคป์ระกอบดา้นขอบเขตของความรู ้ วธิกีารในการแกป้ญัหา แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ขัน้ตอนที ่ 2 
ใชโ้มเดลเชงิโครงสรา้งตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการแกป้ญัหา ความวติก
กงัวล การใชยุ้ทธวธิใีนการแกป้ญัหา การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความมานะพยายาม 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาแคลคูลสั ผลการวจิยัพบว่า (1) องคป์ระกอบของความ 
สามารถในการแกป้ญัหาประกอบดว้ยพสิยัของความรู ้ ยุทธศาสตรก์ารแกป้ญัหา และแรงจงูใจ 
(2) จากโมเดลคุณลกัษณะพบว่า นกัเรยีนทีม่คีวามรูเ้ดมิมาก จะมยุีทธศาสตรก์ารใชส้ตปิญัญา
มาก มคีวามวติกกงัวลน้อยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ โดยยทุธวธิใีนการแกป้ญัหา และ
ความวติกกงัวลไมม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (3) นักเรยีนทีม่กีารรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองสงู เรยีนวชิาแคลคูลสัไดด้กีว่า อนัเป็นผลทางตรงและทางออ้มของความมานะ
พยายามของเขาต่อความสามารถในวชิาแคลคูลสั และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมี
อทิธพิลทางลบต่อความวติกกงัวล และ (4) ความสามารถในการแกป้ญัหามผีลทางบวกต่อการ
รบัรูค้วามสามารถของตนน้ี ยทุธศาสตรด์า้นสตปิญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง และความมานะพยายาม และ
ความสามารถในการแกป้ญัหามผีลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 มาลพ์สั และ โฮควีา (Malpass. 1996, pp. 3511-A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการ
กํากบัตนเองในการเรยีน การกําหนดเป้าหมาย การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความวติก
กงัวลและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวคิณิตศาสตร์ สําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดย
ทาํการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรยีน 144 คน ซึง่เป็นเพศชาย 78 คน และเพศหญงิ 66 คน ใน
เกรด 10 – 12 จากโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในทางตอนใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นีย และวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการใชโ้มเดลสมการโครงสรา้ง ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวคิณิตศาสตร ์ และมคีวามสมัพนัธท์างลบ
กบัความกงัวลใจ 
 ไวท ์ (White. 2001, pp. 2062-A) ไดศ้กึษาปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม สภาพ
ครอบครัวและเจตคติที่ส ัมพันธ์กับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ประถมศกึษา กลุ่มตวัอยา่งคอืนกัเรยีนเกรด 5 จากโรงเรยีนในตําบลทางภาคตะวนัออกของรฐั
เทนนีซ ีสหรฐัอเมรกิา ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ทีป่รบัปรุงจากแบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรข์องเฟนนีมา – 
เชอรแ์มน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิม์าตรฐานของเทอราโนวา และแบบสอบถามผูป้กครอง
นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งเกีย่วกบัเจตคตติ่อคณิตศาสตรร์ะดบัความสมัพนัธข์องพวกเขา และสภาพ
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เศรษฐกจิ และขอ้มลูสว่นตวั ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติจิากการใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิม์าตรฐาน
ของเทอราโนวา ไดแ้ก่ รายไดต้่อปีของครอบครวั ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง ความสมัพนัธ์
ของผูป้กครอง ส่วนตวัแปรทางด้านเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ ความมัน่ใจในการเรยีน
คณิตศาสตร์ของผูป้กครอง และความวติกกงัวลต่อวชิาคณิตศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบั
การศกึษาของผูป้กครอง รายไดต้่อปีของครอบครวั และเพศ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ สว่น
ปจัจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม และปจัจยัด้านเจตคติมอีํานาจสูงสุดในการพยากรณ์
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ในทางตรงกนัขา้ม เพศของนกัเรยีน และความสมัพนัธ์
ของผูป้กครองไมม่อีาํนาจในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
 โควโซลสิ และ แคมพเ์บล (Kousoulis and Campbell. 2001, pp. 108-127) ไดศ้กึษา
อทิธพิลของพฤตกิรรมและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั ทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ แรงจงูใจของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ทีป่ระกอบดว้ยมโน
ภาพแห่งตน เจตคตติ่อโรงเรยีน และความปรารถนา โดยทีก่ารศกึษาน้ีอยูบ่นโมเดลของ วอล
เบอรค์ (Walberg. 1984 a) โดยทาํการสุม่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนของนกัเรยีนจาํนวน 737 
คน จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) ผลการวจิยัน้ีชีใ้หเ้หน็
วา่ ตวัทาํนายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีด่ทีีสุ่ด คอื ความรูพ้ืน้ฐาน
เดมิของนักเรยีนมโนภาพแห่งตนเกี่ยวกบัวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เป็นตวัทํานาย
ผลสมัฤทธิใ์นวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรท์ีด่ ี แรงกดดนัจากผูป้กครอง เป็นตวัทาํนาย
แรงจูงใจและผลสมัฤทธิใ์นวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นทางลบ โดยเฉพาะในเพศหญงิ 
การไดร้บัการสนบัสนุนจากผูป้กครอง พบวา่มอีทิธพิลทางตรงต่อแรงจงูใจของนกัเรยีน และมผีล
ทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม พบว่า มี
ความสาํคญัมาก เน่ืองจากมอีทิธพิลทางตรงต่อความตอ้งการทางดา้นการศกึษา แรงกดดนั การ
สง่เสรมิทางจติใจ และมอีทิธพิลทางออ้มต่อความรูพ้ ืน้ฐานเดมิความตอ้งการทางดา้นการศกึษา 
เจตคตติ่อโรงเรยีน มโนภาพแห่งตนเกีย่วกบัวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ และผลสมัฤทธิ ์
ในวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
 มาจมัเดอร ์ (Majumder. 2004, pp. 4077-B) ไดศ้กึษาปจัจยัในการแกป้ญัหาคาํทาง
คณิตศาสตร ์โดยเน้นความสามารถทางภาษา ทกัษะในการคาํนวณ ความสามารถในการจาํและ
การยบัยัง้ การใสใ่จต่อคาํตอบของปญัหา ของนักเรยีนเกรด 2 กลุ่มตวัอยา่งจะถูกถามเกีย่วกบั
การแกโ้จทยป์ญัหาทางคณติศาสตรด์ว้ยวธิทีีแ่ตกต่างกนั 3 วธิ ีมรีะดบัของการคดิต่างกนัปญัหา
แต่ละชนิดจะแตกต่างกนั และวธิกีารแกป้ญัหาของเดก็แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่าความเขา้ใจ
ในการอ่าน เป็นตวัทํานายทีด่ขีองความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคําทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการคาํนวณ และการจดจาํหลกัการสาํคญักเ็ป็นตวัแปรทีส่นบัสนุนการแกป้ญัหา
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คาํตอบทางคณิตศาสตร ์สว่นการยบัยัง้การใสใ่จต่อคาํตอบของปญัหาว่ามบีทบาทบา้งในการแก้
โจทยป์ญัหาคาํทางคณติศาสตร ์
 สแวงโรจน์ (Swangrojn. 2004, pp. 2818 – A) ไดว้จิยัการแกโ้จทยป์ญัหาพชีคณิตของ
นกัเรยีนเพือ่ศกึษายุทธศาสตรท์ีน่ักเรยีนใชใ้นการแกโ้จทยแ์ละยทุธศาสตรท์ีค่รูใชใ้นการสอนแก้
โจทยป์ญัหา ใชก้ารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในการแก้โจทย์ปญัหา มกีารสงัเกต
กระบวนการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหา โดยกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นคร ู 3 คน สอน
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 3 หอ้ง และสมัภาษณ์นกัเรยีน 6 คน ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็
ว่านักเรยีนกลุ่มตวัอย่างในการทดลองน้ีประสบความสําเรจ็ในการแกโ้จทยป์ญัหา และพบว่า
ยุทธศาสตรใ์นการแกป้ญัหาทีม่ตีวัแปร 2 ตวั มทีัง้การใชยุ้ทธศาสตรท์างพชีคณิตและไม่ใช้
ยุทธศาสตรท์างพชีคณิต นกัเรยีนทีม่ปีญัหาในการแกโ้จทยพ์ชีคณิตในเรื่องการแปลความหมาย
ของปญัหา และสรา้งความเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาไปเป็นสมการโดยใชต้วัแปรและสญัลกัษณ์ 
ผลจากการสงัเกตพบว่าครทูัง้ 3 คนมวีธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนั พบว่าคร ู 2 คน ใชว้ธิกีารสอน
โดยตรง แต่อกีคนกลบัใชว้ธิกีารสอนทางออ้มโดยใหน้กัเรยีนถาม พดู และตอบ ดงันัน้ ศกัยภาพ
ของการเรยีนการสอนจะเหน็ไดจ้ากผลงานของนักเรยีนในชัน้เรยีนทีส่อน โดยครูทีใ่ชว้ธิสีอน
โดยตรงน้อยและใชว้ธิถีาม – ตอบ จะมผีลการเรยีนและผลงานทีน่่าพอใจกว่ากลุ่มทีค่รสูอน
โดยตรง 

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่ามีตวัแปรที่มอีิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรส์รุปไดด้งัตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 1   ตวัแปรดา้นนกัศกึษาทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา    
      คณิตศาสตร ์
 
    ระดบั 
 ตวัแปรตาม  ปี การศกึษา 

ตวัแปรตน้ (ความสามารถในการแกโ้จทย ์ ผูว้จิยั พ.ศ. ของกลุม่ 
  ปญัหาคณิตศาสตร)์     ตวัอยา่ง 
 - มอีทิธพิลทางตรง ศรนีวล วรรณสุธ ี 2536 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรง มนูญ ดอนมอญ 2540 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรง นวรตัน์ ประทุมตา 2546 ม. 1 
 - มอีทิธพิลทางตรง มณีญา สุราช 2547 ปรญิญาตร ี
ความตัง้ใจเรยีน - มอีทิธพิลทางตรง Marjumder 2004 เกรด 2 

 - มอีทิธพิลทางตรงและทางออ้ม สริพิร ปาณาวงษ์ 2545 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรงและทางออ้ม สวุมิล อดุลรตันไพร 2536 ม. 3 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม สชุาต ิหอมจนัทร ์ 2546 ม. 6 
  - มอีทิธพิลทางออ้ม จาํเนียร แซ่อึม่ 2547 ป. 4 

 - มอีทิธพิลทางตรง กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรง ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรพัย ์ 2547 ม. 3 
 - มอีทิธพิลทางตรง สุภาพร ธรรมสอน 2544 ม. 3 

เจตคต ิ - มอีทิธพิลทางตรง มะลวิรรณ โคตรศร ี 2547 ม. 3 
ต่อการเรยีน - มอีทิธพิลทางตรงและทางออ้ม จารวุรรณ เฮา้ทา 2546 ม. 3 

 - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ธนบด ีสขีาวออ่น 2549 ม. 1 
 - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก สุดาลกัษณ์ เขม็พรมมา 2548 ป.6 
 - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ดร.จนัทรช์ล ีมาพุทธ 2545 ป. 1- 6 
 - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก มติรชยั มชียั 2544 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรง บญัชา สวุรรณโท 2545 ม. 2 
 - มอีทิธพิลทางตรง มะลวิรรณ โคตรศร ี 2547 ม. 3 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม สาํรวน ชนิจนัทกึ 2545 มธัยมฯ 
  - มอีทิธพิลทางออ้ม กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
    ระดบั 
 ตวัแปรตาม  ปี การศกึษา 

ตวัแปรตน้ (ความสามารถในการแกโ้จทย ์ ผูว้จิยั พ.ศ. ของกลุม่ 
  ปญัหาคณิตศาสตร)์     ตวัอยา่ง 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม จาํเนียร แซ่อึม่ 2547 ป. 4 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม สชุาต ิหอมจนัทร ์ 2546 ม. 6 
แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ - มอีทิธพิลทางออ้ม จติอารยี ์ปญัญาแจง้สกุล 2544 ม. 1 

 - มอีทิธพิลทางออ้ม ทศัณรงค ์จารุเมธชีน 2548 ม. 6 
  - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก สดุฤทยั ศรปีรชีา 2550 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางตรง ปาจารยี ์วชัชวลัคุ 2527 ประถมฯ 
ความภาคภมูใิจ - มอีทิธพิลทางตรง เกตุสดุา มนิระพงษ์ 2537 ม. 2 

ในตนเอง - มอีทิธพิลทางตรง จาํเนียร แซ่อึม่ 2547 ป. 4 
(มโนภาพแหง่ตน) - มอีทิธพิลทางออ้ม บญัชา สวุรรณโท 2545 ม. 2 

 - มอีทิธพิลทางออ้ม จารวุรรณ เฮา้ทา 2546 ม. 3 
  - มอีทิธพิลทางออ้ม กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - มอีทิธพิลทางออ้ม นรศิรา อุปกลู 2538 ป. 6 

การรบัรู ้ - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ปราณี ฉายเพิม่ 2544 ม. 1 
ความสามารถของ - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก สพุศิ ตระกลูศุภชยั 2547 ม. 1 

ตนเอง - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ประกาศ มชียั 2548 ป. 6 
  - มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก Malpass and Hocevar 1999 มธัยมฯ 
 - มอีทิธพิลทางตรง ขวญัจริา อนนัต ์ 2546 ม. 3 
พฤตกิรรมการสอน - มอีทิธพิลทางออ้ม ทศัณรงค ์จารุเมธชีน 2548 ม. 6 

ของคร ู - มคีวามสมัพนัธท์างบวก ประกาศ มชียั 2548 ป. 6 
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะหต์วัแปรแฝงทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 
  คณิตศาสตร ์
 

    ระดบั 
ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ ผูว้จิยั ปี การศกึษา 

   พ.ศ. ของกลุม่ 
    ตวัอยา่ง 

 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จาํเนียร แซ่อึม่ 2547 ป. 4 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สชุาต ิหอมจนัทร ์ 2546 ม. 6 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ มญิชม์นสั วรรณมหนิทร ์ 2544 ป. 6 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ค.ศ.  
ความตัง้ใจเรยีน  ของแมคเคลแลนด ์ 1961  
 - มโนภาพแหง่ตน สมลวย สตุยิไท 2541 ม. 3 
 - มโนภาพต่อตนเอง กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - เจตคตต่ิอการเรยีน มญิชม์นสั วรรณมหนิทร ์ 2544 ป. 6 
 - เจตคตต่ิอการเรยีน นวรตัน์ ประทุมตา 2546 ม. 1 
 เจตคตต่ิอการเรยีน มณีญา สุราช 2547 ปรญิญาตร ี
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ทศัณรงค ์จารุเมธชีน 2548 ม. 6 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สริพิร ปาณาวงษ์ 2545 ป. 6 
 - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
เจตคตต่ิอการเรยีน - แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จารุวรรณ เฮา้ทา 2546 ม. 3 
 - มโนภาพต่อตนเอง กรวภิา สวนบุร ี 2546 ป. 6 
 - มโนภาพต่อตนเอง มญิชม์นสั วรรณมหนิทร ์ 2544 ป. 6 
  - มโนภาพต่อตนเอง จารุวรรณ เฮา้ทา 2546 ม. 3 
 - การรบัรูค้วามสามารถ ทฤษฎกีารรบัรู ้ ค.ศ.  
 ของตนเอง ความสามารถของตนเอง 1997  
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  ของอลัเบริต์ แบนดูรา   
 - ความเชือ่อํานาจในตน ทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ค.ศ.  
  หรอืมโนภาพแหง่ตน ของแมคเคลแลนด ์ 1961   
 - การยอมรบัตนเอง ทฤษฎขีองคเูปอรส์มทิ ค.ศ.  
ความภาคภมูใิจในตนเอง   1981  
(มโนภาพแห่งตน) - ปฏสิมัพนัธใ์น ทฤษฎขีองคารล์ โรเจอร ์ ค.ศ.  
 ครอบครวัและคนรอบ  1902 –  
  ขา้ง   1987   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
    ระดบั 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ ผูว้จิยั ปี การศกึษา 
   พ.ศ. ของกลุม่ 
    ตวัอยา่ง 

 - ผลการเรยีนเดมิ ศริพิร จรยิาจริวฒันา 2547 ป. 6 

 - การประสบความสาํเรจ็ ทฤษฎกีารรบัรู ้ ค.ศ.  

 จากการกระทาํ ความสามารถของตน 1977  

การรบัรูค้วามสามารถ - การสงัเกตจากตวัแบบ ของอลัเบริต์ แบนดูรา   

ของตนเอง ในสถานการณ์ทีใ่ชแ้ทน    

 ประสบการณ์    

 - การพดูชกัจงู    

 - สภาวะทางรา่งกายและ    

  อารมณ์       

 
 จากการศกึษานิยาม แนวคดิ/ทฤษฎ ี การวดัและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยั/ตวัแปร
ต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ผูว้จิยัจงึเขยีนแผนภาพ
โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษา ระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธุรกจิ ตามสมมตฐิาน ไดด้งัภาพที ่6 

 
ภาพที ่6 โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
   ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตามสมมตฐิาน  
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อหาคําตอบปจัจยัดา้นจติพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิตใินชวีติประจําวนั 
สาํหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 3.2 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.3 กรอบแนวคดิและสมมตฐิานการวจิยั 
 3.4 นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 3.5 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
 3.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.7 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 3.8 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีล่ง 
ทะเบยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั  

งานวจิยัฉบบันี้ เป็นการศกึษาแบบตดัขวาง (Cross-Sectional Study) โดยเลอืกศกึษา
ปจัจยัดา้นจติพสิยัที่มอีทิธพิลต่อความ สามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ในรายวชิา
คณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจําวนั สาํหรบันักศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตร์และสถิตใินชวีติ 
ประจาํวนั ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 ระหว่างวนัที ่5 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 
 3.1.2 ตวัอย่าง 

 จากคําถามการวจิยั เป็นการศึกษาหาคําตอบว่า ปจัจยัด้านจติพสิยัใดที่มอีทิธิพลต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใน   
ชวีติประจําวนั สําหรบันักศกึษาชัน้ปีที ่1 ดงันัน้หน่วยการวเิคราะหท์ีใ่ช ้คอื นักศกึษาชัน้ปีที ่1 
ของทุกคณะวิชา ที่ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยผู้วจิยัจะทําการสุ่มกลุ่มเรยีนจําแนกตามคณะวิชาของนักศึกษาที่ลงทะเบยีน
เรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจําวนั ในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2557 แลว้เกบ็
รวบรวมขอ้มลูนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในลาํดบัต่อไป การคาํนวณขนาดตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

จากนักศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
และสถติใินชวีติประจาํวนั ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 มทีัง้สิน้ 17 กลุ่มเรยีน กลุ่มเรยีน
ละ 80 คน มจีํานวนทัง้สิ้น 1,360 คน ทําการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาเบือ้งตน้ (pilot study) กบัตวัอยา่งที่ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวน 50 ตวัอย่างเพือ่หาค่าเฉลีย่ ( x ) ของคะแนนแบบทดสอบไดเ้ท่ากบั 11.19 และความ
แปรปรวน (S2) เท่ากบั 2.76  เพื่อมาประมาณความแปรปรวนของประชากร (2) เน่ืองจาก
ประชากรทีม่ขีนาดเลก็ (Finite Population) จงึใช ้Central Limit Theorem และ Normal 
Distribution (อจัฉราวรรณ  งามญาณ, 2554) สาํหรบัคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 90% การวจิยัน้ีมจีาํนวนตวัแปรสงัเกตไดจ้าํนวน 23 ตวัแปร ผูว้จิยัไดเ้ลอืกตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ใชส้ตูรของ Central Limit Theorem สาํหรบัคาํนวณหาขนาด

ตวัอยา่ง ดงัน้ี   
222
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 n = ขนาดของตวัอยา่งทีต่อ้งการ  N = ขนาดของประชากร ในที ่1,360 คน 
e = ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัได ้กาํหนดให ้10% 

28.12 Z  76.222  S  

   
222

22

)1( 






ZeN

NZ
n


 55.339  

ไดข้นาดตวัอยา่งประมาณ 340 หน่วยตวัอยา่ง ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงในตาราง 3 
(เมือ่ทาํการวจิยั สามารถเกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้สิน้ 337 ตวัอยา่ง) 
ตารางท่ี  3 รายชื่อคณะ กลุม่เรยีน และจาํนวนนกัศกึษาทีส่ามารถเกบ็ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 

คณะ กลุ่มเรยีน จาํนวนตวัอยา่ง 
นิตศิาสตร ์ 002 38 
ศลิปศาสตร ์ 004,005 39 
วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ 006 23 
นิเทศศาสตร ์ 007,012,014 77 
รฐัปนศาสตร ์ 016,017 61 
การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 019,021 62 
ศลิปกรรมศาสตร ์ 024 37 

รวม 12 337 
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3.2  สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีม ี2 ชนิด คอื 
  1. แบบทดสอบ ม ี2 ฉบบั คอื แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์สอบกลางภาคเรยีน และสอบปลายภาคเรยีน แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  
  2. แบบวดั ม ี1 ฉบบั คอื แบบวดัปจัจยัจติพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถ ใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั แบง่เป็น 6 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 แบบวดัความตัง้ใจเรยีน    จาํนวน 12 ขอ้  
  ตอนที ่2 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์  จาํนวน 12 ขอ้ 
  ตอนที ่3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ทางคณิตศาสตร ์ จาํนวน 12 ขอ้ 
  ตอนที ่4 แบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง   จาํนวน 16 ขอ้ 
  ตอนที ่5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  จาํนวน 10 ขอ้ 
   ตอนที ่6 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู  จาํนวน 14 ขอ้ 
 ทัง้น้ีแต่ละขอ้คาํถาม มกีารกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื 1 - 5 ดงัน้ี 
   5 คะแนน หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัมิากสดุ 
   4 คะแนน หมายถงึ    ระดบัการปฏบิตัมิาก 
  3 คะแนน หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัปิานกลาง 

2 คะแนน หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอย 
1 คะแนน หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 

 การแปลความหมายของคา่คะแนนเฉลีย่ของระดบัการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้เป็นดงัน้ี 
   4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัมิากสดุ 
   3.51 – 4.50  หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัมิาก 
   2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัปิานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอย 
   1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดบัการปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
 
3.3  กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในบทที ่2 ผูว้จิยัไดเ้สนอสมการ
โครงสรา้งเบือ้งตน้ โดยจะนําเสนอผลการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งดว้ยคา่สมัประสทิธิ ์
ถดถอยมาตรฐาน คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิต์วักําหนด (R2 หรอื Square 
Multiple Correlation) ดงัภาพที ่7  
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ภาพที ่7  กรอบแนวคดิและสมมตฐิานในการวจิยั 

  
สมมตฐิานที ่ H1: พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความ 

สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรผ์า่น 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(K2) 2) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 3) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 4) ความ
ตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 5 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานยอ่ย H1.1 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y) 

สมมตฐิานยอ่ย H1.2 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) 

สมมตฐิานยอ่ย H1.3 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  

สมมตฐิานยอ่ย H1.4 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

สมมตฐิานยอ่ย H1.5 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2)  

สมมตฐิานที ่H2 : การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่
ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี 
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สมมตฐิานที ่H2.1 : การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวก
ต่อแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  

สมมตฐิานที ่H2.2 : การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวก
ต่อเจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2)  

สมมตฐิานที ่H3 : ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์(Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ย
สมมตฐิานยอ่ย 3 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่H3.1 : ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่ความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร(์Y)  

สมมตฐิานที ่H3.2 : ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  
 สมมตฐิานที ่H3.3 : ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่เจตคติ
ต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 

สมมตฐิานที ่H4 : แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) เจตคตติ่อการ
เรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 2) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่H4.1 : แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 

สมมตฐิานที ่H4.2 : แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

สมมตฐิานที ่ H5 : เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์(Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรผ์่าน 1 ตวัแปร คอื ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึ่ง
ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี  

สมมตฐิานที ่H5.1 : เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y)  

สมมตฐิานที ่H5.2 : เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

สมมตฐิานที ่H6 : ความตัง้ใจเรยีน (F3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่ความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y)  
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3.4   นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถกําหนดนิยามเชงิ
ปฏบิตักิารไดด้งั ตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4   นิยามเชงิปฏบิตักิาร  

ตวัแปรแฝง นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
พฤตกิรรมการสอนของคร ู การกระทาํหรอืกจิกรรมทีค่รแูสดงออกดา้นเทคนิค วธิสีอน การใชส้ือ่

การสอน การใชห้ลกัจติวทิยา และดา้นการวดัและประเมนิผลเพือ่มุง่
พฒันาผูเ้รยีนทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ เจตคต ิและทกัษะตาม
จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์วดัไดจ้ากแบบวดัพฤตกิรรมการ
สอนของครทูีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 4 ดา้น คอื 
1) เทคนิค วธิสีอน (Method) หมายถงึ พฤตกิรรมของครคูณิตศาสตร์
ในดา้น การสือ่ความหมาย การใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาความสามารถของผูเ้รยีน 
2) การใชส้ือ่การสอน (Media) หมายถงึ พฤตกิรรมของครู
คณิตศาสตรใ์นดา้นการใชส้ือ่อุปกรณ์ประกอบการสอนคณิตศาสตร ์
3) การใชห้ลกัจติวทิยา (Psychology) หมายถงึ พฤตกิรรมของครู
คณิตศาสตรใ์นดา้นการใชจ้ติวทิยาในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนทัง้การใชว้าจาและการกระทาํของครเูพือ่พฒันาความสามารถ
ของผูเ้รยีน 
4) การวดัและประเมนิผล (Assessment) หมายถงึ พฤตกิรรมของครู
คณิตศาสตรใ์นดา้นการนําหลกัการวดัและประเมนิผลมาใชใ้นการวดั
และประเมนิเพือ่ตดัสนิความสามารถของผูเ้รยีน 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
  

ตวัแปรแฝง นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
เจตคตต่ิอคณิตศาสตร ์ หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึหรอืความเชื่อ ของผูเ้รยีนทีม่ี

ต่อคณิตศาสตร ์ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนพรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ตอบสนองต่อการเรยีนรูค้ณิตศาสตรด์ว้ยความรูส้กึพงึพอใจ 
หรอืไมพ่งึพอใจกไ็ด ้วดัไดจ้ากแบบวดัเจตคตต่ิอคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
1) ความรู ้ความเขา้ใจ (Cognition) หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจของ
บุคคลทีม่ต่ีอคณิตศาสตร ์เพือ่เป็นเหตุผลทีจ่ะสรปุความ และรวมเป็น
ความเชือ่หรอืช่วยในการประเมนิคณิตศาสตร ์
2) ความรูส้กึ ความเชือ่ (Feeling) หมายถงึ ความรูส้กึหรอือารมณ์
ของบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวชิาคณิตศาสตร ์เป็นผลเน่ืองมาจาก
การทีบุ่คคลประเมนิผลวชิาคณิตศาสตรแ์ลว้วา่พอใจหรอืไม่พอใจ 
ตอ้งการหรอืไมต่อ้งการ ดหีรอืเลว 
3) แนวโน้มพฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ ความพรอ้มหรอืความ
โน้มเอยีงทีบุ่คคลจะประพฤตปิฏบิตั ิหรอืตอบสนองต่อวชิา
คณิตศาสตรใ์นทศิทางใดทศิทางหน่ึง เชน่สนบัสนุนหรอืคดัคา้น การ
ตอบสนองจะเป็นไปในทศิทางใดขึน้อยูก่บัความเชือ่ หรอืความรูส้กึ
ของบุคคล 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะประสบความ สาํเรจ็ในการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ และพยายามหาวธิกีาร
ต่าง ๆ เพือ่แกป้ญัหาทีจ่ะนําตนเองไปสูค่วามสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ทีว่างเอาไว ้ประกอบดว้ยความกระตอืรอืรน้ความรบัผดิชอบต่อการ
เรยีน และการคาดการณ์ล่วงหน้า วดัไดจ้ากแบบวดัแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
1) ความกระตอืรอืรน้ (Active) หมายถงึ ความมุง่มัน่ ความมานะ
พยายามต่อสิง่ทีท่า้ทายความสามารถของตนเองโดยไมย่อ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคเพือ่ใหต้นเองรูส้กึพอใจวา่ทาํงานไดส้าํเรจ็ลุลว่ง 
2) ความรบัผดิชอบต่อการเรยีน (Response) หมายถงึ ความขยนั 
ความพากเพยีรในการทาํงานใหส้าํเรจ็เพือ่ความพอใจของตนเองและ
งานนัน้ทา้ทายความสามารถของตนเอง 
3) การคาดการณ์ลว่งหน้า (Expected) หมายถงึ การวางแผนในการ
ทาํงานอยา่งมเีป้าหมายเพือ่ใหต้นเองประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน
คณิตศาสตร ์
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
  

ตวัแปรแฝง นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
ความภาคภมูใิจในตนเอง หมายถงึ การยอมรบันับถอืตนเองของบุคคลเน่ือง จากตระหนักใน

คุณค่าของตนเอง เชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเอง และการไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนจาก ครแูละโรงเรยีน และจากครอบครวั ว่าบุคคลมี
ความรูค้วามสามารถในการทํากจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุเป้า หมายทีพ่งึ
ปรารถนา วดัไดจ้ากแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
1) การยอมรบันับถอืตนเอง (Self) หมายถงึ การทีบุ่คคลเชือ่มัน่ใน
ศกัยภาพของตนเองและความภาคภูมใิจของบุคคล เน่ืองจาก
ตระหนกัในคุณค่าและความสามารถของตนเองดา้นการเรยีน
คณิตศาสตร ์
2) การไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน (Friend) หมายถงึ การยอมรบัของ
เพื่อนๆ เน่ือง จากเชื่อว่าบุคคลนัน้สามารถเป็นทีพ่ึง่ของเพือ่นไดใ้น
เรื่องความสามารถดา้นการเรยีนรูค้ณิตศาสตรจ์งึทําใหบุ้คคลนัน้เกดิ
ความภาคภมูใิจและยอมรบันับถอืตนเอง 
3) การไดร้บัการยอมรบัครแูละมหาวทิยาลยั (Psychology) หมายถงึ 
การยอมรบัของครูและมหาวทิยาลยั เน่ืองจากเชื่อว่าบุคคลนัน้มี
ความสามารถดา้นการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จงึทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิความ
ภาคภมูใิจและยอมรบันบัถอืตนเอง 
4) การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั (Family) หมายถงึ การ
ยอมรบัของผู ้ปกครองและคนในครอบครวั เน่ืองจากเชื่อว่าบุคคลนัน้
มคีวามสามารถดา้นการเรยีนคณิตศาสตร ์จงึทาํใหบ้คุคลนัน้เกดิ
ความภาคภมูใิจและยอมรบันับถอืตนเอง 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนตดัสนิความ สามารถของตนเองในการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์โดยตดัสนิความสามารถของตนเองทัง้จากพฤตกิรรม
เฉพาะและจากสถานการณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรท์ัง้ดา้นกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหาและดา้นผลลพัธ ์วดั
ไดจ้ากแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นกระบวนการแกโ้จทยป์ญัหา 
(Process) หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนตดัสนิความสามารถของตนเองใน
กระบวนการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ทัง้ดา้นความเขา้ใจในเน้ือหา 
ความสามารถในการอธบิายกระบวนการขัน้ตอนและการทาํ
แบบฝึกหดัการคดิคาํนวณ การวเิคราะหข์ ัน้ตอนการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์รวมทัง้ความสามารถในการคดิหาคาํตอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนได ้
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
  

ตวัแปรแฝง นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 2) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นผลลพัธ ์(Outcome) 

หมายถงึ การทีผู่เ้รยีน ตดัสนิความสามารถของตนเองจากผลทีเ่กดิ
จากการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ัง้จากสถานการณ์ทัว่ไป และการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์เชน่ ความสามารถในการนําหลกัการ กฎเกณฑ์
ทางคณิตศาสตร ์ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีต่่างออกไปจากเดมิ 
ความสามารถในการสรปุองคค์วามรูจ้ากการเรยีน เป็นตน้ 

ความตัง้ใจเรยีน (Attend) หมายถงึ ความสนใจในการเรยีน ความเอาใจใสต่่อการเรยีนและมุ่ง 
มัน่ตัง้ใจในการทาํกจิกรรมในดา้นทีส่ง่เสรมิการเรยีนทีค่รมูอบหมาย
ใหด้ว้ยความเตม็ใจพรอ้มทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัวชิานัน้ ๆ อยา่ง
กระตอืรอืรน้โดยไม่รูส้กึเบือ่หน่าย และคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ วดั
ไดจ้ากแบบวดัความตัง้ใจเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
1) ความสนใจเรยีน (Interest) หมายถงึ พฤตกิรรมการเรยีนของ
ผูเ้รยีนทีแ่สดงถงึความสนใจฟงัครสูอนอยา่งไม่เบือ่หน่าย และแสดง
การตอบสนองดว้ยการจดบนัทกึความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีน 
2) ความเอาใจใสต่่อการเรยีน (Commitment) หมายถงึ พฤตกิรรมที่
ผูเ้รยีนแสดงถงึความมุง่มัน่และความพยายามต่อการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรห์รอืการทาํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ี่
ครมูอบหมายให ้ตลอดจนการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยา่งสมํ่าเสมอ 
3) ความตัง้ใจและความรว่มมอืในการทาํกจิกรรมคณิตศาสตร ์
(Action - Cooperation) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนมคีวาม
กระตอืรอืรน้ต่อการทาํกจิกรรมในขณะเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละเขา้รว่ม
กจิกรรมนัน้ดว้ยความเตม็ใจ 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
  

ตวัแปรแฝง นิยามเชงิปฏบิตักิาร 
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา

คณิตศาสตร ์
หมายถงึ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจโจทย ์ความสามารถใน
การวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา ความสามารถในการดาํเนินการตาม
แผน และความสามารถในการตรวจสอบกลบั ทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
1)  ความสามารถในการทาํความเขา้ใจโจทย ์(Concept) หมายถงึ 
ความ สามารถของผูเ้รยีนในการตคีวามใจความสาํคญัของโจทยไ์ด้
ถกูตอ้ง รูว้า่โจทยก์าํหนดเงือ่นไขใดบา้งทีจ่าํเป็นสาํหรบัการแกป้ญัหา 
รูว้า่โจทยก์าํหนดสิง่ใดเกนิมา และรูว้า่โจทยก์าํหนดเงือ่นไขใดไม่
เพยีงพอต่อการแกป้ญัหา 
2) ความสามารถในการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา (Plan) หมายถงึ 
ความสามารถทีผู่เ้รยีน รูว้า่ตอ้งใชว้ธิกีารใดในการหาคาํตอบ สามารถ
แสดงแนวคดิการทาํโจทยไ์ด ้รูข้ ัน้ตอนในการทาํโจทยต่์าง ๆ เลอืก
ยทุธวธิ/ีเขยีนรปูหรอืแผนผงัไดถ้กูตอ้ง และสามารถเขยีนประโยค
สญัลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 
3)  ความสามารถในการดาํเนินการตามแผน (Doing) หมายถงึ 
ความสามารถของผู ้เรยีนในการกระทาํตามแผนทีว่างไวโ้ดยการคดิ
คาํนวณหาคาํตอบและแสดงวธิทีาํจนไดค้าํตอบของปญัหา 
4)  ความสามารถในการตรวจสอบกลบั (Checking) หมายถงึ 
ความสามารถของผูเ้รยีนในการตรวจสอบขัน้ตอนการหาคาํตอบต่าง 
ๆ ทีผ่า่นมา ตลอดจนความสามารถในการแสดงวธิตีรวจ สอบ
ความถกูตอ้งของคาํตอบทีไ่ดจ้ากการดาํเนินการหาคาํตอบ 

โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ หมายถงึ สถานการณ์หรอืคาํถามคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นขอ้ ความบรรยาย
ถงึเงือ่นไขความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณหรอืตวัเลขทีก่าํหนดให ้ซึง่ผู้
แกป้ญัหาจะตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะ เหตุผลทางตรรกศาสตร ์และ
ประสบการณ์หลาย ๆ อยา่งประมวลเขา้ดว้ยกนัเพือ่หาคาํตอบของ
โจทยป์ญัหานัน้ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์

หมายถงึ ความสามารถ ความสาํเรจ็และสมรรถภาพดา้นต่างๆของ
ผูเ้รยีนทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้อนัเป็นผลมาจากการเรยีนการสอน การ
ฝึกฝนหรอืประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึง่สามารถวดัไดจ้ากการ
ทดสอบดว้ยวธิกีารต่างๆ 
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 อน่ึง การกาํหนดตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นครัง้น้ี นําแนวคดิโมเดลการวดัแบบ 
Reflective มาใชใ้นการกําหนดความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้ กล่าวคอื 
ขอ้คาํถาม หรอื ตวัแปรทีส่งัเกตได ้ เกดิจากตวัแปรแฝง ยกตวัอยา่งเช่น ผูว้จิยักําหนดตวัแปร
แฝง “พฤตกิรรมการสอนของคร”ู ซึง่ก่อใหเ้กดิตวัแปรทีส่งัเกตได ้3 ตวัแปร คอื 1) ความรู ้ความ
เขา้ใจ 2) ความรูส้กึ ความเชื่อ 3) แนวโน้มพฤตกิรรม เป็นตน้ ทัง้น้ี จะสงัเกตไดว้่า ตวัแปร
สงัเกตไดท้ัง้ 3 ตวั สอดคลอ้งกบัแนวคดิพืน้ฐานทีว่่า ตวัแปรสงัเกตไดทุ้กตวัวดัในสิง่เดยีวกนั มี
ความสมัพนัธก์นั และรปูแบบความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (ผลการวดัคา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธใ์นตารางที ่4.4 คา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกต พบว่า ตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้ 3 
ตวัแปร มคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์อยูร่ะหว่าง .50 - .56 และมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก ซึง่
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึตวัแปรแฝง อยา่งตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของครไูด)้  
 
3.5 การตรวจสอบคณุภาพมาตรวดัและเคร่ืองมือ (Scale Validity) 

ในขัน้ตอนของการสรา้งมาตรวดัเครื่องมอื เมื่อไดด้ําเนินการตัง้แต่กําหนดชื่อตวัแปร
จนถงึการสรา้งขอ้คาํถามและจดัทาํชุดคาํถามหรอืแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ แบบสอบถามถูก
นําไปทดสอบ (Pre-Test) วธิทีดลองเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตวัอยา่ง 100 คน คอื ผูเ้รยีนทีเ่คย
เรยีนวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั ชัน้ปีที ่1 ซึง่ไม่อยูใ่นกลุ่มเป้าหมายของการวจิยั
ในครัง้น้ี คณาจารยผ์ูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ และผูเ้ชยีวชาญเป็นผูต้อบ เพื่อตรวจสอบถอ้ยคํา 
การใชภ้าษา สือ่สารใหผู้ต้อบสามารถอ่านเขา้ใจงา่ย และตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 
หลงัจากไดแ้บบสอบถามกลบัคนืมา เพื่อหาคา่ความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดั ซึง่เป็นการประเมนิ
คุณภาพของมาตรวดั (Quality of Scale) ในดา้นความตรง (Validity) และความเชื่อถอืได ้
(Reliability)  
 1. การสรา้งแบบทดสอบวดัผลความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ แบบ 
ทดสอบวดัฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ผูว้จิยัดําเนินการสรา้งตามขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
  1.1 ศกึษาคาํอธบิายรายวชิาและจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้กลุ่มวชิาคณติศาสตร์
และสถติ ิชัน้ปีที ่1 ตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์พทุธศกัราช 2557 ซึง่วเิคราะหไ์ด ้ดงัน้ี 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2557 มเีน้ือหาทัง้หมด 5 บท ดงัน้ี 
  บทที ่1 จาํนวนจรงิและการแกส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
  บทที ่2 อตัรา อตัราสว่น สดัสว่น และรอ้ยละ 
  บทที ่3 ดอกเบีย้คงตน้ ทบตน้ 
  บทที ่4 สถติกิบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพี 
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  บทที ่5 สถติเิพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 
 ผูว้จิยัได้ใช้เน้ือหาทัง้ 5 บท ตามที่กําหนดในบทเรยีน นํามาสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี  
   1.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธป์ระจาํบทระหวา่งเน้ือหา ความคดิรวบยอด และ 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยจาํแนกตามหวัขอ้ยอ่ย ประจาํบท ไดด้งัตารางที ่5  
 
ตารางท่ี 5  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหา ความคดิรวบยอด และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
บทที ่1 จาํนวนจรงิและการแก้
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
1. โจทยป์ญัหาการบวก 
การลบ คณู หาร จาํนวนเตม็ 

1.การบวกจาํนวนเตม็ชนิดเดยีว 
กนั การบวกจาํนวนเตม็บวกกบั
จาํนวนเตม็บวก หรอืการบวก
จาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็ลบ 
ใหนํ้าค่าสมับรูณ์ของจาํนวนเตม็
ทัง้สองมาบวกกนั โดยผลบวกเป็น
จาํนวนเตม็ชนิดเดมิ 

1. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การบวก การลบ จาํนวนเตม็ชนิด
เดยีวกนัสามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบได ้

 2.การบวกจาํนวนเตม็ต่างชนิด 
การบวกจาํนวนเตม็บวกกบั
จาํนวนเตม็ลบ หรอืการบวก
จาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็บวก 
ใหนํ้าค่าสมับรูณ์ของจาํนวนเตม็
ทัง้สองมาลบกนั โดยผลบวกเป็น
จาํนวนเตม็ชนิดเดยีวกบัจาํนวน
เตม็ทีม่คีา่สมับรูณ์มากกวา่ 

2. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การบวก การลบ จาํนวนเตม็ต่าง
ชนิดกนัสามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบได ้

 3.การลบจาํนวนเตม็สามารถทาํได้
โดยการเปลีย่นจากการลบเป็นการ
บวกดว้ยจาํนวนตรงขา้ม เมือ่
เปลีย่นรปูจากการลบเป็นการบวก
ดว้ยจาํนวนตรงขา้มแลว้ สามารถ
หาผลลบทีต่อ้งการโดยใชห้ลกัการ
บวกจาํนวนเตม็ 

3. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การลบ จาํนวนเตม็สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได ้
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 กนั โดยผลคณูเป็นจาํนวนเตม็
บวกเสมอ 

 

 5.การคณูจาํนวนเตม็ต่างชนิด การ
คณูจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็
ลบ หรอืการคณูจาํนวนเตม็ลบกบั
จาํนวนเตม็บวก ใหนํ้าคา่สมับูรณ์
ของจาํนวนทัง้สองมาคณูกนัโดย
ผลคณูเป็นจาํนวนเตม็ลบเสมอ 

5. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การคณูจาํนวนเตม็ต่างชนิดกนั 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

 6.การหารจาํนวนเตม็ชนิดเดยีวกนั 
การหารจาํนวนเตม็บวกดว้ย
จาํนวนเตม็บวก หรอืการหาร
จาํนวนเตม็ลบดว้ยจาํนวนเตม็ลบ 
ใหนํ้าค่าสมับรูณ์ของจาํนวนทัง้
สองมาหารกนั โดยผลหารเป็น
จาํนวนบวกเสมอ 

6. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การหาร จาํนวนเตม็ชนิดเดยีวกนั 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

 7.การหารจาํนวนเตม็ต่างชนิด 
การหารจาํนวนเตม็บวกดว้ย
จาํนวนเตม็ลบ หรอืการหาร
จาํนวนเตม็ลบดว้ยจาํนวนเตม็บวก 
ใหนํ้าค่าสมับรูณ์ของจาํนวนทัง้
สองมาหารกนั โดยผลหารเป็น
จาํนวนลบเสมอ 

7. เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
การหาร จาํนวนเตม็ต่างชนิดกนั 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

2. โจทยป์ญัหาการค่าสมับรูณ์ของ
จาํนวนจรงิ 

1.คา่สมับรูณ์ของ a หมายถงึ 
ระยะทางจากศนูยไ์ปยงั a เขยีน
แทนดว้ย | a |  

0a

0a

0a

  

,

,

,

 

0

a-

a

  |a|















 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
คา่สมับรูณ์มาให ้สามารถวเิคราะห์
โจทย ์และหาคาํตอบได ้
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

3. โจทยป์ญัหาการหารากทีส่อง
และรากทีส่ามของจาํนวนเตม็ 

1.รากทีส่องของจาํนวนจรงิ 
a แทนจาํนวนจรงิบวกใด ๆ หรอื
ศนูย ์รากทีส่องของ a คอื จาํนวน
จรงิทีย่กกําลงัสองแลว้ได ้a 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
รากทีส่องของจาํนวนจรงิมาให ้
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

 2.รากทีส่ามของจาํนวนจรงิ 
ให ้a แทนจาํนวนจรงิใด ๆ รากที่
สามของ a คอื จาํนวนจรงิทีย่ก
กาํลงัสามแลว้ได ้a เขยีนแทนดว้ย

สญัลกัษณ์  3 a  สญัลกัษณ์ 3 a   
อ่านวา่ รากทีส่ามของ a  ดงันัน้ 

a)a( 33   

2.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
รากทีส่ามของจาํนวนจรงิมาให ้
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

4. โจทยป์ญัหาการแกส้มการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีว 

1.สมการ คอื ประโยคทีแ่สดงการ
เทา่กนัของจาํนวนสองจาํนวน 
และใชส้ญัลกัษณ์  = แสดงการ
เทา่กนัของจาํนวนทีอ่ยูท่างซา้ย
กบัจาํนวนทีอ่ยู่ทางขวา 

 

 2.การแกส้มการ คอื การหา
คาํตอบของสมการ วธิกีารหาคาํ 
ตอบของสมการมไีดห้ลายวธิ ีเช่น 
การแทนค่าตวัแปร การใชส้มบตัิ
การเทา่กนั สมบตัสิมมาตร สมบตัิ
ถ่ายทอด สมบตักิารบวก สมบตัิ
การคณู เพือ่ชว่ยหาคาํตอบ 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาเกีย่วกบั
สมการ มาให ้สามารถวเิคราะห์
โจทย ์และหาคาํตอบได ้

บทที ่2 อตัรา อตัราสว่น สดัสว่น 
รอ้ยละ 
1. โจทยป์ญัหาคาํนวณคา่อตัรา 
สว่นทีเ่ทา่กบัอตัราสว่นที่
กาํหนดให ้

1.อตัรา คอื ขอ้ความทีแ่สดงความ
เกีย่วขอ้งของปรมิาณสองปรมิาณ 
ซึง่มหีน่วยต่างกนั เช่น  ปากกา 3 
แทง่ราคา 30 บาท  สมุดราคาโหล
ละ 240 บาท 

1. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
อตัรา สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และ
หาคาํตอบได ้
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 2. อตัราสว่น  คอื  การเปรยีบ 
เทยีบจาํนวนของสิง่ของตัง้แต่ 2 
สิง่ขึน้ไป  ถา้เปรยีบเทยีบ 2 สิง่ 
จะใชส้ญัลกัษณ์แทนอตัราสว่นเป็น
a : b  หรอื  

b
a   อา่นวา่ “a ต่อ b” 

2. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
อตัราสว่น สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบได ้

2. โจทยป์ญัหาคาํนวณคา่สดัสว่น
ทีก่าํหนดให ้

3.อตัราสว่นทีเ่ทา่กนั คอื อตัรา 
สว่นใดๆทีท่าํใหเ้ป็นอตัราสว่น

อยา่งตํ่าไดเ้ทา่กนั เช่น  
4 : 5 = 8 : 10 = 12 : 15  

กล่าวคอื  15
12

10
8

5
4 

 
ในทางคณิตศาสตร ์ประโยคที่

แสดงความเทา่กนัของอตัราสว่น 2 
อตัราสว่น จะเรยีกวา่ “สดัสว่น” 

3. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาสดัสว่น 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

 4.กรณีทีม่จีาํนวนไมท่ราบค่า ใน
สดัสว่นทีก่าํหนดใหเ้ราสามารถหา
คา่ของจาํนวนทีไ่มท่ราบหรอืตวั
แปรได ้ ใชห้ลกัการคณูทัง้เศษ
และสว่น ใชห้ลกัการหารทัง้เศษ
และสว่น ใชห้ลกัการคณูไขวแ้ละ

การแกส้มการ 

4.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาตวัปรใน
สดัสว่น สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบได ้
 

3. โจทยป์ญัหาคาํนวณอตัราสว่น
ทีต่่อเน่ืองทีก่าํหนดให ้

5. อตัราสว่นต่อเน่ือง หมายถงึ 
อตัราสว่นทีแ่สดงความสมัพนัธ์

ระหวา่งอตัราสว่น 2 อตัราสว่นขึน้
ไป เช่น  a : b  และ b : c  

สามารถเขยีนไดเ้ป็น a : b : c   

5.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา
อตัราสว่นตัง้แต่ 2 อตัราสดัสว่น 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบอตัราสว่นต่อเน่ืองได ้
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4. โจทยป์ญัหาคาํนวณ รอ้ยละ 
หรอืเปอรเ์ซน็ตท์ีก่ําหนดให ้

6.รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ตค์อือตัรา 
สว่นของจาํนวนใดจาํนวนหน่ึงต่อ
100 เขยีนแทนดว้ย a : 100 หรอื

เขยีนเป็นเศษสว่นได้
100

a   หรอื

เขยีนในรปูสญัลกัษณ์  “รอ้ยละ a” 
หรอื  “a %” 

6.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหารอ้ยละ
หรอื เปอรเ์ซน็ต ์สามารถวเิคราะห์
โจทย ์และหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง 

5. โจทยป์ญัหาประยกุต ์รอ้ยละ 
หรอืเปอรเ์ซน็ตท์ีก่ําหนดให ้

7.การแกโ้จทยป์ญัหาเกีย่วกบัรอ้ย
ละมขีัน้ตอน ดงัน้ี 1.กําหนดตวัแปร
แทนสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ 2.เขยีน
รอ้ยละใหอ้ยูใ่นรปูของสดัสว่น
แสดงอตัราสว่นทีเ่ทา่กนัจากโจทย์
ทีก่าํหนดใหแ้ละสิง่ทีโ่จทยต์อ้งการ
หา 3.หาจาํนวนแทนตวัแปรใน
สดัสว่น  โดยใชส้มบตัขิองสดัสว่น
และการแกส้มการในการหาคา่ตวั
แปรทีอ่ยูใ่นสดัสว่น 

7.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาประยุกต์
รอ้ยละหรอื เปอรเ์ซน็ต ์สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถูกตอ้ง 

บทที ่3 ดอกเบีย้คงตน้ และทบตน้ 
1. โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้
คงตน้ทีกํ่าหนดให ้

1.ดอกเบีย้คงตน้ คอืการคํานวณ
ดอกเบีย้ทีค่ดิจากเงนิตน้จาํนวน
เดยีว ตามระยะเวลาและอตัราดอก 
เบีย้ทีก่าํหนด สตูรการคาํนวณ 
ดงัน้ี I = P x R x T  
เมือ่ I = ดอกเบีย้  P = เงนิตน้ 
R = อตัราดอกเบีย้(อยูใ่นรปูรอ้ยละ
หรอืเปอรเ์ซน็ต ์สว่นใหญ่กาํหนด
เป็นอตัราต่อปี) T=ระยะเวลา (ปี) 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้
คงตน้ สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 
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2.โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้คง
ตน้ การคดิดอกเบีย้เมือ่ระยะเวลา
ไมเ่ป็นจาํนวนเตม็ปี ทีก่าํหนดให ้

2.การคาํนวณดอกเบีย้คงตน้จงึ
ตอ้งแปลงระยะเวลาใหเ้ป็นจาํนวน
เตม็ปี  กรณีระยะเวลาเป็นเดอืน 

สตูร ระยะเวลา(T) =  

กรณีระยะเวลาเป็นวนั Ordinary  
Simple  Interest 

ระยะเวลา(T) =  

Exact Simple Interest   

ระยะเวลา(T) =  

2.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้
คงตน้ การคดิดอกเบีย้เมือ่ระยะ 
เวลาไมเ่ป็นจาํนวนเตม็ปี สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถูกตอ้ง 

3.โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้
ทบตน้ ทีก่าํหนดให ้

3.ดอกเบีย้ทบตน้ หมายถงึ ดอก 
เบีย้ทีค่ดิจากเงนิตน้เริม่แรกบวก
กบัดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัในแต่ละงวดที่
ผา่นมา  ทาํใหด้อกเบีย้ทีค่าํนวณ
ไดเ้พิม่ขึน้ทุกปีตามเงนิตน้ที่
เพิม่ขึน้ สตูร   Sn = P(1+i)n 
P   แทน เงนิตน้ i แทน อตัรา
ดอกเบีย้ต่องวด I แทน ดอกเบีย้ 
n แทน จาํนวนงวดทัง้หมด Sn  
แทน เงนิรวมเมือ่ครบกาํหนด
ระยะเวลา n งวด สตูร I = Sn - P 
อตัราดอกเบีย้ต่องวด (i) = 

 
งวดทัง้หมด (n) = จาํนวนครัง้ทีค่ดิ
ดอกเบีย้ใน 1 ปี x จาํนวนปี 

3.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้
ทบตน้ สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 
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4.โจทยป์ญัหาการคาํนวณหาเงนิ
ตน้ ทีก่าํหนดให ้

4.สตูร    Sn = P(1+i)n  

       P  =    

4.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาการ
คาํนวณหาเงนิตน้ สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถูกตอ้ง 

บทที ่4 สถติกิบัการดาํรงชวีติและ
การประกอบอาชพี 
1. โจทยป์ญัหา ความหมายของ
สถติ ิทีกํ่าหนดให ้

1.สถติ ิ(Statistics) มาจากภาษา 
เยอรมนัวา่ Statistics มรีากศพัท์
มาจาก Stat หมายถงึขอ้มลู หรอื
สารสนเทศ 1. สถติ ิหมายถงึ ตวั
เลขทีใ่ชบ้รรยายเหตุการณ์หรอื
ขอ้เทจ็จรงิ ของสิง่ต่างๆ ทีเ่รา
ตอ้งการศกึษา ซึง่อาจเป็นบุคคล 
หน่วยงาน พชื สตัว ์หรอืสิง่ของ 2. 
สถติ ิหมายถงึ ศาสตรห์รอืวชิา
ทีว่า่ดว้ยหลกัการและระเบยีบวธิี
ทางสถติ ิสถติใิน ความหมาย น้ี
มกัเรยีกวา่ สถติศิาสตร ์
(Statistics) 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาความ 
หมาย ประเภทของสถติ ิสามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถูกตอ้ง 

 3. สถติ ิหมายถงึ คา่ทีค่าํนวณ
ขึน้มาจากตวัอยา่ง เพือ่แสดงถงึ
คุณลกัษณะบางอยา่งของขอ้มลู
ชุดนัน้ ประเภทของสถติ ิ  
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นสถติทิีใ่ชอ้ธบิาย
คุณลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการ
ศกึษากลุ่มใดกลุม่หน่ึง อาจเป็น
ตวัอยา่งหรอืประชากรกไ็ด ้ซึง่ไม่
สามารถใชอ้า้งองิไปกลุม่อืน่ได ้
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 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential 
Statistics)  เป็นสถติทิีใ่ชอ้ธบิาย
คุณลกัษณะของสิง่ทีต่อ้งการ
ศกึษากลุ่มใดกลุม่หน่ึงหรอืหลาย
กลุ่มสามารถอา้งองิไปยงักลุม่
ประชากรได ้

 

2. โจทยป์ญัหา คาํสาํคญัทีเ่กีย่ว 
ขอ้งกบัสถติ ิทีก่ําหนดให ้

ตวัแปร หมายถงึ คุณลกัษณะหรอื
คุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ทีม่ชีวีติ 
ไมม่ชีวีติ สามารถนํามาศกึษา วดั
ได ้นบัได ้หรอืแจกแจงได ้
คุณลกัษณะและคุณสมบตัเิหลา่น้ี
เปลีย่นแปลงได ้หรอืเปลีย่นค่าได ้
ตัง้แต่ 2 คา่ขึน้ไป 1. ตวัแปรเชงิ
ปรมิาณ หมายถงึ ตวัแปรทีม่คี่าวดั
เป็นตวัเลขทีส่ามารถบอกถงึขนาด 
ปรมิาณหรอืจาํนวนของลกัษณะที่
ศกึษาได ้รวมทัง้ยงัสามารถ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างมาก
น้อยของแต่ละค่าวดัได ้ 2. ตวัแปร
เชงิคุณภาพ หมายถงึ ตวัแปรทีไ่ม่
สามารถแสดงคา่วดัเป็นตวัเลขที่
แสดงถงึปรมิาณหรอืขนาดที่
แทจ้รงิได ้สว่นใหญ่จะอยูใ่นรปู
ของคุณภาพหรอื “คุณลกัษณะ” 
เชน่ “ความพงึพอใจ” 

2.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาคาํ
สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถติสิามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถูกตอ้ง 

 พารามเิตอร ์หมายถงึ คา่ทีแ่ทจ้รงิ
หรอืคา่คงที ่ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ
ขอ้มลูทกุหน่วยในประชากร  เพือ่
ใชใ้นการอธบิายลกัษณะของ
ประชากร 
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 คา่สถติ ิหมายถงึ ค่าทีไ่ดจ้ากการ
คาํนวณขอ้มลูตวัอยา่งเพือ่ใชใ้น
การอธบิายหรอืบรรยายลกัษณะ
ของตวัอยา่ง  โดยทัว่ไปจะนํา
คา่สถติไิปใชใ้นการประมาณ
คา่พารามเิตอร ์
ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เทจ็ 
จรงิหรอืค่าสงัเกตหรอืคา่ทีว่ดัได้
ของตวัแปรทีศ่กึษา  ขอ้มลูอาจอยู่
ในรปูของตวัเลขหรอืไมใ่ชต่วัเลขก็
ได ้
ขอ้มลูปฐมภมู ิหมายถงึขอ้มลูที่
ผูใ้ชห้รอืหน่วยงานทีใ่ชเ้ป็นผูท้าํ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอง 
ขอ้มลูทตุยิภมู ิหมายถงึ ขอ้มลูที่
ผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ป็นผูท้าํการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเอง แต่มผีูอ้ืน่หรอืหน่วยงาน
อื่นทาํการเกบ็ขอ้มลูไวแ้ลว้   

 

บทที ่5 สถติเิพือ่การวเิคราะห์
ขอ้มลูเบือ้งตน้ 
1.โจทยป์ญัหาการสรา้งตารางแจก
แจงความถี ่ทีก่ําหนดให ้
 
 

1.การแจกแจงความถี ่คอื การนํา
ขอ้มลูทีร่วบรวมได ้ซึง่เป็นขอ้มลู
ดบิ มาจดัใหเ้ป็น 
ระเบยีบ เป็นหมวดหมู่ โดยการ
จาํแนกขอ้มลูออกเป็นกลุม่ แลว้
นบัความถีใ่นกลุม่ต่างๆ  1.การ
แจกแจงความถีส่าํหรบัขอ้มลูเชงิ
คุณภาพ 
2. การแจกแจงความถีส่าํหรบั
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ   
3.ขัน้ตอนการสรา้งตารางแจกแจง 

1.เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาการ
สรา้งตารางแจกแจงความถี่
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 ความถี ่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1.หาพสิยั พสิยั=คา่สงูสดุ-คา่ตํ่าสุด 
2..กาํหนดจาํนวนชัน้(อนัตรภาคชัน้) 

3.ความกวา้งชัน้ = 
จาํนวนชั้น
ค่าพิสยั

  

4.กาํหนดช่วงขอ้มลูในแต่ละชัน้ เรยีง
จากน้อยไปมาก 
5.นบัจาํนวนคา่ของขอ้มลูทัง้หมดที่
ตกอยูใ่นแต่ละชัน้ โดยทาํรอยขดี 
(Tally Mark) 

 

2.โจทยป์ญัหาการการหา
ผลรวมของขอ้มลู 

2.นิยมใชส้ญัลกัษณ์ “ ” (sigma) 
แทน ผลรวม  

n

n

i
i xxxx 



...21
1

 

51         

16812105x∑ i



  
2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
i xxxxxx ++++=∑

589         

16812105x 222222

i∑



  

2.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการหา
ผลรวมของขอ้มลู สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถกูตอ้ง 

3.โจทยป์ญัหารการวดัแนว 
โน้มเขา้สู่ศูนย์กลาง 
คา่เฉลีย่เลขคณติตวัอยา่ง 

3.การวดัแนวโน้มเขา้สู่ศูนย์กลาง 
เป็นการหาคา่กลางของขอ้มลูเพือ่
นํามาใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มลู ทีน่ิยม
ใชม้ ี3 ชนิด ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่เลขคณิต 
คา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม 
ค่าเฉล่ียเลขคณิตตวัอยา่ง

 

n

x
x

n

i
i

 1  กาํหนดให ้ x   แทน 

คา่เฉลีย่เลขคณิตตวัอยา่ง   n   แทน 

จาํนวนตวัอยา่งสุม่ ix   แทน คา่ขอ้ 
มลูตวัที ่i  

3.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการหา
การหาคา่เฉลีย่เลขคณิตของ
ตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 คา่เฉลีย่เลขคณิตตวัอยา่ง 

n

xf
x

k

i
ii

 1  กาํหนดให ้        

x แทน คา่เฉลีย่ของตวัอยา่ง 
n แทน จาํนวนตวัอยา่งสุม่         

ix แทน คา่ของขอ้มลูตวัที ่i          

if  แทน คา่ความถีข่องขอ้มลูที ่i 

 

4.โจทยป์ญัหารการวดัแนว โน้ม
เขา้สูศ่นูยก์ลาง 
คา่มธัยฐานของตวัอยา่ง 

4.มธัยฐาน หมายถงึ คา่ทีอ่ยู่
ตาํแหน่งกึง่กลางของขอ้มลู
ทัง้หมด เมือ่เรยีงลาํดบัขอ้มลู
จากน้อยไปหามาก 

สตูร
 f

F
n

ILMed
]

2
[ 

  

กาํหนดให ้L  แทน ขอบเขตล่าง
ของชัน้ทีม่มีธัยฐานอยู ่
I  แทน ความกวา้งของชัน้ 
F  แทน ความถีส่ะสมของชัน้ทีต่ํ่า
กวา่ชัน้ทีม่ธัยฐานอยู่ 
f  แทน ความถีข่องชัน้ทีม่ธัยฐาน 

4.โจทยป์ญัหาการวดัแนวโน้มเขา้
สูศ่นูยก์ลาง คา่มธัยฐานของ
ตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

5.โจทยป์ญัหารการวดัแนว โน้ม
เขา้สูศ่นูยก์ลาง 
คา่ฐานนิยมของตวัอยา่ง 

5.ฐานนิยม (Mode) หมายถงึ คา่
ของขอ้มลูทีม่จีาํนวนซํ้ากนัมาก
ทีส่ดุ หรอืมคีวามถีส่งูทีสุ่ด ขอ้มลู
บางชุดอาจมฐีานนิยมมากกวา่ 1 
คา่ บางชุดอาจไมม่ฐีานนิยมหาก
ขอ้มลูในชุดนัน้ไมม่คีา่ซํ้ากนัเลย 
สตูร 










21

1

dd
d

ILMod
 

กาํหนดให ้L  แทน ขอบเขตล่าง
ของชัน้ทีม่ฐีานนิยมอยู่ 
I   แทน ความกวา้งของชัน้ 
d1  แทน ผลต่างของความถีข่องชัน้
ทีฐ่านนิยมอยูก่บัชัน้ทีต่ํ่ากว่า 
d2  แทน ผลต่างของความถีข่อง
ชัน้ทีฐ่านนิยมอยูก่บัชัน้ทีส่งูกว่า 

5.โจทยป์ญัหาการวดัแนวโน้มเขา้
สูศ่นูยก์ลาง คา่ฐานนิยมของ
ตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

6.โจทยป์ญัหารการวดัการ
กระจายของขอ้มลู  
คา่พสิยัของตวัอยา่ง 

6.การวดัการกระจายสมับรูณ์ เป็นการ
วดัการกระจายของขอ้มลูเพยีงชุด
เดยีว เพือ่พจิารณา คา่ของขอ้มลูชุด
นัน้มคีา่ใกลเ้คยีงกนั หรอื แตกต่างกนั
มากน้อยเพยีงใด คา่วดัการกระจาย
สมับรูณ์ทีนิ่ยมใช ้ม ี3 ชนิด คอืพสิยั 
ความแปรปรวน สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
พสิยั คอื ความแตกต่างระหวา่งขอ้มลู
ทีม่คีา่มากทีส่ดุและขอ้มลูทีม่คีา่น้อย
ทีส่ดุ ใชว้ดัการกระจายอยา่งหยาบๆ 

6.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจาย
ของขอ้มลู คา่พสิยัของตวัอยา่ง 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

7.โจทยป์ญัหาการวดัการ
กระจายของขอ้มลู  
คา่ความแปรปรวนของ
ตวัอยา่ง 

7.ความแปรปรวน หมายถงึ ค่าเฉลีย่
ของค่าความแตกต่างกาํลงัสอง
ระหวา่งขอ้มลูแต่ละค่ากบัคา่เฉลีย่ของ
ขอ้มลู โดยความแปรปรวนของขอ้มลู
ประชากร นิยมใชส้ญัลกัษณ์ 2 (2 
อ่านว่า ซกิมา่กําลงัสอง) สว่นความ
แปรปรวนของขอ้มลูทีม่าจากตวัอยา่ง
จะใชส้ญัลกัษณ์ S2  

สตูร 










 



2

1

22

1

1
xnx

n
s

n

i
i

 

กาํหนด ix  แทน คา่ของขอ้มลูตวัที ่I  
x   แทน คา่เฉลีย่ของตวัอยา่ง 
n  แทน จาํนวนตวัอยา่งสุม่ 

1

)(
1

2

2








n

xxf
s

n

i
ii  

กาํหนด ix   แทน คา่ของขอ้มลูตวัที ่i 

if   แทน คา่ความถีข่องขอ้มลูตวัที ่i 
x    แทน คา่เฉลีย่ของตวัอยา่ง 
n    แทน จาํนวนตวัอยา่งสุม่ 

7.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจาย
ของขอ้มลู คา่ความแปรปรวนของ
ตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

8.โจทยป์ญัหารการวดัการ
กระจายของขอ้มลู  
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

8. คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน หมายถงึ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จะมหีน่วย
เดยีวกบัขอ้มลู  2SS   

8.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจาย
ของขอ้มลู คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานของตวัอยา่ง สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได ้
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
เน้ือหา ความคิดรวบยอด จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

9.โจทยป์ญัหารการวดัการกระจาย
สมัพทัธ ์ของขอ้มลูตวัอยา่ง 

9. การกระจายสมัพทัธ ์เป็นการ
เปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลู
ตัง้แต่ 2 ชุด ขึน้ไป นิยมทาํใหอ้ยูใ่น
รปูของรอ้ยละ ถา้คา่วดัการกระจาย
สมัพทัธม์คี่าเขา้ 0 แสดงวา่ขอ้มลูชุด
นัน้มกีารกระจายน้อย แต่ถา้มคีา่เขา้
ใกล ้100% แสดงวา่ ขอ้มลูชุดนัน้มี
การกระจายมาก  คา่วดัการกระจาย
สมัพทัธท์ีนิ่ยมใช ้ม ี2 ชนิด คอื  
1.ค่าสมัประสทิธิพ์สิยั 

 %100
minmax

minmax 



XX

XX  

2.ค่าสมัประสทิธิข์องความแปรผนั
ของตวัอยา่ง  

C.V. =  %100
X

S  

9.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจาย
สมัพทัธ ์ของขอ้มลูตวัอยา่ง 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

 
  1.3 ศกึษาเอกสารแนวการวดัและประเมนิผลในชัน้เรยีนกลุม่วชิาคณิตศาสตร์
และสถติ ิตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพทุธศกัราช 2557 มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์ 
  1.4 ศกึษาวธิกีารเขยีนขอ้สอบชนิดเลอืกตอบ และเทคนิคการสรา้งแบบทดสอบ 
วดัพฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยัตามแนวคดิของบลูม จากหนังสอืการวดัผลการศกึษา (สมนึก 
ภทัทยิธนี. 2549 : 144-147) และหนงัสอืการวจิยัเบือ้งตน้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 53-66) 
  1.5 เขยีนขอ้สอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ ชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 55 ขอ้ และ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหายอ่ย ความคดิรวบยอด และ
จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละขอ้ ดงัตารางที ่6 
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ตารางท่ี 6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และจาํนวนขอ้สอบ 
 
 

เน้ือหา 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
จาํนวน
ขอ้สอบที่
ตอ้งการ 

บทที ่1 จาํนวนจรงิและการแกส้มการ
เชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
1. โจทยป์ญัหาการบวก 
การลบ คณู หาร จาํนวนเตม็ 

1. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
การลบ คณู หาร จาํนวนเตม็สามารถวเิคราะห์
โจทย ์และหาคาํตอบได ้

4 

2. โจทยป์ญัหาการค่าสมับรูณ์ของ
จาํนวนจรงิ 

2.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
คา่สมับรูณ์มาให ้สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

1 

3. โจทยป์ญัหาการหารากทีส่องและ
รากทีส่ามของจํานวนเตม็ 

3.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหา 
รากทีส่อง รากทีส่าม ของจาํนวนจรงิ สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

1 

4. โจทยป์ญัหาการแกส้มการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีว 

4.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการมาให ้
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

5 

บทที ่2 อตัรา อตัราสว่น สดัสว่น รอ้ย
ละ 
1. โจทยป์ญัหาคาํนวณคา่อตัรา สว่นที่
เทา่กบัอตัราสว่นทีก่าํหนดให ้

1. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหา 
อตัรา อตัราสว่น สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

1 

2. โจทยป์ญัหาคาํนวณคา่สดัสว่นที่
กาํหนดให ้

2. เมือ่กําหนดโจทยป์ญัหาสดัสว่น สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได ้

1 

3. โจทยป์ญัหาคาํนวณอตัราสว่นที่
ต่อเนื่องทีก่าํหนดให ้

3.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาอตัราสว่นตัง้แต่ 2 
อตัราสดัสว่น สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบอตัราสว่นต่อเน่ืองได ้

1 

4. โจทยป์ญัหาคาํนวณ รอ้ยละ หรอื
เปอรเ์ซน็ตท์ีก่าํหนดให ้

4.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหารอ้ยละหรอื เปอรเ์ซน็ต ์
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคําตอบไดถู้กตอ้ง 

2 

5. โจทยป์ญัหาประยกุต ์รอ้ยละ หรอื
เปอรเ์ซน็ตท์ีก่าํหนดให ้

5.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาประยุกตร์อ้ยละหรอื 
เปอรเ์ซน็ต ์สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

4 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

เน้ือหา 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
จาํนวน
ขอ้สอบที่
ตอ้งการ 

บทที ่3 ดอกเบีย้คงตน้ และทบตน้ 
1. โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้คงตน้ที่
กาํหนดให ้

1.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้คงตน้ 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถกูตอ้ง 

1 

2.โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้คงตน้ การ
คดิดอกเบีย้เมือ่ระยะเวลาไมเ่ป็นจาํนวน
เตม็ปี ทีกํ่าหนดให ้

2.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้คงตน้ การ
คดิดอกเบีย้เมือ่ระยะ เวลาไมเ่ป็นจาํนวนเตม็
ปี สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถกูตอ้ง 

- 

3.โจทยป์ญัหาคาํนวณดอกเบีย้ทบตน้ ที่
กาํหนดให ้

3.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาดอกเบีย้ทบตน้ 
สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถกูตอ้ง 

1 

4.โจทยป์ญัหาการคาํนวณหาเงนิตน้ ที่
กาํหนดให ้

4.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการคาํนวณหาเงนิ
ตน้ สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได้
ถกูตอ้ง 

2 

บทที ่4 สถติกิบัการดาํรงชวีติและการ
ประกอบอาชพี 
1. โจทยป์ญัหา ความหมายของสถติ ิที่
กาํหนดให ้

1.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาความ หมาย 
ประเภทของสถติ ิสามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

2 

2. โจทยป์ญัหา คาํสาํคญัทีเ่กีย่ว ขอ้งกบั
สถติ ิทีกํ่าหนดให ้

2.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาคาํสาํคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัสถติสิามารถวเิคราะหโ์จทย ์และ
หาคาํตอบไดถู้กตอ้ง 

5 

บทที ่5 สถติเิพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู
เบือ้งตน้ 
1.โจทยป์ญัหาการสรา้งตารางแจกแจง
ความถี ่ทีก่ําหนดให ้

1.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการสรา้งตารางแจก
แจงความถีส่ามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

- 

2.โจทยป์ญัหาการการหาผลรวมของขอ้มลู 2.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการหาผลรวมของ
ขอ้มลู สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบ
ไดถ้กูตอ้ง 

1 

3.โจทยป์ญัหาการวดัแนว โน้มเขา้สู่
ศนูยก์ลาง 

3.เมือ่กาํหนดโจทยป์ญัหาการหาการหา
คา่เฉลีย่เลขคณิตของตวัยา่ง สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง 

2 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

เน้ือหา 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
จาํนวน
ขอ้สอบที่
ตอ้งการ 

4.โจทยป์ญัหาการวดัแนว โน้มเขา้สู่
ศนูยก์ลาง คา่มธัยฐานของตวัอยา่ง 

4.โจทยป์ญัหาการวดัแนว โน้มเขา้สูศ่นูยก์ลาง 
คา่มธัยฐานของตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

4 

5.โจทยป์ญัหาการวดัแนว โน้มเขา้สู่
ศนูยก์ลาง คา่ฐานนิยมของตวัอยา่ง 

5.โจทยป์ญัหาการวดัแนว โน้มเขา้สูศ่นูยก์ลาง ค่า
ฐานนิยมของตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์
และหาคาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

4 

6.โจทยป์ญัหารการวดัการกระจายของ
ขอ้มลู คา่พสิยัของตวัอยา่ง 

6.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายของขอ้มลู คา่
พสิยัของตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบไดถ้กูตอ้ง 

4 

7.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายของ
ขอ้มลู คา่ความแปรปรวนของตวัอยา่ง 

7.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายของขอ้มลู คา่
ความแปรปรวนของตวัอยา่ง สามารถวเิคราะห์
โจทย ์และหาคาํตอบไดถู้กตอ้ง 

3 

8.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายของ
ขอ้มลู คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

8.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายของขอ้มลู คา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง สามารถ
วเิคราะหโ์จทย ์และหาคาํตอบได ้

3 

9.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจาย
สมัพทัธ ์ของขอ้มลูตวัอยา่ง 

9.โจทยป์ญัหาการวดัการกระจายสมัพทัธ ์ของ
ขอ้มลูตวัอยา่ง สามารถวเิคราะหโ์จทย ์และหา
คาํตอบได ้

3 

 
 1.6 นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทา่น พจิารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและโครงสรา้ง โดยพจิารณาความ
สอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บัขอ้สอบแต่ละขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
   1.6.1 ดร.สนุทรยี ์  ศาสตรสาระ ทีป่รกึษารองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัผลการศกึษาและการสอนคณิตศาสตร ์

1.6.2 ดร.รงัสติ  ศรจติต ิรองคณบด ีคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคณติศาสตร ์

1.6.3 ผ.ศ.ดร.ธฏิริตัน์  ทพิยร์ส ผูเ้ชีย่วชาญสาขาสถติ ิ
โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ใหค้ะแนน +1  เมือ่แน่ใจวา่ขอ้สอบนัน้วดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  ใหค้ะแนน   0  เมือ่ไมแ่น่ใจวา่ขอ้สอบนัน้วดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  ใหค้ะแนน - 1  เมือ่แน่ใจวา่ขอ้สอบนัน้วดัไดไ้มต่รงกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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  1.7 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามของ
แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูโ้ดยใชส้ตูร IOC (Index of Item Objective Congruence) 
(สมบตั ิทา้ยเรอืคาํ. 2551 : 101-102) และพจิารณาคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ถงึ
1.00 ไว ้ ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ วชิา
คณิตศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั ระดบัปรญิญาตร ีทีส่รา้งขึน้ มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 ถงึ 
1.00 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  1.8 นําแบบทดสอบทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงใหส้มบรูณ์
ยิง่ขึน้ แลว้พมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัร่าง นําไปทดลองสอบกบัผูเ้รยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 50 คน แลว้นําผลการทดสอบมาหาคณุภาพของขอ้สอบ 
  1.9 นําผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน ดงัน้ี ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได้
0 คะแนน แล้วนําผลที่ไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ของ
แบบทดสอบ แบบองิกลุ่ม (สมบตั ิ ทา้ยเรอืคาํ. 2551 : 97) คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ความยาก
ตัง้แต่ .20 ถงึ .80 และคา่อาํนาจจาํแนก ตัง้แต่ .20 ถงึ 1.00 ไว ้จาํนวน 45 ขอ้ (แบง่เป็นขอ้สอบ
กลางภาคเรยีน 21 ขอ้ ปลายภาคเรยีน 24 ขอ้) ทีต่อ้งการใชจ้รงิ ปรากฏว่า แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์สรา้งขึน้ มคี่าความยากตัง้แต่ .24 ถงึ .80 และ
มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .20 ถงึ .48 (ดงัรายละเอยีด ในภาคผนวก ค) 
  1.10 นําขอ้สอบ จาํนวน 45 ขอ้ มาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใช้
สูตร KR–20 ของคูเดอร์–รชิาร์ดสนั (Kuder–Richardson) ปรากฏว่าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั สําหรบั
ขอ้สอบกลางภาคเรยีน เท่ากบั .823 และขอ้สอบปลายภาคเรยีน เท่ากบั 0.845 (ดงัรายละเอยีด
ในภาคผนวก ค) 
  1.11 จดัพมิพแ์บบทดสอบฉบบัจรงิเพือ่นําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  
 2. การสรา้งแบบวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์
 แบบวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์ฉบบัน้ี 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มทีัง้สิน้ 6 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 แบบวดัความตัง้ใจเรยีน จาํนวน 12 ขอ้ 
 ตอนที ่2 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์จาํนวน 12 ขอ้ 
 ตอนที ่3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จาํนวน 12 ขอ้ 
 ตอนที ่4 แบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 
 ตอนที ่5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จาํนวน 10 ขอ้ 
 ตอนที ่6 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ูจาํนวน 12 ขอ้ 

DPU



 108 

  2.1 ผูว้จิยัทาํการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะของตวัแปรต่าง ๆ 
ตลอดจนศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัทีเ่ป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามคดิของลเิคริท์ 
(Likert’s Scale)  
  2.2 ดาํเนินการสรา้งแบบวดัทัง้ 6 ตอน ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา 
  2.3 นําแบบวดัทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน พจิารณาความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัท ์โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน +1  เมือ่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบันิยามศพัท ์
 ใหค้ะแนน   0  เมือ่ไมแ่น่ใจวา่ขอ้คาํถามนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบันิยามศพัท ์
 ใหค้ะแนน - 1  เมือ่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนัน้วดัไดไ้มส่อดคลอ้งกบันิยามศพัท ์
  2.4 วเิคราะหข์อ้มูลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์พาะ โดยใชส้ตูร IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อหาคา่ดชันีความ
สอดคลอ้งและพจิารณาคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 0.50 - 1.00 ไว ้ผลปรากฏว่า 
แบบวดัความตัง้ใจเรยีน มคี่า IOC ตัง้แต่ .67 ถงึ 1.00 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์มคี่า 
IOC เท่ากบั 1.00 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 แบบวดัความภาคภูมใิจ 
ในตนเอง มคีา่ IOC เท่ากบั 1.00 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มคี่า IOC ตัง้แต่ .67 
ถงึ 1.00 และแบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 (ดงัรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) 
  2.5 จดัพมิพแ์บบวดัฉบบัรา่ง แลว้นําไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 คน 
  2.6 นําผลทีไ่ดจ้ากการทดลองใชแ้บบวดั ไปวเิคราะหห์าคุณภาพของแบบวดั 
โดยวเิคราะหห์าคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Xi) ดว้ยวธิกีารหาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Y) ทีต่ดัคะแนนขอ้ที ่Xi ออกแลว้ (Item Total Correlation) (ทรงศกัดิ ์ภู
สอี่อน. 2551 : 71-73) และคดัเลอืกขอ้คาํถามไวเ้ท่ากบัจาํนวนทีต่อ้งการใชจ้รงิ โดยพจิารณา
จากการทดสอบสมมตฐิานเป็นหลกั นัน่คอื ขอ้คาํถามใดมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคะแนนรวม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติถิอืว่าขอ้คาํถามนัน้ ๆ มคีุณภาพหรอืมคีา่อาํนาจจาํแนกเขา้เกณฑ ์โดย
ผูว้จิยัใชค้า่วกิฤตจากตารางของเพยีรส์นั (Critical values for Pearson r) เป็นเกณฑใ์นการ
เปรยีบเทยีบ ( = .05 , df = 98 , One – tailed test ; r = .167) พบว่าแบบวดัแต่ละตอนมคี่า
อํานาจจาํแนกรายขอ้ดงัน้ี 
  2.6.1 แบบวดัความตัง้ใจเรยีน มคีา่อํานาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .19 ถงึ .74 
  2.6.2 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์มคีา่อํานาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .21 
ถงึ .52 
  2.6.3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .26 ถงึ .64 
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  2.6.4 แบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .18 ถงึ 
.60 
  2.6.5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มคี่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ 
.49 ถงึ .60 
  2.6.6 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ูมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ตัง้แต่ .32 
ถงึ .71 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  2.7 นําแบบวดัทีค่ดัเลอืกไวใ้นขอ้ 2.6 มาหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดั 
โดยใชว้ธิขีอง ครอนบาค (Cronbach) เรยีกว่า “สมัประสทิธิแ์อลฟา” ( - Coefficient) พบว่า
แบบวดัแต่ละตอนมคีา่ความเชื่อมัน่ ดงัน้ี 
  2.7.1 แบบวดัความตัง้ใจเรยีน มคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั .84 
  2.7.2 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์มคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั .77 
  2.7.3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั .83 
  2.7.4 แบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง มคีา่ความเชื่อมัน่ เท่ากบั .83 
  2.7.5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั .85 
  2.7.6 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ูมคีา่ความเชื่อมัน่ เทา่กบั .86  
(ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  2.8 พมิพแ์บบวดัจติตพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรเ์ป็นฉบบัจรงิเพือ่นําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 3. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแฝงทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยั เมื่อ
พจิารณาผลการทดสอบคา่สถติ ิBartlett’s test of Sphericity ซึง่เป็นคา่สถติทิดสอบสมมตฐิาน
ว่าเมทรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้เป็นเมทรกิซเ์อกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรอืไม ่พบว่ามคี่าเท่ากบั 
20405.79 (p<.01) แสดงใหเ้หน็ว่าเมทรกิซ์สหสมัพนัธน้ี์มคีวามแตกต่างจากเมทรกิซเ์อกลกัษณ์
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห ์คา่ดชันี Kaiser-Meryer-
Olkin ซึง่มคี่าเขา้ใกล ้ 1 (.951) แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์นัมาก และ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแฝงที่ใช้ในการวจิยั
(โมเดลการวดั) และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ต่อไป 
 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ของตวัแปรแฝง
ทีใ่ชใ้นการวจิยั 7 ตวั ไดแ้ก่ ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ความตัง้ใจเรยีน
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความภาคภูมใิจในตนเอง การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองและพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
องคป์ระกอบดว้ยการวเิคราะห ์SEM ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแฝง
ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยั ปรากฏดงัน้ี 
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  3.1 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรม์คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑด์ ี
ซึง่พจิารณาจากค่าไคกําลงัสอง (2 ) มคี่าเท่ากบั 1.34 คา่พ ี(p-value) มคี่าเท่ากบั 0.512 ที่
องศาเสร ี(df) เทา่กบั 2 ดชันี GFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี RMR มี
คา่เทา่กบั 0.0056 และองคป์ระกอบตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
มทีัง้สิน้ 4 ตวับ่งชี ้มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบทีแ่สดงความเทีย่งตรงของตวับ่งชีเ้ป็น บวกทุกตวั
บ่งชี ้ ตัง้แต่ .65 ถงึ .85 มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 
แสดงความเชื่อมัน่ของตวับ่งชี ้ ทัง้ 4 ตวับ่งชี ้ ตัง้แต่ .42 ถงึ .73 และมคีา่สมัประสทิธิค์ะแนน
องคป์ระกอบตัง้แต่ .17 ถงึ .47 (ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  3.2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงความตัง้ใจ
เรยีนมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ ์ดมีาก ซึง่พจิารณาจากค่าไคกําลงัสอง 
(2) มคี่าเท่ากบั 0.00 ความน่าจะเป็น (p) มคี่าเท่ากบั 1.00 ทีอ่งศาเสร ี (df ) เท่ากบั 0 ดชันี 
GFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี RMR มคี่าเท่ากบั 0.0000 และ
องคป์ระกอบตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน มทีัง้สิน้ 3 ตวับ่งชี ้ มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบทีแ่สดง 
ความเทีย่งตรงของตวับ่งชีเ้ป็นบวกทุกตวับ่งชี้ ตัง้แต่ .71 ถงึ .95 มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) แสดงความเชื่อมัน่ของตวับ่งชีท้ ัง้ 3 ตวับ่งชี ้ตัง้แต่ .51 
ถงึ .91 และมคี่าสมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบตัง้แต่ .10 ถงึ .67  (ดงัรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) 
  3.3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงเจตคตต่ิอ
วชิาคณิตศาสตร ์ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑด์มีาก ซึง่พจิารณาจากค่า
ไคกําลงัสอง (2) มคี่าเท่ากบั 0.00 ความน่าจะเป็น (p) มคี่าเท่ากบั 1.00 ทีอ่งศาเสร ี (df) 
เท่ากบั 0 ดชันี GFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี RMR มคี่าเท่ากบั
0.0000 และองคป์ระกอบตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์มทีัง้สิน้ 3 ตวับง่ชี ้มคี่าน้ําหนัก 
องคป์ระกอบทีแ่สดงความเทีย่งตรงของตวับ่งชี้เป็นบวกทุกตวับ่งชี ้ ตัง้แต่ .80 ถงึ .94 มี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) แสดงความเชื่อมัน่ของตวั
บ่งชีท้ ัง้ 3 ตวับง่ชี ้ตัง้แต่ .64 ถงึ .88 และมคีา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบตัง้แต่ .14 ถงึ .52 
(ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  3.4 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงแรงจูงใจ 
ใฝส่มัฤทธิ ์ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์อยู่ในเกณฑด์มีาก ซึง่พจิารณาจากค่าไค
กําลงัสอง (2) มคี่าเท่ากบั 0.00 ความน่าจะเป็น (p) มคี่าเท่ากบั 1.00 ทีอ่งศาเสร ี(df ) เท่ากบั 
0 ดชันี GFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี RMR มคี่าเท่ากบั 0.0000 
และองคป์ระกอบตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มทีัง้สิน้ 3 ตวับ่งชี ้มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบที ่
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แสดงความเทีย่งตรงของตวับ่งชีเ้ป็นบวกทุกตวับ่งชีต้ ัง้แต่ .80 ถงึ .91 มนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 มคีา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) แสดงความเชือ่มัน่ของตวับง่ชีท้ ัง้ 3 ตวับง่ชี ้ตัง้แต่ 
.65 ถงึ . 82 และมคีา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบตัง้แต่ .21 ถงึ .47 (ดงัรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) 
  3.5 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงความ
ภาคภมูใิจในตนเอง มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑด์ ีซึง่พจิารณาจากคา่ไค
กําลงัสอง (2) มคี่าเท่ากบั 0.69 ความน่าจะเป็น (p) มคี่าเท่ากบั 0.405 ทีอ่งศาเสร ี (df ) 
เท่ากบั 1 ดชันี GFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ดชันี RMR มคี่าเท่ากบั 
0.0017 และองคป์ระกอบตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจในตนเอง มทีัง้สิน้ 4 ตวับ่งชี ้มคี่าน้ําหนัก 
องคป์ระกอบทีแ่สดงความเทีย่งตรงของตวับง่ชีเ้ป็นบวกทุกตวับ่งชีต้ ัง้แต่ .83 ถงึ .91 มนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) แสดงความเชื่อมัน่ของตวับ่งชีท้ ัง้ 4 ตวั
บ่งชี ้ ตัง้แต่ .70 ถงึ .82 และมคีา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบตัง้แต่ .14 ถงึ .31 (ดงั
รายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
  3.6 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง ปรากฏว่าไมส่ามารถทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัได ้ ทัง้น้ี
เน่ืองจากองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (EFF) ประกอบดว้ย 2 
ตวับ่งชี้ย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นของการวเิคราะห์องค์ประกอบที่ระบุว่าการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบจะตอ้งมตีวับง่ชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตวับ่งชีข้ ึน้ไป 
  3.7 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงพฤตกิรรม
การสอนของคร ูมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑด์มีาก ซึง่พจิารณาจากค่าไค
กาํลงัสอง (2) มคีา่เท่ากบั 2.60 ความน่าจะเป็น (p) มคี่าเท่ากบั 0.272 ทีอ่งศาเสร ี(df) เท่ากบั 
2 ดชันี GFI มคีา่เทา่กบั 1.00 ดชันี AGFI มคี่าเท่ากบั 0.99 ดชันี RMR มคี่าเท่ากบั0.0055 และ
องค์ประกอบตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครู มทีัง้สิ้น 4 ตวับ่งชี้ มคี่าน้ําหนัก 
องคป์ระกอบทีแ่สดงความเทีย่งตรงของตวับง่ชีเ้ป็นบวกทุกตวับง่ชีต้ ัง้แต่ .73 ถงึ .89 มนียัสาํคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) แสดงความเชื่อมัน่ของตวับ่งชีท้ ัง้ 4 ตวั
บ่งชีต้ ัง้แต่ .53 ถงึ . 79 และมคีา่สมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบตัง้แต่ .15 ถงึ .39 (ดงั
รายละเอยีดในภาคผนวก ค) 
 
3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. สง่หนงัสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากผูส้อนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติใิน
ชวีติประจาํวนั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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 2. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนสอบกลางภาคเรยีน และก่อนสอบปลายภาคเรยีน  
โดยทําการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบ วดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ และวดัปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเรยีน เจตคตติ่อ
วชิาคณติศาสตรแ์รงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ความภาคภูมใิจในตนเอง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
พฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนดว้ยแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 3. เมือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูเสรจ็แลว้ ดาํเนินการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของขอ้มลูเพือ่
นําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
3.7  การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัน้ี 
1. การวเิคราะหค์า่สถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่สว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. การวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยการวเิคราะห ์SEM และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของตวัแบบตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มขีัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

DPU



 113 

แผนภาพ ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิานโดยใชโ้มเดล 
 

สมาการเชงิโครงสรา้ง (SEM) 
 

 
  
 
 

ตรวจสอบความสมบรูณ์ขอ้มลู โมเดลสมการเชงิโครงสรา้ง 

คา่สถติพิืน้ฐานและคา่
สหสมัพนัธ ์

ตรวจสอบ identity matrix  
โดยใช ้Barlett’s test of 

Sphericity และคา่ค่าดชันี 
Kaiser-Meryer-Olkin 

กาํหนดขอ้มลูจําเพาะ 

การระบุความเป็นไปไดค้า่เดยีว 

กรประมาณคา่พารามเิตอร ์

เมตรกิความแปรปรวน 
ความแปรปรวนรว่ม การปรบัโมเดล 

ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดล 

ไมส่อดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

การแปลความหมายโมเดล 

ภาพที ่8  ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิานโดยใชโ้มเดลสมาการเชงิโครงสรา้ง(SEM) 
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จากภาพที ่8 การวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตาม ลาํดบัดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งต้นก่อนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ผูว้จิยั ได้
ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูในภาพรวมก่อนทีจ่ะทําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ว่าขอ้มูลทีไ่ดม้า
นัน้ มคีวามสมัพนัธ์อยา่งเพยีงพอต่อการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหรอืไม ่ โดยพจิารณาคา่ความ
เหมาะสมของขอ้มลู คอื คา่สถติขิองบารท์เลทท ์(Bartlett's test of Sphericity) และ คา่สถติขิอง
ไคเซอร-์ไมเยอร-์อลัคนิ (Measure of Sampling Adequacy หรอื Kaiser-Meyer-Olkin : KMO) 
  1.1 การทดสอบของบารท์เลทท ์(Bartlett’s test of Sphericity) เป็นการทดสอบ
สมมตฐิานว่า เมทรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้เป็นเมทรกิซเ์อกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรอืไม ่ซึง่เป็น
การทดสอบค่าไคกําลงัสองของดเีทอรม์แินนทข์องเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์ ตอ้งมคี่าตํ่ากว่า .05 จงึ
จะถอืว่าเมทรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้ไม่เป็นเมทรกิซเ์อกลกัษณ์ จงึจะนําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัได ้
  1.2 มาตรวดัความเพยีงพอของการสุ่มของไคเซอร์-ไมเยอร์ และอลัคนิ 
(Measure of Sampling Adequacy หรอื Kaiser-Meyer-Olkin : KMO) เป็นค่าดชันีบอกความ
แตกต่างระหวา่งเมทรกิซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรสงัเกตไดก้บัเมทรกิซส์หสมัพนัธแ์อนต ิคา่ KMO 
มคี่าตัง้แต่ 0 - 1 และคา่ KMO ตอ้งมคี่าตัง้แต่ .60 ขึน้ไป จงึจะนําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัได ้
 2. การกาํหนดขอ้มลูจาํเพาะของโมเดล (Model Specification) 
 3. การระบุความเป็นไปไดค้่าเดยีวของโมเดล การระบุความเป็นไปไดค้่าเดยีวของ
โมเดลมีความสําคญัต่อการประมาณค่าพารามเิตอร์ของโมเดล เพราะการประมาณ
คา่พารามเิตอร ์จะกระทาํไดก้ต่็อเมือ่โมเดลระบุความเป็นไปไดค้า่เดยีวพอด ี
 4. การประมาณคา่พารามเิตอร ์ (Estimating the Parameter) การประมาณ คา่พารา 
มเิตอร ์อทิธพิลของโมเดล เป็นการเปรยีบเทยีบเมทรกิซค์วามแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม
ทีค่าํนวณได ้จากกลุ่มตวัอยา่งกบัเมทรกิซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมทีถู่กสรา้งขึน้
จากพารามเิตอรท์ีป่ระมาณค่าไดจ้ากโมเดลลสิเรลทีเ่ป็นสมมตฐิาน การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใช้
วธิกีารประมาณคา่พารามเิตอรด์ว้ยวธิคีวามเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood: ML) 
 5. ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ วเิคราะห์
อทิธพิลทางตรงและทางอ้อมของปจัจยัต่าง ๆ ต่อความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหา
คณิตศาสตรค์า่สถติสิาํคญัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ประกอบดว้ย 
  5.1 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสมัพนัธ์ของค่าประมาณพารามเิตอร์
(Standard Errors and Correlations of Estimates) ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย SEM จะให้
คา่ประมาณพารามเิตอร ์ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถติทิ ี และสหสมัพนัธ์ ระหว่าง
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ค่าประมาณ หากค่าประมาณพารามเิตอรท์ีไ่ดม้นีัยสาํคญัทางสถติแิสดงว่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมขีนาดเลก็ แสดงวา่เป็นโมเดลทีด่พีอ 
  5.2 สหสมัพนัธพ์หุคณู และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (Multiple Correlations 
and Coefficients of Determination) เป็นค่าสหสมัพนัธพ์หุคณู และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์
สาํหรบัตวัแปรสงัเกตไดแ้ยกทลีะตวัและรวมทุกตวั รวมทัง้สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ของสมการ
โครงสรา้งดว้ย มคี่าสงูสุดไม่เกนิ 1.00 และค่าทีส่งูแสดงว่า โมเดลตามสมมตฐิานมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3 คา่สถติวิดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of fit Measures) คา่สถติิ
สําคญัที่ใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 
ไดแ้ก่  
  5.3.1 คา่สถติไิค – สแควร ์(Chi – square Statistics) เป็นค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบ
สมมตฐิานทางสถติวิ่าฟงัก์ชนัความกลมกลนืมคี่าเป็นศูนย ์คา่สถติไิค – สแควรม์คี่าตํ่ามากยิง่ม ี
คา่ใกลศู้นยม์ากเท่าไร หรอืค่าใกลเ้คยีงกบัจาํนวนองศาเสร ี(degree of freedom : df) แสดงว่า 
โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3.2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness – of – Fit Index : GFI) ดชันี
GFI มคี่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์
  5.3.3 ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness – of - 
Fit Index : AGFI) เมื่อนําดชันี GFI มาปรบัแก ้โดยคาํนึงถงึขนาดขององศาเสร(ีdf) ซึง่รวมทัง้
จาํนวนตวัแปรและขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ดชันี AGFI มคี่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า โมเดลตาม
สมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3.4 ดชันีรากของคา่เฉลีย่กําลงัสองของสว่นทีเ่หลอื (Root Mean Squared 
Residual : RMR) ดชันี RMR บอกขนาดของสว่นทีเ่หลอืโดยเฉลีย่จากการเปรยีบเทยีบระดบั
ความกลมกลนืของโมเดลตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ควรมคีา่ไมเ่กนิ 0.2 จงึจะแสดง
วา่โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3.5 ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของส่วนที่เหลือ 
(Standardized Root Mean Squared Residual : SRMR) เป็นค่าบอกความคลาดเคลื่อนของ
โมเดล มคี่าอยูร่ะหว่าง 0 และ 1 โดยทัว่ไป SRMR ตอ้งมคี่าตํ่ากว่า 0.08 จงึจะแสดงว่า โมเดล
ตามสมมตฐิาน มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3.6 ดชันีรากกําลงัสองเฉลีย่ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Square of Error approximation = RMSEA) มคี่าอยูร่ะหว่าง 0 ถงึ 1 ถา้คา่ดชันี RMSEA มคี่า
ตํ่ากว่า 0.06 แสดงวา่ โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
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  5.3.7 คา่ไคกําลงัสองสมัพนัธ ์ (relative chi – square : 2/df) เป็นอตัราสว่น 
ระหว่างค่าสถติไิค – สแควร ์ กบัองศาเสร ี โดยหลกัทัว่ไปถา้คา่ไค – สแควรส์มัพนัธ์น้อยกว่า 
3.00 ถอืว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (เสร ี ชดัแชม้. 2547 : 29 ; อา้งองิมาจาก
Mueller. 1996)  
  5.3.8 ควิพลอ็ต (Q – Plot) เป็นกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อนกบัค่าควอนไทลป์กต ิ (Normal Quintiles) ถา้เสน้กราฟมคีวามชนัมากกว่าเสน้
ทแยงมุมซึง่เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบ แสดงว่าโมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
  5.3.9 ดชันีเปรยีบเทยีบโมเดล (Comparative Fit) เป็นดชันีทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
โมเดลพืน้ฐานกบัโมเดลตามทฤษฎหีรอืโมเดลตามสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
  5.3.9.1 NFI จะบง่ชีเ้ป็นจาํนวนเปอรเ์ซน็ตท์ีส่อดคลอ้ง ถา้คา่ NFI มคีา่ 0.9 
หมายความวา่ โมเดลตามสมมตฐิานสอดคลอ้งกบัขอ้มลูมากกว่าโมเดลพืน้ฐานถงึ 90% 
  5.3.9.2 IFI มพีสิยัระหวา่ง 0 ถงึ 1 คา่ยิง่สงูยิง่บง่บอกถงึความสอดคลอ้งของ
โมเดล 
  5.3.9.3 CFI มพีสิยัระหว่าง 0 ถงึ 1 หากมคีา่สงูถงึ 0.9 แปลไดว้่าโมเดลตาม
สมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู 
  5.3.9.4 RFI มพีสิยัระหวา่ง 0 ถงึ 1 หากมคีา่สงูถงึ 0.9 แปลไดว้า่โมเดลตาม
ทฤษฎมีคีวามสอดคลอ้งของขอ้มลู 
 
3.8  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคณุภาพของเครือ่งมอื 
  1.1 การหาความเทีย่งตรง (Content Validity) ของแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์และแบบวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ โดยใชส้ตูรดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้และความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี  

N
RIOC   

เมือ่  IOC  แทน  Index of Item Objective Congruence 
 R  แทน  ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 N แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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 1.2 วเิคราะหห์าคา่ความยาก (P) และอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบเป็นรายขอ้
โดยใชส้ตูรทีอ่า้งจาก สมบตั ิทา้ยเรอืคาํ (2551 : 97) 

 
n

PP
P LH

2
   

n
PP

r LH   

 เมือ่   P   แทน  ดชันีความยาก  r    แทน  ดชันีอาํนาจจาํแนก 
 PH  แทน  จาํนวนผูต้อบถกูในกลุม่สงู PL แทน  จาํนวนผูต้อบถกูในกลุม่ตํ่า 
 n    แทน  จาํนวนผูต้อบทัง้หมดในกลุม่สงูหรอืกลุ่มตํ่า 
  1.3 หาคา่ความเชือ่มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร KR – 20 ของ  
คเูดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder – Richardson) 














 

2
1

1 x

ii
tt S

qp

k

k
r  

เมือ่ rtt แทน  คา่ประมาณความเทีย่งของเครื่องมอืจากสตูร K-R20 
 k แทน  จาํนวนขอ้สอบ 
 pi แทน  คา่ความยากของขอ้สอบขอ้ที ่i 
 qi แทน  1 - pi 

 2
xS  แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนสอบ 

 
  1.4 การหาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ของแบบวดัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรแ์บบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั หาโดยวธิกีาร
หาความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ (Xi) กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Y) ทีต่ดัคะแนนขอ้ที ่ Xi 
ออกแลว้ (Item Total Correlation) ทีอ่า้งจาก ทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน (2551 : 71) 

)))(()()()((

)()(
2222

)(

  
  






iiii

iiii
XYX

XYXYNXXN

XYXXYXN
r

ii

 

เมือ่ )( ii XYXr   แทน  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามขอ้ที ่i 
 Xi  แทน  ชุดของคะแนนจากคาํถามขอ้ที ่i 
 Y  แทน  ชุดของคะแนนรวมจากขอ้คาํถามทุกขอ้ 
 N  แทน  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทีนํ่ามาวเิคราะห ์
 
  1.5 การหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั หาโดยวธิกีารใช้สตูร
สมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient) 
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2

2

1
1 t

i

S

S

k

k  

เมือ่  แทน  คา่สมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่ 
 k แทน  จาํนวนขอ้ของแบบวดัเจตคต ิ
  2

iS  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
 2

tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

2. สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 
  2.1 คา่เฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean) 
  2.2 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้ง 
(SEM) และตรวจสอบความเหมาะสมของสมการตวัแบบ SEM ดว้ยสถติติ่อไปน้ี 
  1) คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั (Simple Correlation) 
  2) ค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางโดยใชส้หสมัพนัธ์พหุคูณและวเิคราะห์สมการดว้ย
วธิกีารความเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood: ML) 
  3) สถติทิดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดว้ยสถติไิค - สแควร ์(Chi-Square Statistics)  
  4) สถติทิดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดว้ยดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index : GFI) 
 





)0(,

)(,

SF

SF
GFI

  

กาํหนดให ้  GFI  แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื 
   )(, SF  แทน  คา่ตํ่าสดุของฟงักช์นัความกลมกลนื 

            ของโมเดลจากพารามเิตอร ์ 
   )0(,SF  แทน  คา่ F ของโมเดลทีไ่มม่พีารามเิตอรใ์นโมเดล 
 
  5) สถติทิดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดว้ยดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit 
Index : AGFI)  
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)1)}(1()
2

1
{(1 GFIkk

d
AGFI   

กาํหนดให ้ AGFI แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ 
  k แทน  จาํนวนตวัแปรทีส่งัเกตได ้
  d แทน  องัศาอสิระ (Degrees of Freedom) 
 
   

6) สถติทิดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิานกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดว้ยดชันีรากกําลงัสองเฉลีย่ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Squared Error of Approximation : RMSEA)  

d

FO
RMSEA  

เมือ่ RMSEA แทน  ดชันีรากกําลงัสองเฉลีย่ของความแตกต่างโดยประมาณ 
 FO  แทน  Max.(nF-d,0) 
 F  แทน  คา่ตํ่าสดุของฟงักช์นัความกลมกลนืของโมเดล 
 n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 d  แทน  องศาเสร ี
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บทท่ี 4 

 
การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือและการวิเคราะหข้์อมลูเบือ้งต้น 

 
 จากการออกแบบระเบยีบวธิวีจิยัในการดําเนินการศกึษา ในบทนี้ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเครื่อง 
มอืทีใ่ชใ้นการศกึษาโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ตวัแปร
ตาม คอื ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์(E4) มตีวัแปรเชงิสาเหตุ 6 ตวัแปร 
คอื 1) พฤตกิรรมการสอนของครู (K1) 2) เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (E2) 3) แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์(E1) 4) ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) 5) การรบัรูค้วามสามารถตนเอง (K2) 6) ความ
ตัง้ใจเรยีน (E3) ซึง่มกีารทดสอบเครื่องมอืดว้ยคา่สถติติ่างๆ เพื่อยนืยนัและใหค้วามมัน่ใจว่า
เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษามคุีณภาพอยู่ในระดบัด ี ผูว้จิยัได้นําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ตามลาํดบั ดงัน้ี 

4.1 คา่สถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได ้ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ความ 
เบ ้และคา่ความโด่งของแต่ละตวัแปร 

4.2 คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้เพือ่พจิารณาสภาพปญัหาทีอ่าจเกดิจาก
การผนัแปรรว่มกนัมากเกนิไป (Multicollinearity) โดยกาํหนดวา่คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
ตอ้งไมเ่กนิ 0.7 (Schroeder, 1990) 

4.3 คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องขอ้คาํถามในแต่ละตวัแปรสงัเกตได ้ไดแ้ก่ 
คา่แสดงอาํนาจจาํแนก และคา่ความเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรสงัเกต โดยใชค้า่ Cronbach’s Alpha 
ของแต่ละกลุม่ตวัแปร 

4.4 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขัน้ที ่1 (Confirmatory Factor Analysis)  ใน
การวเิคราะหเ์พือ่หาความเชื่อถอืไดแ้ละนําเสนอคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ (Standard Regression 
Weights) คา่ความผนัแปรทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (Average Variance Extracted : AVE) และคา่ความ
เชื่อถอืไดข้องโครงสรา้ง (Construct Reliability : CR) เป็นการประเมนิความเชื่อถอืไดข้องมาตร
วดั 

4.5 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขัน้ที ่2 เพือ่วเิคราะหค์วามเหมาะสมของโมเดล
มาตรวดัตวัแปร แลว้นําเสนอคา่สถติเิพือ่ประเมนิโมเดล ไดแ้ก่ คา่Chi-square, Degree of 
Freedom, CMIN, GFI, CFI, RMR, RMSEA 

4.6 สมการมาตรวดัตวัแปร จากคา่ Standard Regression Weight, คา่ Standard 
Error, คา่ t-Value, คา่ p-Value และคา่ SMC (R2) 
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4.1 สถิติพืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได้ 
 ในสว่นน้ีไดนํ้าเสนอคา่สถติพิืน้ฐานของ 1) พฤตกิรรมการสอนของคร(ูK1) 2) เจตคตติ่อ
วชิาคณติศาสตร ์(E2) 3) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(E1) 4) ความภาคภมูใิจในตนเอง(K3) 5) การรบัรู้
ความสามารถตนเอง (K2) 6) ความตัง้ใจเรยีน (E3) และ 7) ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหา
ทางคณติศาสตร ์(E4) เรยีงตามลาํดบัตวัแปร ดงัตารางที ่7 
 
ตารางท่ี 7   คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ความเบ ้คา่ความโดง่ของแบบวดัปจัจยัทีม่ ี   
       อทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์(n = 337) 
 

 ตวัแปร จาํนวน  คา่เบีย่งเบน คา่ความเบ ้ คา่ความโด่ง แปลผล 
ตวัแปรแฝง สงัเกตได ้ ขอ้ คา่เฉลีย่ มาตรฐาน Skewness Kurtosis  

   X  (S.D.)    

พฤตกิรรมการ  13 4.19 0.67 -1.31 4.34 มาก 
สอนของคร ู เทคนิค วธิสีอน 5 4.33 0.64 -1.63 6.57 มาก 

(K1) (X1)       
 การใชส้ือ่การสอน 3 4.04 0.78 -0.79 1.55 มาก 
 (X2)       
 การใชห้ลกัจติวทิยา 3 4.28 0.76 -1.28 2.89 มาก 
 (X3)       
 การวดัและการ 2 4.08 0.82 -1.02 1.81 มาก 
 ประเมนิผล       
 (X4)       
เจตคตติ่อวชิา  9 3.16 0.69 -0.11 0.31 ปานกลาง 
คณิตศาสตร ์ ความรู ้ความเขา้ใจ 4 3.84 0.71 -0.65 1.06 มาก 

(F2) (Y4)       
 ความรูส้กึ ความเชือ่ 3 2.88 0.84 0.03 -0.13 ปานกลาง 
 (Y5)       
 แนวโน้มพฤตกิรรม 2 2.77 0.87 0.15 -0.9 ปานกลาง 
 (Y6)       
แรงจงูใจใฝ ่  10 3.38 0.68 -0.43 0.47 ปานกลาง 
สมัฤทธิ ์ ความกระตอืรอืรน้ 3 3.33 0.76 -0.46 0.85 ปานกลาง 

(F1) (Y1)       
 ความรบัผดิชอบ 4 3.29 0.78 -0.47 0.38 ปานกลาง 
 (Y2)       
 การคาดการณ์ 3 3.53 0.77 -0.43 0.20 มาก 
 ลว่งหน้า       
 (Y3)       
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ตารางที ่7 (ตอ่) 
 ตวัแปร จาํนวน  คา่เบีย่งเบน คา่ความเบ ้ คา่ความโด่ง แปลผล 

ตวัแปรแฝง สงัเกตได ้ ขอ้ คา่เฉลีย่ มาตรฐาน Skewness Kurtosis  
   X  (S.D.)    

ความภมูใิจใน  11 2.47 0.67 0.14 0.07 น้อย 
ตนเอง การยอมรบันบัถอื 3 3.06 0.80 0.03 0.24 ปานกลาง 

(K3) (X7)       
 การยอมรบัจากเพื่อน 3 2.74 0.89 0.05 -0.18 ปานกลาง 

 (X8)       
 การยอมรบัจากคร ู 3 2.21 0.87 0.52 -0.11 น้อย 
 (X9)       
 การยอมรบัจาก 2 1.86 0.59 -0.10 0.08 น้อย 
 ผูป้กครอง       
 (X10)       
การรบัรูค้วาม  10 2.95 0.74 -0.14 0.39 ปานกลาง 
สามารถตนเอง ดา้นกระบวนการ 5 2.88 0.79 -0.18 0.27 ปานกลาง 

(K2) (X5)       
 ดา้นผลลพัธ ์ 5 3.02 0.75 -0.15 0.49 ปานกลาง 
 (X6)       
ความตัง้ใจเรยีน  10 3.69 0.58 -0.08 0.06 มาก 

(E3) ความสนใจเรยีน 3 3.70 0.64 -0.16 0.06 มาก 
 I(Y7)       
 เอาใจใส่การเรยีน 3 3.49 0.73 0.01 -0.15 ปานกลาง 
 COMMITMENT(Y8)       
 ตัง้ใจ รว่มมอื 4 3.88 0.64 -0.47 0.42 มาก 
 (Y9)       
ความสามารถ  45 29.98 3.89 0.168 -0.511  
แกโ้จทยป์ญัหา เขา้ใจโจทยป์ญัหา 10 6.48 1.410 -0.185 0.578  

(Y) (Y10)       
 ขัน้ตอน วางแผน 7 5.46 1.14 -0.492 -0.207  
 (Y11)       
 ดาํเนินการตามแผน 16 11.36 2.15 -0.255 -0.303  
 (Y12)       
 ตรวจสอบยอ้นกลบั 12 6.68 1.77 0.085 -0.179  
 (Y13)       

 
 จากตารางที ่4.1 สามารถอธบิายผลการวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได ้
ดงัน้ี 
 4.1.1 พฤตกิรรมการสอนของคร ู
 การวจิยัครัง้น้ี มาตรวดัพฤตกิรรมการสอนของครู เป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวั
แปรสงัเกต 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ เทคนิคและวธิสีอน ซึง่มขีอ้คาํถาม 5 ขอ้ การใชส้ื่อการสอน ซึง่มขีอ้
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คาํถาม 4 ขอ้ การใชห้ลกัจติวทิยา มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ และการวดัและการประเมนิผล มขีอ้คํา 
ถาม 2 ขอ้ รวมมขีอ้คาํถามทัง้สิน้ 13 ขอ้ จากการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ เมื่อพจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได ้ทัง้หมด
มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 4.04 -433 อยูใ่นระดบัมาก โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การ
ใชส้ือ่การสอน และตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื การใชเ้ทคนิคและวธิสีอน 
 4.1.2 เจตคตติ่อวชิาคณติศาสตร ์
 การวจิยัครัง้น้ี มาตรวดัเจตคตติ่อวชิาคณติศาสตรเ์ป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวัแปร
สงัเกต 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ ซึง่มขีอ้คําถาม 4 ขอ้ ความรูส้กึความเชื่อ ซึง่มขีอ้
คาํถาม 3 ขอ้ และแนวโน้มพฤตกิรรม มขีอ้คาํถาม 2 ขอ้ รวมมขีอ้คาํถามทัง้สิน้ 9 ขอ้ จากการ
วเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน พบวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
เมื่อพจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได้ ทัง้หมดมคีะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.77 - 3.84 อยู่ในระดบัปาน
กลางถงึมาก โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื แนวโน้มของพฤตกิรรม และตวัแปรทีม่ี
คะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ความรูแ้ละความเขา้ใจ 
 4.1.3  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 มาตรวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ 
ความกระตอืรอืรน้ซึง่มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ ความรบัผดิชอบ ซึง่มขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ และการคาด 
การณ์ลว่งหน้า มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ รวมมขีอ้คาํถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อวาม
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ เมื่อพจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได ้ทัง้หมดมคีะแนน
เฉลีย่ตัง้แต่ 3.29 - 3.53 อยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
ความรบัผดิชอบ และตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื การคาดการณ์ลว่งหน้า 
 4.1.4  ความภมูใิจในตนเอง 
 มาตรวดัความภมูใิจในตนเองเป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ปจัจยั คอื 
การยอมรบันบัถอืตนเอง มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ การยอมรบัจากเพือ่น ซึง่มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ การ
ยอมรบัจากคร ูซึง่มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ และการยอมรบัจากผูป้กครอง มขีอ้คาํถาม 2 ขอ้ รวมมขีอ้
คาํถามทัง้สิน้ 11 ขอ้ พบวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
เมือ่พจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได ้ทัง้หมดมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.86 - 3.06 อยูใ่นระดบัน้อยถงึ
ปานกลาง โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การยอมรบัจากผูป้กครอง และตวัแปรทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื การยอมรบันับถอืตนเอง 
 4.1.5  การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
 มาตรวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 
2 ปจัจยั คอื ดา้นกระบวนการ มขีอ้คาํถาม 5 ขอ้ และดา้นผลลพัธ ์มขีอ้คาํถาม 5 ขอ้ รวมมขีอ้
คาํถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
เมื่อพจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได้ ทัง้หมดมคีะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.88 - 3.02 อยู่ในระดบัปาน
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กลาง โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยที่สุด คอื ดา้นกระบวนการ และตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลี่ย
มากทีส่ดุคอื ดา้นผลลพัธ ์
 4.1.6  ความตัง้ใจเรยีน 
 มาตรวดัความตัง้ใจเรยีนเป็นตวัแปรแฝงทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ 
ความสนใจเรยีน มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ เอาใจใสต่่อการเรยีน มขีอ้คาํถาม 3 ขอ้ และความตัง้ใจทาํ
กจิกรรม มขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ รวมมขีอ้คาํถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ เมื่อพจิารณาจากตวัแปรสงัเกตได ้ทัง้หมดมคีะแนน
เฉลีย่ตัง้แต่ 3.49 - 3.88 อยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
การเอาใจใสใ่นการเรยีน และตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ความตัง้ใจทาํกจิกรรม 
 4.1.7  ความสามารถแกโ้จทยป์ญัหา 

มาตรวดัคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักศกึษาที่เป็น
ตวัอยา่ง มคี่าเฉลีย่ของทัง้หมดเท่ากบั 29.98 คะแนน และเมื่อแยกเป็นรายองคป์ระกอบตามตวั
แปรสงัเกตได ้พบว่า องคป์ระกอบดา้นการทาํความเขา้ใจโจทยม์คีา่เฉลีย่ เท่ากบั 6.48 คะแนน 
องคป์ระกอบดา้นการวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.46 คะแนน องคป์ระกอบ
ดา้นการดาํเนินการตามแผน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 11.36 คะแนน  องคป์ระกอบดา้นการตรวจสอบ
ยอ้นกลบั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 6.68 คะแนน 
 
 สรปุ 
 ตามตวัแปรแฝงทัง้หมด มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.47 – 4.19 โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่
น้อยทีสุ่ดคอื ความภูมใิจในตนเอง และตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอื พฤตกิรรมการสอน
ของคร ูเมื่อแยกเป็นรายองคป์ระกอบตามตวัแปรสงัเกตได ้ มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.86 – 4.33 
โดยองค์ประกอบ ทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื การไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครอง และองค ์
ประกอบทีม่คีะแนนเฉลีย่มากที่สุดคอื การใชเ้ทคนิคและวธิสีอนของครูคณิตศาสตร์ เมื่อ
พจิารณาการกระจายของขอ้มลูพบวา่ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมกีารกระจาย
มากที่สุด ส่วนตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีนมกีารกระจายน้อยทีสุ่ด และเมื่อแยกเป็นราย
องคป์ระกอบตามตวัแปรสงัเกตได ้ พบว่าองคป์ระกอบการยอมรบัจากเพื่อมกีารกระจายมาก
ทีส่ดุ และองคป์ระกอบดา้นการยอมรบัจากผูป้กครองมกีารกระจายน้อยทีส่ดุ 
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4.2  ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได้ 
 ความสมัพนัธข์องตวัแปรสงัเกตได ้เพื่อพจิารณาสภาพปญัหาทีอ่าจเกดิจากการผนัแปร
ร่วมกนัมากเกนิไป (Multicollinearity) กล่าวคอืการทีต่วัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัสงูมากเกนิไป
อาจจะเกดิปญัหา ทําใหผ้ลการวเิคราะหม์คีวามคลาดเคลื่อนสงู ดงันัน้จงึตอ้งมกีารวเิคราะห ์
Multicollinearity ระหว่างตวัแปรสงัเกตไดโ้ดยพจิารณาค่า Bivariated Correlation ของตวัแปรที่
นํามาวเิคราะหใ์นโมเดล เกณฑใ์นการพจิารณา คอื ค่าความสมัพนัธ์ไม่ควรมคี่ามากกว่า 0.7 
(Schroeder, 1990) ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธไ์ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่4.1 จากตารางดงักล่าว 
พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทุกคู่มคี่าความสมัพนัธร์ะหว่าง 0.001 – 0.691 ซึง่เป็นคา่
ความสมัพนัธ์ทีต่ํ่ากว่า 0.7 สามารถสรุปไดว้่าตวัแปรทีนํ่ามาวเิคราะหไ์มม่ปีญัหาการมคีวาม 
สมัพนัธร์ะหวา่งกนัสงูเกนิไป ดงัตารางที ่8 DPU
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ตารางที่ 8  คา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได ้
 

ตวั
แปร X  S.D 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 

X1 4.33 .64 1                                             
X2 4.05 .78 .770 1                                           
X3 4.29 .76 .723 .674 1                                         
X4 4.09 .82 .600 .627 .705 1                                       
X5 3.84 .71 .085 .018 -.029 -.017 1                                     
X6 2.88 .84 .168 .156 .078 .122 .669 1                                   
X7 2.77 .88 .158 .144 .105 .130 .536 .732 1                                 
X8 3.33 .76 .043 .041 -.009 .031 .515 .646 .719 1                               
X9 3.29 .78 .103 .050 .129 .042 -.315 -.484 -.516 -.639 1                             
X10 3.54 .77 .018 .009 .055 -.024 -.414 -.550 -.624 -.631 .604 1                           
Y1 3.06 .80 .294 .268 .207 .271 .522 .653 .650 .562 -.354 -.438 1                         
Y2 2.74 .89 .213 .204 .203 .204 .419 .556 .630 .527 -.294 -.442 .739 1                       
Y3 2.21 .87 .256 .244 .187 .182 .439 .577 .610 .498 -.260 -.376 .848 .783 1                     
Y4 1.87 .60 .236 .245 .211 .290 .269 .425 .401 .339 -.096 -.267 .524 .514 .487 1                   
Y5 2.88 .79 .178 .219 .113 .157 .419 .631 .652 .584 -.409 -.524 .678 .648 .590 .577 1                 
Y6 3.02 .76 .159 .181 .047 .156 .402 .633 .646 .573 -.473 -.506 .637 .623 .554 .448 .701 1               
Y7 3.70 .64 .282 .245 .211 .199 .248 .381 .395 .320 -.130 -.228 .494 .457 .462 .214 .391 .354 1             
Y8 3.49 .73 .277 .247 .217 .221 .232 .370 .384 .313 -.132 -.226 .476 .454 .453 .202 .375 .347 .963 1           
Y9 3.88 .64 .225 .207 .165 .175 .243 .322 .317 .196 -.101 -.182 .452 .398 .412 .316 .319 .326 .405 .390 1         
Y10 6.48 1.41 .305 .330 .290 .338 .314 .518 .557 .515 -.427 -.504 .552 .488 .536 .359 .531 .473 .404 .397 .237 1       
Y11 5.46 1.14 .292 .296 .277 .286 .371 .483 .511 .546 -.447 -.533 .562 .507 .484 .410 .556 .485 .321 .311 .265 .501 1     
Y12 11.36 2.15 .385 .396 .349 .362 .374 .530 .553 .535 -.393 -.474 .544 .541 .517 .462 .543 .534 .397 .383 .278 .566 .674 1   
Y13 6.68 1.77 .273 .319 .284 .293 .313 .419 .449 .470 -.364 -.466 .417 .390 .358 .317 .460 .446 .285 .271 .150 .515 .512 .540 1 
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4.3 อาํนาจจาํแนก และความเช่ือถือได้ของข้อคาํถามในแต่ละตวัแปรสงัเกตได้ 
 การวเิคราะหใ์นส่วนน้ี ผูว้จิยันําขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 337 ชุด มา
คาํนวณหาค่าความเชื่อถอืไดข้องขอ้คาํถามมาตรวดัตวัแปรสงัเกตโดยไดแ้สดงค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ 
(Corrected Item-Total Correlation) และคา่ Cronbach’s alpha เพื่อแสดงหลกัฐานว่าขอ้มลูทีเ่กบ็
รวบรวมไดใ้นครัง้น้ีมคีวามเชือ่ถอืไดม้ากน้อยเพยีงใด ดงัตารางที ่9 
 
ตารางท่ี 9 คา่อํานาจจาํแนก และความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

X1 x111 .592* .874 
 x112 .720*  
 x113 .748*  
 x114 .726*  
 x115 .804*  

X2 x126 .767* .888 
 x127 .770*  
 x128 .762*  

X3 x139 .819* .896 
 x1310 .810*  
 x1311 .737*  

X4 x1412 .718* .792 
 x1414 .721*  
  ค่าความเชือ่มัน่ = .949*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่4.3 พบว่า คา่อํานาจการจําแนกของเทคนิค วธิสีอน (X1) มี
คา่ระหว่าง .592 - .804 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องเทคนิค วธิสีอน เท่ากบั .809 คา่อํานาจการจําแนก
ของการใชส้ือ่การสอน (X2) มคีา่ระหว่าง .762 - .770 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการใชส้ื่อการสอน 
เท่ากบั .888 คา่อํานาจการจําแนกของการใชห้ลกัจติวทิยา (X3) มคี่าอยูร่ะหว่าง .737 - .819  และคา่
ความเชื่อถอืไดข้องการใชห้ลกัจติวทิยา เท่ากบั .896 ค่าอํานาจการจําแนกของการวดัและประเมนิผล 
(X4) มคี่าระหว่าง .718 - .721 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการวดัและประเมนิผล เท่ากบั .792 ซึง่แสดง
ว่าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมคี่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวดัอยู่ในระดบัสูง 
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ตารางท่ี 10 คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

Y4 x211 .690* .837 
 x212 .750*  
 x213 .631*  
 x214 .613*  

Y5 x225 .746* .834 
 x226 .741*  
 x228 .617*  

Y6 x239 .640* .648 
 x2312 .656*  
  ค่าความเชือ่มัน่ = .881*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่ 4.4 พบว่า ค่าอํานาจการจําแนกของความรู ้ความเขา้ใจ 
(Y4) มคี่าระหว่าง .613 - .750 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องความรู ้ความเขา้ใจ เท่ากบั .837 คา่อํานาจ
การจาํแนกของความรูส้กึ ความเชื่อ (Y5) มคีา่ระหวา่ง .617 - .746 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องความรูส้กึ 
ความเชือ่ เทา่กบั .834 คา่อาํนาจการจาํแนกของแนวโน้มพฤตกิรรม (Y6) มคีา่ระหวา่ง .640 - .656 และ
คา่ความเชื่อถอืไดข้องแนวโน้มพฤตกิรรม เท่ากบั .648 ซึง่แสดงว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมคี่า
อาํนาจจาํแนกและคา่ความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดัอยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงู  
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ตารางท่ี 11  คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
                 ต่อวชิาคณติศาสตร ์
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

Y1 x311 .732* .761 
 x312 .616*  
 x314 .625*  

Y2 x325 .724* .754 
 x326 .647*  
 x327 .592*  

Y3 x339 .525* .725 
 x3310 .608*  
 x3312 .634*  
  ค่าความเชือ่มัน่ = .883*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่4.5 พบว่า คา่อํานาจการจําแนกของความกระตอืรอืรน้ (Y1) 
มคี่าระหว่าง .616 - .732 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องความกระตอืรอืรน้ เท่ากบั .761 คา่อํานาจการ
จาํแนกของความรบัผดิชอบ (Y2) มคี่าระหว่าง .592 - .724 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องความรบัผดิชอบ 
เท่ากบั .754 คา่อํานาจการจําแนกของการคาดการณ์ล่วงหน้า (Y3) มคี่า .525 - .634  และคา่ความเชื่อ 
ถอืไดข้องการคาดการณ์ล่วงหน้า เท่ากบั .725 ซึง่แสดงว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมคี่าอํานาจ
จาํแนกและคา่ความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัอยูใ่นระดบัสงู  
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ตารางท่ี 12 คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงความภมูใิจในตนเอง 
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

X7 x411 .934* .795 
 x412 .709*  
 x414 .597*  

X8 x425 .780* .876 
 x426 .787*  
 x427 .682*  

X9 x439 .729* .884 
 x4311 .623*  
 x4312 .611*  

X10 x4413 .743* .853 
 x4414 .743*  
  คา่ความเชือ่มัน่ = .921*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่4.6 พบวา่ คา่อาํนาจการจาํแนกของการยอมรบันบัถอืตนเอง 
(X7) มคี่าระหว่าง .597 - .934 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการยอมรบันบัถอืตนเอง เท่ากบั .795  คา่
อํานาจการจาํแนกของการยอมรบัจากเพือ่น (X8) มคี่าระหว่าง .682 - .787 และคา่ความเชื่อถอืไดข้อง
การยอมรบัจากเพือ่น เท่ากบั .876 คา่อํานาจการจําแนกของการยอมรบัจากคร ู(X9) มคี่า .611 - .729  
และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการยอมรบัจากคร ู เท่ากบั .884 คา่อํานาจการจําแนกของการยอมรบัจาก
ผูป้กครอง (X10) มคี่า .743 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการยอมรบัจากผูป้กครอง เท่ากบั .853 ซึง่แสดง
วา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมคีา่อาํนาจจาํแนกและคา่ความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัอยูใ่นระดบัสงู  
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ตารางท่ี 13  คา่อํานาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงการรบัรู ้
                 ความสามารถของตนเอง 
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

X5 x511 .815* .904 
 x512 .800*  
 x513 .804*  
 x514 .802*  
 x515 .612*  

X6 x526 .759* .877 
 x527 .756*  
 x528 .739*  
 x529 .745*  
 x5210 .578*  
  คา่ความเชือ่มัน่ = .937*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่ 4.7 พบว่า คา่อํานาจการจําแนกของดา้นกระบวนการ (X5)  
มคีา่ระหวา่ง .612 - .815 และคา่ความเชือ่ถอืไดข้องดา้นกระบวนการ เทา่กบั .904 คา่อํานาจการจาํแนก
ของดา้นผลลพัธ ์(X6) มคี่าระหว่าง .578 - .759 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องดา้นผลลพัธ ์เท่ากบั .877 ซึง่
แสดงวา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมคีา่อาํนาจจาํแนกและคา่ความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดัอยูใ่นระดบัสงู 
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ตารางท่ี 14   คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน 
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรแฝง องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

Y7 x611 .600* .713 
 x613 .525*  
 x614 .484*  

Y8 x625 .506* .699 
 x626 .596*  
 x627 .605*  

Y9 x639 .573* .775 
 x6310 .509*  
 x6311 .699*  
 x6312 .558*  
  ค่าความเชือ่มัน่ = .866*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่ 4.8 พบว่า คา่อํานาจการจําแนกของความสนใจเรยีน (Y7)  
มคีา่ระหวา่ง .484 - .600 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องความสนใจเรยีน เท่ากบั .713 คา่อํานาจการจําแนก
ของการเอาใจใสต่่อการเรยีน (Y8) มคี่าระหว่าง .506 - .605 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการเอาใจใสต่่อ
การเรยีน เท่ากบั .699 คา่อํานาจการจําแนกของความตัง้ใจและร่วมมอืทาํกจิกรรม (Y9) มคี่าระหว่าง 
.509 - .699 และคา่ความเชือ่ถอืไดข้องความตัง้ใจและร่วมมอืทาํกจิกรรม เท่ากบั .775 ซึง่แสดงว่าขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมคีา่อาํนาจจาํแนกและคา่ความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดัอยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงู 
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ตารางท่ี 15  คา่อาํนาจจาํแนก และความเชือ่ถอืไดข้องมาตรวดัตวัแปรแฝงความสามารถแก ้
                โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 

 ตวัแปรสงัเกตภายใน คา่อาํนาจจาํแนก คา่ความน่าเชื่อถอื 
ตวัแปรสงัเกต องคป์ระกอบ (Corrected Item-Total Correlation) Cronbach’s alpha 

Y10 - .626* .763 
    

Y11 - .690* .758 
    

Y12 - .712* .747 
    

Y13 - .612* .764 
  ค่าความเชือ่มัน่ = .866*  

 * มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตารางที ่ 4.9 พบว่า คา่อํานาจการจําแนกของการเขา้ใจโจทยป์ญัหา 
(Y10) มคี่า.626 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการเขา้ใจโจทยป์ญัหา เท่ากบั .763 คา่อํานาจการจําแนก
ของการรูข้ ัน้ตอน วางแผน (Y11) มคี่า .690 และคา่ความเชื่อถอืไดข้องการรูข้ ัน้ตอน วางแผน เท่ากบั 
.758 คา่อํานาจการจําแนกของการดาํเนินการตามแผน (Y12) มคี่าเท่ากบั .712 และคา่ความเชื่อถอืได้
ของการดําเนินการตามแผน เท่ากบั .747 คา่อํานาจการจําแนกของการตรวจสอบยอ้นกลบั (Y13) มคี่า 
.612 และค่าความเชื่อถอืไดข้องการดําเนินการตามแผน เท่ากบั .764 ซึง่แสดงว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามมีค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 
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4.4  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ีหน่ึง 
 ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขัน้ทีห่น่ึง เพื่อวเิคราะหม์าตรวดั 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1) พฤตกิรรมการสอนของคร ู(X1) 2) เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (X2) 3) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (X3) 4) 
ความภมูใิจในตนเอง (X4) 5) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (X5) 6) ความตัง้ใจเรยีน (X6) 7) 
ความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผูว้จิยัไดค้ํานวณค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ (Factor 
Loading : ) คา่ความผนัแปรทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (Average Variance Extracted : AVE) และคา่ความ
เชื่อถอืไดข้องโครงสรา้ง (Construct Reliability: CR) ของน้ําหนกัองคป์ระกอบแต่ละรายการ เพื่อ
พจิารณาความเชื่อถอืไดข้องมาตรวดั ดงัน้ี 
 
 1) พฤติกรรมการสอนของคร ู

 
 

ภาพท่ี 9 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรพฤตกิรรมของครผููส้อน 
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ตารางท่ี 16  คา่ความน่าเชือ่ถอืไดข้องพฤตกิรรมของครผููส้อน 
 

ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ได ้
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ () ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (AVE) (CR) 
X1 x111 .618 .574 .874 
 x112 .728   
 x113 .774   
 x114 .794   
 x115 .842   

X2 x126 .851 .731 .888 
 x127 .839   
 x128 .874   

X3 x139 .886 .740 .896 
 x1310 .880   
 x1311 .813   

X4 x1412 .804 .656 .792 
 x1414 .814   

 
 จากภาพที ่9 และตารางที ่16 พบวา่ น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเทคนิค วธิสีอนอยูร่ะหว่าง 
.618-.842 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการใชส้ือ่การสอน ระหวา่ง .839-.874 คา่น้ําหนกั 
ประกอบของตวัแปรการใช้หลกัจติวทิยา อยู่ระหว่าง .813-.886 ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบของตวัแปร    
การวดัและประเมนิผล อยูร่ะหว่า .804-.814 ซึง่เป็นคา่น้ําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบทีม่ากกว่า .5 ซึง่
อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่า คา่ AVE ของแต่ละองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .574 - .740 ซึง่มากกว่า 
.5 จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสมเมือ่พจิารณาคา่ความน่าเชื่อถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคี่าอยูร่ะหว่าง 
.792-.896 จากการพจิารณาคา่สถติทิัง้ 2 รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรเทคนิค วธิสีอน การใชส้ือ่
การสอน การใชห้ลกัจติวทิยา การวดัและประเมนิผล มคีา่ความเชื่อถอืไดท้ีเ่หมาะสม (Hair et al., 2006) 
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 2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์

 
ภาพท่ี 10 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรเจตคตติ่อวชิาคณติศาสตร ์

 
ตารางท่ี 17 คา่ความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรเจตคตติอ่วชิาคณิตศาสตร ์
 

ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ได ้
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ() ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่(AVE) (CR) 
Y4 X211 .757 .631 .837 
 X212 .857   
 X213 .705   
 X214 .685   

Y5 X225 .845 .641 .834 
 X226 .858   
 X228 .687   

Y5 X239 .603 .500 .648 
 X2312 .801   
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 จากภาพที ่10 และตารางที ่17 พบว่า น้ําหนักองคป์ระกอบของตวัแปรความรู ้ความ เขา้ใจอยู่
ระหว่าง .685 - .857  คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรความรูส้กึ ความเชื่อ  มคีา่อยูร่ะหว่าง .682-
.858 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแนวโน้มพฤตกิรรม อยูร่ะหวา่ง  .603 - .801  ซึง่เป็นคา่น้ําหนกั 
ตวัแปรในองคป์ระกอบทีม่ากกว่า .5 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่าค่า AVE ของแต่ละ
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .500 - .641 ซึง่มากกว่า .5 จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสม เมื่อพจิารณาคา่ความ
น่าเชื่อถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคี่าอยูร่ะหว่าง .648 - .837 จากการพจิารณาคา่สถติทิัง้ 2 
รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึความเชือ่ และแนวโน้มพฤตกิรรม มคีา่
ความเชือ่ถอืไดท้ีเ่หมาะสม (Hair et al., 2006) 
 
 3) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อวิชาคณิตศาสตร ์

 
ภาพท่ี 11 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต่์อวชิา 
              คณิตศาสตร ์
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ตารางท่ี 18 ค่าความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์อ่วชิาคณิตศาสตร ์
 

ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ได ้
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (AVE) (CR) 
Y1 X311 .721 .517 .761 
 X312 .636   
 X314 .792   

Y2 X325 .952 .504 .754 
 X326 .544   
 X327 .558   

Y3 X339 .542 .740 .725 
 X3310 .969   
 X3312 .994   

 
 จากภาพที ่11 และตารางที ่18 พบว่า น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรความ กระตอืรอืรน้ (Y1) 
อยูร่ะหว่าง .636 - .792  คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรความรบัผดิชอบ  (Y2) อยูร่ะหว่าง .544 - 
.952 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร การคาดรก์ารล่วงหน้า (Y3) อยู ่ระหว่าง .542 - .994 ซึง่เป็น
คา่น้ําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบทีม่ากกว่า .5 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่าค่า AVE แต่ละ
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .504 - .740 ซึง่มากกว่า .5 จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสม เมื่อพจิารณาคา่ความ
น่าเชื่อถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคี่าอยูร่ะหว่าง .725 - .754 จากการพจิารณาคา่สถติทิัง้ 2 
รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรวามกระตอืรอืรน้  ความรบัผดิชอบ การคาดรก์ารล่วงหน้า มคี่าความ
เชื่อถอืไดท้ีเ่หมาะสม (Hair et al., 2006) 
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4) ความภมิูใจในตนเอง 

 
ภาพท่ี 12 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรความภมูใิจในตนเอง 

 

DPU



 

 

140

ตารางท่ี 19 คา่ความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรความภมูใิจในตนเอง 
 
ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ได ้
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (AVE) (CR) 
X7 X411 .763 .611 .795 
 X412 .852   
 X414 .724   

X8 X425 .894 .710 .876 
 X426 .876   
 X427 .750   

X9 X439 .870 .581 .884 
 X4311 .707   
 X4312 .697   

X10 X4413 .878 .742 .853 
 X4414 .845   

 
 จากภาพที ่12 และตารางที ่19 พบว่า น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการยอมรบันบัถอื  (X7) 
อยู ่ระหว่าง .724 - .852  ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการยอมรบัจากเพือ่น (X8) อยูร่ะหว่าง 
.750 - .894 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการยอมรบัจากคร ู (X9) อยูร่ะหว่าง .697 - .870  คา่
น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการยอมรบัจากผูป้กครอง (X10) อยูร่ะหว่าง .845 - .878  ซึง่เป็นคา่
น้ําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบทีม่ากกว่า .5 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่าคา่ AVE ของแต่ละ
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .611 - .742 ซึง่มากกว่า .5 จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสม เมื่อพจิารณาคา่ความ
น่าเชื่อถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคี่าอยูร่ะหว่าง .795 - .884 จากการพจิารณาคา่สถติทิัง้ 2 
รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรการยอมรบันับถอื การยอมรบัจากเพื่อน การยอมรบัจากครู การ
ยอมรบัจากผูป้กครอง มคีา่ความเชือ่ถอืไดท้ีเ่หมาะสม (Hair et al., 2006) 
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 5) การรบัรู้ความสามารถของตนเอง 

 
ภาพท่ี 13 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
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ตารางท่ี 20 ค่าความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

 
ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ 
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่ (AVE) ได ้
X5 X511 .877 .675 .904 
 X512 .858   
 X513 .847   
 X514 .854   
 X515 .649   

X6 X526 .827 .615 .877 
 X527 .814   
 X528 .813   
 X529 .799   
 X5210 .657   

 
 จากภาพที ่ 13 และตารางที ่ 20 พบว่า น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดา้นการะกระบวนการ 
(X5) อยูร่ะหว่าง .649 - .877 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดา้นผลลพัธ ์ (X6) อยูร่ะหว่าง .657 - 
.827 ซึง่เป็นค่าน้ําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบทีม่ากกว่า .5 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่าค่า 
AVE ของแต่ละองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .615 - .675 ซึง่มากกว่า .5 จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสมเมือ่พจิารณา
คา่ความน่าเชือ่ถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคีา่อยูร่ะหวา่ง .877 - .904 จากการพจิารณาคา่สถติิ
ทัง้ 2 รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรดา้นกระบวนการ ดา้นผลลพัธ ์มคีา่ความเชื่อถอืไดท้ีเ่หมาะสม 
(Hair et al., 2006) 
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 6) ความตัง้ใจเรียน 

 
 

ภาพท่ี 14  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรความตัง้ใจเรยีน 
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ตารางท่ี 21 ค่าความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรความตัง้ใจเรยีน 
 

ตวัแปร องคป์ระกอบ คา่น้ําหนกั คา่ความผนัแปร คา่ความน่าเชือ่ได ้
แฝง ภายใน องคป์ระกอบ ทีส่กดัไดเ้ฉลีย่(AVE) (CR) 
Y7 X611 .934 .929 .713 
 X613 .966   
 X614 .992   

Y8 X625 .910 .823 .699 
 X626 .831   
 X627 .975   

Y9 X639 .990 .802 .775 
 X6310 .975   
 X6311 .966   
 X6312 .586   

 
 จากภาพที ่ 14 และตารางที ่ 21 พบว่า น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดา้นความสนใจเรยีน 
(Y7) อยูร่ะหว่าง .934 - .992  คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดา้นความเอาใจใสต่่อการเรยีน  (Y8) 
อยูร่ะหว่าง .831 - .975  คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดา้นความตัง้ใจและความร่วมมอืในการทาํ 
กจิกรรม (Y9) อยูร่ะหว่าง .586 - .990  ซึง่เป็นคา่น้ําหนกัตวัแปรใน องคป์ระกอบทีม่ากกว่า 0.5 ซึง่อยู่
ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม และพบว่าค่า AVE ของแต่ละองคป์ระกอบ อยูร่ะหว่าง .802 - .929 ซึง่มากกว่า .5 
จงึเป็นค่าทีเ่หมาะสม เมื่อพจิารณาค่าความน่าเชื่อถอืไดข้องแต่ละองคป์ระกอบพบว่า มคี่าอยูร่ะหว่าง 
.699 - .775 จากการพจิารณาคา่สถติทิัง้ 2 รายการ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรดา้นความสนใจเรยีน 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความตัง้ใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม มีค่าความเชื่อถือได้ที่
เหมาะสม (Hair et al., 2006) 
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7) ความสามารถแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์

 

 
ภาพท่ี 15  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรความสามารถแกโ้จทยป์ญัหา  

                  คณิตศาสตร ์

ตารางท่ี 22 ค่าความน่าเชือ่ถอืไดข้องตวัแปรความความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 
ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
Y10 ความสามารถในการทาํ .651 .105 10.917*** .424 .192 

 ความเขา้ใจโจทย ์      
Y11 ความสามารถในการวาง .785 .059 8.490*** .617 .500 

 แผนการแกโ้จทยป์ญัหา      
Y12 ความสามารถในการ .859 .210 5.776*** .737 .423 

 ดาํเนินการตามแผน      
Y13 ความสามารถในการตรวจ .638 .169 11.050** .407 .143 

 สอบกลบั      
 *** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
  
 จากภาพที ่15 และตารางที ่22 พบวา่ ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัโมเดลการวดัตวั
แปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร(์Y) มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยู่
ในเกณฑด์ ีซึง่พจิารณาจากคา่ไคกาํลงัสอง (2) มคีา่เท่ากบั .696 คา่ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .404 ที่
องศาเสร ี(df ) เทา่กบั 1  
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4.5  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ีสอง 
  

จากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขัน้ทีห่น่ึง พบวา่ ตวัแปรสงัเกตสว่นใหญ่ม ี
ความเชือ่ถอืไดใ้นระดบัสงู ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูของตวัแปรสงัเกตแต่ละรายการไปหาค่าเฉลีย่มาทาํการ
เคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัขัน้ทีส่อง เพือ่วเิคราะหค์วามเหมาะสมของโมเดลมาตรวดัตวัแปร แลว้
นําเสนอคา่สถติเิพือ่ประเมนิโมเดล ไดแ้ก่ คา่ Chi-square, degree of freedom, CMIN, GFI, CFI, 
RMR, RMSEA ไดผ้ลการวเิคราะหด์งัน้ี 
 
 1) พฤติกรรมการสอนของคร ู

 

 
ภาพท่ี 16  โมเดลมาตรวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู

 
ตารางท่ี 23  คา่สถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลมาตรวดัตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของคร ู
  

ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
X1 เทคนิคและวธิสีอน .908   .824 .411 
       

X2 การใชส้ือ่การสอน .820 .037 18.733*** .672 .191 
       

X3 การใชห้ลกัจติวทิยา .847 .035 19.634*** .718 .238 
       

X4 การวดัและประเมนิผล .828 .028 17.712*** .685 .473 
       

*** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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จากภาพที ่16 และตารางที ่23 พบวา่ คา่อตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี(2 /df) เท่ากบั 
.133 คา่สถติทิดสอบ p-Value เทา่กบั .715 คา่ GFI เทา่กบั 1.000 คา่ CFI เทา่กบั 1.000 คา่ RMR 
เทา่กบั .009 และคา่ RMSEA เท่ากบั .000 เมือ่นําคา่สถติทิีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีก่าํหนดวา่ คา่อตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี(2 /df) ควรน้อยกวา่ 2 คา่สถติทิดสอบ p-Value 
ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิคา่ GFI และ CFI ควรมากกว่า .9  ขึน้ไป สว่นคา่ RMR และ RMSEA ควร
น้อยกวา่ .05 โมเดลมาตรวดั จงึมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (fit) กบัโมเดลทางทฤษฎ ี(Tabachnick and 
Fidell, 2007) ดงันัน้ จากค่าสถติดิงักลา่วขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑใ์นการประเมนิ 
  

ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าโมเดลมาตรวดัตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครมูคีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบัโมเดลทางทฤษฎทีีก่ําหนดไวใ้นระดบัด ี ซึง่มปีจัจยัเทคนิคและวธิสีอน มอีทิธพิลต่อตวัแปร
พฤตกิรรมการสอนของครูมากทีสุ่ด คอืสามารถอธบิายพฤตกิรรมการสอนของครไูดร้อ้ยละ 82.4 (R2 = 
.824) รองลงมาคอื การใชห้ลกัจติวทิยา การวดัและประเมนิผล การใชส้ื่อการสอน อธบิายไดร้อ้ยละ 
71.8, 68.5 และ 67.2 ตามลาํดบั 
 
 2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ 

 
 

 
ภาพท่ี 17   โมเดลมาตรวดัเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์
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ตารางท่ี 24 คา่สถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลมาตรวดัตวัแปรเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ 
 

ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
Y4 ความรู ้ความเขา้ใจ .598 .058 9.634*** .352 .151 
       

Y5 ความรูส้กึ ความเชือ่ .904   .818 .465 
       

Y6 แนวโน้มพฤตกิรรม .755 .079 10.997*** .570 .284 
       

***มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 

 จากภาพที ่17 และตารางที ่24 พบว่า คา่อตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี (2 /df) เท่ากบั 
2.393 คา่สถติทิดสอบ p-Value เท่ากบั .122 คา่ GFI เท่ากบั .995 คา่ CFI เท่ากบั .988 คา่ RMR 
เท่ากบั .019 และคา่ RMSEA เท่ากบั .000 เมื่อนําค่าสถติทิีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีก่ําหนดว่า คา่อตัราสว่นของไคสแควรก์บั Degree of Freedom (2/df) ควรน้อยกว่า 2 คา่สถติิ
ทดสอบ p-Value ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิคา่ GFI และ CFI ควรมากกว่า .9  ขึน้ไป สว่นคา่ RMR 
และ RMSEA ควรน้อยกว่า .05 โมเดลมาตรวดั จงึมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (fit) กบัโมเดลทางทฤษฎ ี
(Tabachnick and Fidell, 2007) ดงันัน้ จากค่าสถติดิงักล่าวขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑใ์นการ
ประเมนิ  
  
 ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าโมเดลมาตรวดัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์มคีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบัโมเดลทางทฤษฎทีีก่ําหนดไวใ้นระดบัทีย่อมรบัได ้ ซึง่มปีจัจยัความรูส้กึ ความเชื่อมอีทิธพิล
ต่อตวัแปรเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตรม์ากทีสุ่ด คอืสามารถอธบิายเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ไดร้อ้ยละ 
74.3 (R2= .743) รองลงมาคอื แนวโน้มพฤตกิรรม และความรู ้ความเขา้ใจ อธบิายไดร้อ้ยละ 63.9 และ 
35.7 ตามลาํดบั 
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3) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่อวิชาคณิตศาสตร ์

 

 
 

ภาพท่ี 18  โมเดลมาตรวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์่อวชิาคณติศาสตร ์
 
ตารางท่ี 25  คา่สถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลมาตรวดัตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 

ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t-value R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
Y1 ความกระตอืรอืรน้ .887 .035 25.155*** .801 .230 
       

Y2 ความรบัผดิชอบ .837 .038 21.551*** .682 .146 
       

Y3 การคาดการณ์ .949   .898 .481 
 ลว่งหน้า      

*** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 
 จากภาพที ่18 และตารางที ่25 พบว่า คา่อตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี(2 /df) เท่ากบั 
1.811 คา่สถติทิดสอบ p-Value เท่ากบั .178  คา่ GFI เท่ากบั .996 คา่ CFI เท่ากบั .999 คา่ RMR 
เท่ากบั .164 และคา่ RMSEA เท่ากบั .049 เมื่อนําค่าสถติทิีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีก่ําหนดว่า คา่อตัราสว่นของไคสแควรก์บั Degree of Freedom (2 /df) ควรน้อยกว่า 2 คา่สถติิ
ทดสอบ p-Value ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิคา่ GFI และ CFI ควรมากกว่า .9  ขึน้ไป สว่นคา่ RMR 
และ RMSEA ควรน้อยกว่า .05 โมเดลมาตรวดัจงึมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (fit) กบัโมเดลทางทฤษฎ ี
(Tabachnick and Fidell, 2007) จากค่าสถติดิงักล่าวขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑใ์นการประเมนิ
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ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าโมเดลมาตรวดัตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ มคีวามสอด คลอ้ง

กลมกลนืกบัโมเดลทางทฤษฎีทีก่ําหนดไวใ้นระดบัทีย่อมรบัได้ ซึ่งมปีจัจยัการคาดการณ์ล่วงหน้า มี
อทิธพิลต่อตวัแปรแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์มากทีสุ่ด คอืสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 90.0 (R2 = .900) รองลง 
มาคอืความกระตอืรอืรน้ และความรบัผดิชอบ สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 78.7 และ 70.1 ตามลาํดบั 

 
4) ความภมิูใจในตนเอง 

 

 
ภาพท่ี 19  โมเดลมาตรวดัความภมูใิจในตนเอง 

 
ตารางท่ี 26 คา่สถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลมาตรวดัตวัแปรความภมูใิจในตนเอง 
  

ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
X7 การยอมรบันบัถอื .848   .824 .354 
 ตนเอง      

X8 การยอมรบัจากเพือ่น .838 .069 15.967*** .672 .184 
       

X9 การยอมรบัจากคร ู .777 .075 13.351*** .718 .248 
       

X10 การยอมรบัจาก .753 .046 14.449*** .685 .168 
 ครอบครวั      

*** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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จากภาพที ่19 และตารางที ่26 พบว่า คา่อตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี(2 /df) เท่ากบั 
1.387 คา่สถติทิดสอบ p-Value เท่ากบั .239 คา่ GFI เท่ากบั 0.998 คา่ CFI เท่ากบั .999 คา่ RMR 
เท่ากบั .046 และคา่ RMSEA เท่ากบั .034 เมื่อนําค่าสถติทิีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีก่ําหนดว่า คา่อตัราสว่นของไคสแควรก์บั Degree of Freedom (2 /df) ควรน้อยกว่า 2 คา่สถติิ
ทดสอบ p-Value ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ คา่ GFI และ CFI ควรมากกว่า .9  ขึน้ไป สว่นคา่ RMR 
และ RMSEA ควรน้อยกว่า .05 โมเดลมาตรวดั จงึมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (fit) กบัโมเดลทางทฤษฎ ี
(Tabachnick and Fidell, 2007) ดงันัน้ จากค่าสถติดิงักล่าวขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑใ์นการ
ประเมนิ  
 

ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าโมเดลมาตรวดัตวัแปรแฝงความภูมใิจในตนเอง มคีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบัโมเดลทางทฤษฎทีีก่ําหนดไวใ้นระดบัที่ยอมรบัได ้ซึง่มปีจัจยัการยอมรบันับถอืตนเอง มี
อทิธพิลต่อตวัแปรแฝงความภูมใิจในตนเอง มากทีสุ่ด คอืสามารถอธบิายตวัแปรแฝงความภูมใิจใน
ตนเอง ไดร้อ้ยละ 71.8 (R2 = .718) รองลงมาคอื การยอมรบัจากเพือ่น การยอมรบัจากคร ูและการยอม 
รบัจากครอบครวั สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 70.2,  60.4 และ 56.7 ตามลาํดบั 
 

5) ความตัง้ใจเรียน 

 

 
ภาพท่ี 20  โมเดลมาตรวดัความตัง้ใจเรยีน 
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ตารางท่ี 27 คา่สถติคิวามสอดคลอ้งของโมเดลมาตรวดัตวัแปรความภมูใิจในตนเอง 
 

ตวับง่ ขอ้ความ คา่น้ําหนกั SE t R2 สมัประสทิธิค์ะแนน 
ชีท้ี ่  องคป์ระกอบ    องคป์ระกอบ 
Y7 ความสนใจเรยีน .993   .985 .537 
       

Y8 ความเอาใจใสต่่อการ .970 .028 35.016** .942 .438 
 เรยีน      

Y9 ความตัง้ใจ รว่มมอืการ .530 .057 11.097*** .281 .011 
 ทาํกจิกรรมในหอ้งเรยีน      

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 *** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
 
 จากภาพที ่20 และตารางที ่27 พบว่า ค่าอตัราสว่นของไคกําสองกบัองศาเสร ี(2 /df) เท่ากบั 
.821 คา่สถติทิดสอบ p-Value เท่ากบั .365 คา่ GFI เท่ากบั 0.998 คา่ CFI เท่ากบั 1.000 คา่ RMR 
เท่ากบั .033 และคา่ RMSEA เท่ากบั .000 เมื่อนําค่าสถติทิีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการพจิารณา
ทีก่ําหนดว่า คา่อตัราสว่นของไคสแควรก์บั Degree of Freedom (2 /df) ควรน้อยกว่า 2 คา่สถติิ
ทดสอบ p-Value ตอ้งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ คา่ GFI และ CFI ควรมากกว่า .9  ขึน้ไป สว่นคา่ RMR 
และ RMSEA ควรน้อยกว่า .05 โมเดลมาตรวดั จงึมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (fit) กบัโมเดลทางทฤษฎ ี
(Tabachnick and Fidell, 2007) จากค่าสถติดิงักล่าวขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นไปตามเกณฑใ์นการประเมนิ
  

ดงันัน้สามารถสรุปไดว้า่โมเดลมาตรวดัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื
กบัโมเดลทางทฤษฎทีีก่าํหนดไวใ้นระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่มปีจัจยัความสนใจเรยีน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
เรยีน มากทีสุ่ด คอืสามารถอธบิายความตัง้ใจเรยีน ไดร้อ้ยละ 96.7 (R2 = .967) รองลงมาคอืความเอาใจ
ใสต่่อการเรยีน และ ความตัง้ใจ รว่มมอืการทาํกจิกรรมในหอ้งเรยีน สามารถอธบิาย ไดร้อ้ยละ 96.0 และ 28.2 
ตามลาํดบั 

 
4.6 สมการมาตรวดั 
 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัตวัแปรแฝงภายในและภายนอกทัง้ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) 
พฤตกิรรมการสอนของครู (K1) 2) เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) 3) แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์่อวชิา    
คณิตศาสตร ์ (F1)  4) ความภมูใิจในตนเอง (K3) 5) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) 6) ความ
ตัง้ใจเรยีน (F3) และ 7) ความสามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผูว้จิยัไดค้า่สถติสิาํหรบัประมาณ
คา่ตวัแปร (โปรดดเูพิม่เตมิในภาคผนวก ค.) และสามารถจดัทาํเป็นสมการมาตรวดัไดด้งัน้ี 
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 4.6.1 สมการโมเดลการวดัตวัแปรแฝง เป็นสมการระบุความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตได้
กบัตวัแปรแฝง ม ี7 ชุดสมการ ดงัน้ี (ตารางที ่84 ภาคผนวก) 
 
 ชุดที ่1 ระหวา่ง K1 กบั X1, X2, X3 และ X4 
 X1 = .908K1, Error var =  1.533,   R2 = .824 …….(4.1) 
         (.268) 
          5.711*** 
 X2 = .820K1, Error var =  1.657,   R2 = .672 …….(4.2) 
        (.161) 
        10.290*** 
 X3 = .847K1, Error var =  1.326,   R2 = .718 …….(4.3) 
        (.141) 
         9.389*** 
 X4 = .828K1, Error var =  .788,   R2 = .685 …….(4.4) 
        (.094) 
        8.3638*** 
      ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
 
 จากสมการ 4.1 – 4.4 พบว่า เทคนิค วธิสีอน (X1) การใชส้ื่อการสอน (X2) การใชห้ลกัจติวทิยา 
(X3) และการวดัและการประเมนิผล (X4) มคีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) ตวัแปร
ดงักลา่วสามารถอธบิายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 82.4, 71.8, 68.5 และ 67.2 ตามลาํดบั 
 
 ชุดที ่2 ระหวา่ง K2 กบั X5 และ X6 
 X5 = .890K2, Error var = .130,   R2 = 0.792 …….(4.15) 
       (.025) 
      4.115*** 
 X6 = .752K2, Error var = .306,   R2 = 0.566 …….(4.16) 
       (.034) 
       9.062*** 
  ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
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 จากสมการ 4.15 – 4.16 พบวา่ มติดิา้นกระบวนการ (X5) มติดิา้นผลลพัธ ์(X6) มคีวามสมัพนัธ์
ต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) ตวัแปรดงักล่าวสามารถอธบิายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 79.2 และ 
56.6 ตามลาํดบั 
 
 ชุดที ่3 ระหวา่ง K3 กบั X7, X8, X9 และ X10 
 X7 = .848K3, Error var = 1.608,   R2 = 0.718 …….(4.11) 
        (.232) 
       6.936*** 
 X8 = .838K3, Error var = 2.100,   R2  = 0.702 …….(4.12) 
        (.249) 
        8.419*** 
 X9 = .777K3, Error var = 2.669,   R2  = 0.604 …….(4.13) 
        (.307) 
        8.693*** 
 X10 = .753K3, Error var = 1.392,   R2 = 0.567 …….(4.14) 
         (.128) 
       10.867*** 
      ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
 
 จากสมการ 4.11 – 4.14 พบว่า มติกิารยอมรบันบัถอื (X7) มติกิารยอมรบัจากเพื่อน  (X8) มติิ
การยอมรบัจากคร ู(X9) และมติกิารยอมรบัจากผูป้กครอง X10) มคีวามสมัพนัธต์่อความภูมใิจในตนเอง 
(K3) ตวัแปรดงักลา่วสามารถอธบิายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 71.8, 70.2, 60.4 และ 56.7 ตามลาํดบั 
 
 ชุดที ่4 ระหวา่ง F1 กบั Y1, Y2, และ Y3 
 Y1 = .887F1, Error var = 1.041,   R2 = .801 …….(4.8) 
       (.129) 
       8.050*** 
 Y2 = .837F1, Error var = 1.713,   R2 = .682 …….(4.9) 
        (.159) 
      10.750*** 
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 Y3 = .949F1, Error var = .613,   R2 = .898 …….(4.10) 
      (.139) 
      4.409*** 
      ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
 จากสมการ 4.8 – 4.10 พบวา่ มติคิวามกระตอืรอืรน้ (Y1) มติคิวามรบัผดิชอบ (Y2) มติกิารคาด
การล่วงหน้า (Y3) มคีวามสมัพนัธ์กบัต่อแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์่อวชิาคณิตศาสตร ์ (F1) ตวัแปรดงักล่าว
สามารถอธบิายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 89.8, 80.1 และ 68.2 ตามลาํดบั 

 
 ชุดที ่5 ระหวา่ง F2 กบั Y4, Y5, และ Y6 
 Y4 = .598F2, Error var =   .324,   R2 = .352 …….(4.5) 
       (.028) 
       11.407*** 
 Y5 = .904F2, Error var =  .128,   R2 = .818 …….(4.6) 
        (.045) 
        2.842** 
 Y6 = .755X1, Error var =  .329,   R2 = .639 …….(4.7) 
        (.042) 
       7.856*** 
  **  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.01 
  ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
  
 จากสมการ 4.5 – 4.7 พบว่า มติคิวามรู ้ความเขา้ใจ (Y4) มติคิวามรูส้กึ ความเชื่อ (Y5) มติิ
แนวโน้มพฤตกิรรม (Y6) มคีวามสมัพนัธก์บัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (F2) ตวัแปรดงักล่าวสามารถ
อธบิายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 81.8, 63.9 และ 35.2 ตามลาํดบั 
  
 ชุดที ่6  ระหวา่ง F3 กบั Y7, Y8, และ Y9 
 Y7 = .983F3, Error var = .177,   R2 = .967 …….(4.17) 
      (.068) 
      2.600** 
 Y8 = .980F3, Error var = .217,   R2 = .960 …….(4.18) 
       (.069) 
       3.155** 
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 Y9 = .531F3, Error var = 5.413,   R2 = .282 …….(4.19) 
      (.421) 
    12.865*** 
      **  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.01 
     ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
 
 จากสมการ 4.17 – 4.19 พบวา่ มติดิา้นความสนใจเรยีน(Y7) มติดิา้นความเอาใจใส่ต่อการเรยีน 
(Y8) และมติดิา้นความตัง้ใจและความร่วมมอืในการทาํกจิกรรม (Y9) มคีวาม สมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจ
เรยีน (F3) ตวัแปรดงักลา่วสามารถอธบิายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 96.7, 96.0 และ 28.2 ตามลาํดบั 
 
 ชุดที ่7 ระหวา่ง Y กบั Y10, Y11, Y12 และ Y13 
 Y10 = .651Y, Error var = 1.145,   R2 = .424 …….(4.20) 
        (.232) 
       6.936*** 
 Y11 = .785Y, Error var = .490,   R2 = .617 …….(4.21) 
      (.249) 
      8.419*** 
 Y12 = .859Y, Error var = 1.212,   R2 = .737 …….(4.22) 
        (.307) 
       8.693*** 
 Y13 = .638Y, Error var = 1.866,   R2 = .407 …….(4.23) 
       (.128) 
     10.867*** 
 
      ***  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.001 
 
 จากสมการ 4.20 – 4.23 พบวา่ มติดิา้นการทาํความเขา้ใจโจทย ์(Y10) มติดิา้นการวางแผนการ
แกโ้จทยป์ญัหา (Y11) มติดิา้นการดาํเนินการตามแผน (Y12) และมติดิา้นการตรวจสอบยอ้นกลบั (Y13) 
มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) ตวัแปรดงักล่าวสามารถอธบิาย
ไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 73.7, 61.7, 42.4 และ 40.7 ตามลาํดบั 
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 โดยสรปุ 
 
 ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบเครื่องมอืโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อตดัขอ้คําถามทีไ่ม่
เหมาะสมออก มกีารตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได ้ เพื่อพจิารณาสภาพปญัหาทีอ่าจ
เกดิจากการผนัแปรร่วมกนัมากเกนิไป (Multicollinearity) และทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัถงึ 
2 ขัน้ พรอ้มทัง้แสดงการตรวจสอบค่าอํานาจการจาํแนกและค่าความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอื และสมการ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยละเอยีด เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมอืหรอืแบบสอบถามทีเ่หมาะสมสาํหรบัการ
ทดสอบโมเดลทางทฤษฎ ี(โมเดลสมมตฐิาน) ทีไ่ด ้
 
 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการเกบ็ขอ้มลูและทาํการวเิคราะหล์กัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งโดย
ใชส้ถติพิืน้ฐาน เพือ่นําไปสูก่ระบวนการทดสอบโมเดลสมการโครงสรา้ง (Structure Equation Modeling: 
SEM) เป็นเทคนิคทีใ่ชท้ดสอบและประมาณคา่ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุโดยใชก้ารรวมขอ้มลูทางสถติกิบั
ขอ้ตกลงเบือ้ตน้ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ กล่าวคอื เป็นการทดสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลทาง
ทฤษฎกีบัโมเดลเชงิประจกัษ์ และวเิคราะหค์วาม สมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชงิสาเหตุพรอ้มทัง้อทิธพิลของ
ตวัแปรทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่จะแสดงรายละเอยีดในบทที ่5 ต่อไป 
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บทท่ี 5 
 

ผลการวิจยั 
  
ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
 5.1  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5.2  ผลการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง 
 5.3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5.3.1  การวเิคราะหส์ถติเิบือ้งตน้ 
 5.3.2  การตรวจสอบความสอดคลอ้งโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์
 5.3.3  การวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 
5.1  สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของขอ้มลู เพือ่ความเขา้ใจ ผูว้จิยัไดก้าํหนด 
สญัลกัษณ์และความหมายของสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

 x   แทน คา่เฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  แทน น้ําหนกัองคป์ระกอบ หรอื สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล 
  แทน  อทิธพิลเชงิสาเหตุจากตวัแปรแฝงภายในไปสูต่วัแปรแฝงภายใน 
 rXY  แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย 
 R2  แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์ารพยากรณ์  
   (Squared Multiple Correlations Coefficient) 
 R2 แทน  คา่ความแตกต่างของ R2 ระหว่างโมเดลสมการ 2 สมการ 
 df  แทน คา่องศาเสร ี(Degree of Freedom) 

df แทน คา่ความแตกต่างของ df ระหว่างโมเดลสมการ 2 สมการ 
 p-value แทน  คา่พ ีระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
 2  แทน  ดชันีตรวจสอบความกลมกลนืประเภทคา่สถติไิคกําลงัสอง 
 2 แทน ผลต่างระหวา่งดชันีตรวจสอบความกลมกลนืโมเดล 2 โมเดล 
 GFI  แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index) 
 AGFI  แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้  
   (Adjusted Goodness of Fit Index) 
 RMR  แทน  ดชันีรากของคา่เฉลีย่กําลงัสองของสว่นทีเ่หลอื 
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   (Root Mean Squared Residual) 
 RMSEA แทน  ดชันีรากกาํลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกต่างโดยประมาณ 
   (Root Mean Squared Error of Approximation) 
 2 /df  แทน  คา่ไคกาํลง้สองสมัพนัธ ์(Relative Chi - square) 
 NFI แทน  ดชันี Normmed Fit Index ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบโมเดลพืน้ฐาน 
   (Baseline) กบัโมเดลตามทฤษฎหีรอืโมเดลตามสมมตฐิาน 
 CFI  แทน  ดชันี Comparative Fit Index ดชันีเปรยีบเทยีบความสอดคลอ้ง 
   ของโมเดลกบัขอ้มูล 
 SE  แทน  ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานและสหสมัพนัธข์องคา่ประมาณ 
   พารามเิตอร ์(Standard Errors and Correlations of Estimates) 
  C.R(t-value)  แทน  คา่สถติทิีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัคา่วกิฤตเพือ่ทราบความมนียัสาํคญั 
 TE แทน  อทิธพิลรวม (Total Effect) 
 DE  แทน  อทิธพิลทางตรง (Direct Effect) 
 IE  แทน  อทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effect) 
 *  แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 **  แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 *** แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัแปร 
 F1  แทน  ตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 Y1  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามกระตอืรอืรน้ 
 Y2 แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามรบัผดิชอบ 
 Y3 แทน ตวัแปรสงัเกตไดก้ารคาดการณ์ลว่งหน้า 
 F2  แทน  ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
 Y4 แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามรูค้วามเขา้ใจ 
 Y5  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามรูส้กึ/ความเชือ่ 
 Y6  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดแ้นวโน้มพฤตกิรรม 
 F3 แทน  ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน 
 Y7 แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามสนใจเรยีน 
 Y8  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามเอาใจใสต่่อการเรยีน 
 Y9  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดค้วามตัง้ใจและความรว่มมอืในการทาํกจิกรรม 

ในหอ้งเรยีน 
 Y  แทน  ตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 Y10  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารทาํความเขา้ใจโจทย ์
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 Y11  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา 
 Y12  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารดาํเนินการตามแผนเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบ 
 Y13  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารตรวจสอบกลบั 
 K1  แทน  ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู
 X1  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดเ้ทคนิคและวธิสีอน 
 X2  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารใชส้ือ่การสอน 
 X3  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารใชห้ลกัจติวทิยา 
 X4  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารวดัและประเมนิผล 
 K2  แทน  ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
 X5  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ดา้นกระบวนการ 
 X6  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นผลลพัธ ์
 K3  แทน  ตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจในตนเอง 
 X7  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารยอมรบันบัถอืตนเอง 
 X8  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น 
 X9  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารไดร้บัการยอมรบัจากครแูละมหาวทิยาลยั 
 X10  แทน  ตวัแปรสงัเกตไดก้ารไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 เน่ืองจากการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งเป็นเทคนิคทีต่อ้งการจาํนวนตวัอยา่งมาก 
เพราะในการวเิคราะหป์จัจยัเชงิสาํรวจ (Velicer and Fava, 1998 อา้งถงึใน Tabachnick and 
Fidell, 2007, p. 682) ขนาดองคป์ระกอบ (Factor Loadings) จาํนวนตวัแปร และขนาดตวัอยา่ง
เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัต่อการไดโ้มเดลทีด่ ีซึง่ขอ้คน้พบน้ีไดนํ้ามาประยุกต์ใชก้บัการวเิคราะห์
โมเดลสมการโครงสรา้งดว้ย อยา่งไรกต็ามโมเดลทีม่กีารประมาณค่าพารามเิตอรแ์ละตวัแปรมี
คา่ความน่าเชื่อถอืทีเ่ขม้แขง็อาจจะตอ้งการจาํนวนตวัอยา่งทีน้่อยลงได ้โดยทัว่ไปขนาดตวัอยา่ง
ทีเ่หมาะสมกบัการวเิคราะหด์ว้ยโมเดลสมการโครงสรา้งควรมจีาํนวน 200 – 250 ตวัอย่าง 
(Anderson and Garbing, 1988) ซึง่การกําหนดจาํนวนตวัแปรทีเ่หมาะสมนัน้สมัพนัธก์บัการมี
ขอ้มูลไม่ครบหรอืจําเป็นต้องลบขอ้มูลบางรายการออกจากการวเิคราะห์ซึ่งเป็นผลสบืเน่ืองมา 
จากการวเิคราะหส์ถติบิางประการ อยา่งไรกต็าม Hair et al. (2006, pp. 742) ไดแ้นะนําว่า
ขนาดตวัอยา่งจํานวนน้อยทีสุ่ดทีอ่าจยอมรบัไดข้องการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งอาจจะ
เหลอืเพยีง 100-150 ตวัอยา่งกไ็ด ้ถา้ขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์และมาตรวดัเขม้แขง็  
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5.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มูลจาํนวนตวัอยา่ง 337 จากประชากรทัง้หมดและ
ปรากฏวา่ขอ้มลูทุกชุดมคีวามสมบรูณ์ ตลอดจนผลการวเิคราะหโ์มเดลมาตรวดัมคีวามเหมาะสม 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้าํการวเิคราะหส์ถติจิากขนาดตวัอยา่งน้ี 
 
 5.3.1   การวิเคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้นของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
    1) ผลการวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของแบบ ทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์และแบบวดัปจัจยัดา้นจติ
พสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีใ่ชใ้นการวจิยั ปรากฏดงั
ตารางที ่28 ถงึ ตารางที ่29 
 
ตารางท่ี 28  คะแนนเตม็ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของแบบทดสอบวดั 
 ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่ง 

ตวัแปร คะแนนเตม็ X  S.D 
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 45 29.98 3.89 
- การทาํความเขา้ใจโจทย ์(Y10) 10 6.48 1.41 
- การวางแผนการแกโ้จทยป์ญัหา (Y11) 7 5.46 1.14 
- การดาํเนินการตามแผนเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบ (Y12) 16 11.36 2.15 
- การตรวจสอบกลบั (Y13) 12 6.68 1.77 

 
 จากตารางที่ 28 พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของ
นกัศกึษาตวัอยา่ง มคีา่เฉลีย่ทัง้หมดเทา่กบั 29.98 คะแนน เมือ่แยกเป็นรายองคป์ระกอบตามตวั
แปรสังเกตได้ พบว่า องค์ประกอบด้านการทําความเข้าใจโจทย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.48 
องคป์ระกอบดา้นการวางแผนการแก้โจทยป์ญัหามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.46 คะแนน องคป์ระกอบ
ดา้นการดําเนินการตามแผน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 11.36 คะแนน และองค์ประกอบดา้นการตรวจ 
สอบยอ้นกลบัมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 6.68 คะแนน  
  
 สรุป  นกัศกึษาตวัอยา่งมคีะแนนเฉลีย่ของการตรวจสอบยอ้นกลบัของความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตรต์ํ่ากว่าครึง่ของคะแนนเตม็ อาจเป็นผลเน่ืองมาจากความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางการคํานวณ ตลอดจนไม่ชอบเรยีนวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบั
การคํานวณ จึงทําให้จดจําวิธีการ ขัน้ตอนการตรวจสอบย้อนกลบัได้น้อย จึงเป็นเหตุทําให้
คะแนนเฉลีย่การตรวจสอบยอ้ยตํ่ากวา่ครึง่จากคะแนนเตม็ 
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ตาราง 29 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของแบบวดัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถ 
     ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรข์องนกัศกึษา  
 

ปัจจยั X  S.D 
พฤติกรรมการสอนของคร ู(K1) 4.19 .67 
- เทคนิค/วธิสีอน (X1) 4.33 .64 
- การใชส้ือ่การสอน (X2) 4.04 .78 
- การใชห้ลกัจติวทิยา (X3) 4.28 .76 
- การวดัและประเมนิผล (X4) 4.08 .82 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์(F2) 3.16 .69 
- ความรู/้ความเขา้ใจ (Y4) 3.84 .71 
- ความรูส้กึ / ความเชื่อ (Y5) 2.88 .84 
- แนวโน้มพฤตกิรรม (Y6) 2.77 .87 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิคณิตศาสตร ์(F1) 3.38 .68 
- ความกระตอืรอืรน้ (Y1) 3.33 .76 
- ความรบัผดิชอบ (Y2) 3.29 .78 
- การคาดการณ์ล่วงหน้า (Y3) 3.53 .77 
ความภาคภมิูใจในตนเอง (K3) 2.47 .67 
- การยอมรบันบัถอืตนเอง (X7) 3.06 .80 
- การไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน (X8) 2.74 .89 
- การไดร้บัการยอมรบัจากครแูละผูป้กครอง (X9) 2.21 .87 
- การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั (X10) 1.86 .59 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) 2.59 .74 
- ดา้นกระบวนการ (X5) 2.88 .79 
- ดา้นผลลพัธ ์(X6) 3.02 .75 
ความตัง้ใจเรียน (F3) 3.69 .58 
- ความสนใจเรยีน (Y7) 3.70 .64 
- ความเอาใจใสต่่อการเรยีน (Y8) 3.49 .73 
- ความตัง้ใจและความร่วมมอืในการท ากจิกรรมในวชิาคณิตศาสตร์ (Y9) 3.88 .64 

 
 จากตาราง 29 พบว่า ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตรข์องนักศกึษาตวัอย่าง เมื่อพจิารณาตามตวัแปรแฝงทัง้หมด มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 
2.47 – 4.19 โดยตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความภาคภูมใิจในตนเอง และตวัแปรทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื พฤตกิรรมการสอนของครผููส้อน เมือ่แยกเป็นรายองคป์ระกอบตามตวั
แปรสงัเกตได้ มคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.86 – 4.33 โดยองคป์ระกอบทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 
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การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั  และองคป์ระกอบทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื เทคนิค วธิี
สอนของครผููส้อน  เมื่อพจิารณาการกระจายของขอ้มลูพบว่าตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง มกีารกระจายมากทีส่ดุ สว่นตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน มกีารกระจายน้อยทีสุ่ด และ
เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบตามตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า องค์ประกอบดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนมกีารกระจายมากทีสุ่ด และองคป์ระกอบดา้นการไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน  

มกีารกระจายน้อยทีส่ดุ 
 
 2) ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดต้่าง ๆ 
ทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
 จากการวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายใน (Inter Correlation) ระหว่างตวั
แปรสงัเกตได ้พบว่า มตีวัแปรสงัเกตได ้จาํนวน 23 ตวัแปร ตารางที ่30 ดงัน้ี X1 – X4 เป็นตวั
แปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) X5 – X6 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้อง
ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) X7 – X10 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปร
แฝงความภูมใิจในตนเอง (K3) Y1 – Y3 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิค์ณิตศาสตร ์(F1) Y4 – Y6 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร ์ (F2) Y7 – Y9 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) Y10 – 
Y13 เป็นตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) 
ซึง่ผลการวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในปรากฏดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยั (n=337) 
 
ตวัแปร X  S.D X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 

X1 4.33 .64 1                                             

X2 4.05 .78 .770** 1                                           

X3 4.29 .76 .723** .674** 1                                         

X4 4.09 .82 .600** .627** .705** 1                                       

X5 3.84 .71 .085** .018 -.029 -.017 1                                     

X6 2.88 .84 .168** .156** .078 .122* .669** 1                                   

X7 2.77 .88 .158** .144** .105** .130** .536** .732** 1                                 

X8 3.33 .76 .043 .041 -.009 .031 .515** .646** .719** 1                               

X9 3.29 .78 .103 .050 .129** .042 -.315** -.484** -.516** -.639** 1                             

X10 3.54 .77 .018 .009 .055 -.024 -.414** -.550** -.624** -.631** .604** 1                           

Y1 3.06 .80 .294** .268** .207** .271** .522** .653** .650** .562** -.354** -.438** 1                         

Y2 2.74 .89 .213** .204** .203** .204** .419** .556** .630** .527** -.294** -.442** .739** 1                       

Y3 2.21 .87 .256** .244** .187** .182** .439** .577** .610** .498** -.260** -.376** .848** .783** 1                     

Y4 1.87 .60 .236** .245** .211** .290** .269** .425** .401** .339** -.096** -.267** .524** .514** .487** 1                   

Y5 2.88 .79 .178** .219** .113** .157** .419** .631** .652** .584** -.409** -.524** .678** .648** .590** .577** 1                 

Y6 3.02 .76 .159** .181 .047 .156** .402** .633** .646** .573** -.473** -.506** .637** .623** .554** .448** .701** 1               

Y7 3.70 .64 .282** .245** .211** .199** .248** .381** .395** .320** -.130** -.228** .494** .457** .462** .214** .391** .354** 1             

Y8 3.49 .73 .277** .247** .217** .221** .232** .370** .384** .313** -.132** -.226** .476** .454** .453** .202** .375** .347** .963** 1           

Y9 3.88 .64 .225** .207** .165** .175** .243** .322** .317** .196** -.101* -.182** .452** .398** .412** .316** .319** .326** .405** .390** 1         
Y10 6.48 1.41 .305** .330** .290** .338** .314** .518** .557** .515** -.427** -.504** .552** .488** .536** .359** .531** .473** .404** .397** .237** 1       

Y11 5.46 1.14 .292** .296** .277** .286** .371** .483** .511** .546** -.447** -.533** .562** .507** .484** .410** .556** .485** .321** .311** .265** .501** 1     

Y12 11.36 2.15 .385** .396** .349** .362** .374 .530** .553** .535** -.393** -.474** .544** .541** .517** .462** .543** .534** .397** .383** .278** .566** .674** 1   

Y13 6.68 1.77 .273** .319** .284** .293** .313** .419** .449** .470** -.364** -.466** .417** .390** .358** .317** .460** .446** .285** .271** .150** .515** .512** .540** 1 

Pearson Correlation                                                           ** p < .01                     * p < 0.05 
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 จากตาราง 30 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้หมด 253 คู ่ มคี่าแตกต่างจาก
ศนูยอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01, .05 และไมม่นียัสาํคญั เป็นความสมัพนัธเ์ชงิบวกและ
เชงิลบ โดยความสมัพนัธข์องตวัแปรระหว่างคูท่ีม่คี่าสงูสุด คอื ความสนใจเรยีน (Y7) กบัความ
เอาใจใสต่่อการเรยีน (Y8) (rXY = .963) ความสมัพนัธข์องตวัแปรระหว่างคู่ทีม่คีา่ตํ่าสดุ คอื การ
วดัและประเมนิผล (X4) กบัการไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั(X10) (rXY = .024) 
 
 5.3.2  การตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 จากผลการวเิคราะหโ์มเดลมาตรวดัการวเิคราะหป์จัจยัเชงิยนืยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) ในบทที ่4 ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งของโมเดลเพือ่
ประ เมนิความเหมาะสมระหว่างขอ้มูลเชงิประจกัษ์กบัโมเดลสมการโครงสรา้งตามทฤษฎทีีไ่ด้
กาํหนดไว ้และทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัซึง่ไดแ้สดงผลการวเิคราะหต์ามภาพที ่3.1 (ในบท
ที ่3) 
 โมเดลสมการโครงสรา้ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑเ์หมาะสม มคี่าChi-Square (2) อยู่
ระหว่าง 5.718 – 131.977 คา่ Degree of Freedom (df) อยูร่ะหว่าง 9 - 154 คา่อตัราสว่นของ 
Chi-Square/ Degree of Freedom (2/ df ) อยูร่ะหว่าง .635 – 1.260 เป็นค่าทีน้่อยกว่า 2 
สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้และคา่ p-Value อยูร่ะหว่าง .097 – .228 แสดงว่าโมเดลน้ีไม่มี
ความแตกต่างกบัโมเดลทางทฤษฎอียา่งมนียัสาํคญัทางสถติหิรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื โมเดลทีไ่ด้
จากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์มคีวามสอดคลอ้งพอเหมาะพอดกีบัโมเดลทางทฤษฎอียา่งด ี
สว่นดชันีชีว้ดัความเหมาะสมของโมเดล ไดแ้ก่ คา่ Goodness of Fit Index (GFI) อยูร่ะหว่าง 
0.967 – 0.995 คา่ Comparative Fit Index (CFI) อยูร่ะหว่าง 0.996 – 1.000 คา่ Root Mean 
Square Residual (RMR) อยูร่ะหว่าง 0.016 – 0.035 และคา่ Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) อยูร่ะหว่าง 0.000 – 0.028 เป็นไปตามเกณฑใ์นการพจิารณาที่
กําหนดไว้ แสดงใหเ้หน็ว่าโมเดลเชงิประจกัษ์น้ีมคีวามพอเหมาะพอดสีอดคลอ้งกบัโมเดลทาง
ทฤษฎเีป็นอยา่งด ีดงัตารางที ่31 
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 ตารางที่ 31 โมเดลสมการภาพรวมของตวัอยา่ง 
 

โมเดลทางเลอืก R2 R2 2 2 df df P-Value 2/df RMR GFI 
 

CFI RMSEA หมายเหตุ 
1. F3 .250  5.718  9  .768 .635 .016 .995 1.000 .000  
2. F2+F3 .806 .556 27.671 21.953 23 15 .228 1.203 .035 .984 .998 .025  
3. K3+F2+F3 .814 .008 66.787 39.116 53 28 .097 1.260 .029 .974 .996 .028  
4. K3+F1+F2+F3 .826 .012 93.943 27.156 86 30 .262 1.092 .031 .968 .998 .017  
5. K2+K3+F1+F2+F3 .820 .006 102.806 8.863 108 22 .623 .952 .032 .969 1.000 .000  
6. K1+K2+K3+F1+F2+F3 .965 .145 122.159 19.353 150 42 .954 .814 .026 .970 1.000 .000 หลงัการปรบัปรุง 
   K1+K2+K3+F1+F2+F3 .902  810.840  215  .000 3.771 .139 .846 .899 .091 เริม่ตน้ 

 
  จากตารางที ่31 แสดงผลการวเิคราะหโ์มเดลทางเลอืกทัง้ 6 โมเดล พบวา่ โมเดลทัง้หมดอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม แต่โมเดลทีส่ามารถ
อธบิายตวัแปรความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่งไดม้ากทีสุ่ดดไูดจ้ากคา่ R2 สงูสดุ เทา่กบั 0.965 คอืโมเดลที ่6 
ประกอบดว้ยตวัแปรพฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
คณิตศาสตร ์(F1)  เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) และความตัง้ใจเรยีน (F3) ดงัภาพที ่5.1 
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 จากการเลอืกโมเดลสมการโครงสรา้ง ผูว้จิยัขอเสนอคา่เริม่ตน้ของโมเดลทางเลอืกขอ้ที ่
6 ตารางที ่31 พบว่า มคี่าไคกําลงัสอง (2) เท่ากบั 810.840 Degree of Freedom (df) เท่ากบั 
215 ค่าอตัราสว่นของ ไคกําลงัสอง/องศาเสร ี (2/df ) เท่ากบั 3.771 เป็นค่าทีม่ากกว่า 2 ไม่
สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้และคา่ p-Value เท่ากบั 0.000 สว่นดชันีชีว้ดัความเหมาะสม
ของโมเดล ไดแ้ก่ คา่ Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากบั 0.846 คา่ Comparative Fit Index 
(CFI) เท่ากบั 0.899 คา่ Root Mean Square Residual (RMR) เท่ากบั 0.139 และคา่ Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เท่ากบั 0.091 แสดงว่าโมเดลน้ีมคีวาม
แตกต่างกบัโมเดลทางทฤษฎอียา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิหรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื โมเดลทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ไมม่คีวามสอดคลอ้งพอเหมาะพอดกีบัโมเดลทางทฤษฎ ีอยา่งไร
กต็ามโปรแกรมไดเ้สนอคา่สาํหรบัการปรบัโมเดลดว้ยการลากเสน้ความสมัพนัธ์เชื่อมระหว่างคา่
ความคลาดเคลือ่นของตวัแปรใหม้กีารผนัแปรร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก 
 ผูว้จิยัไดท้าํการปรบัปรงุโมเดล จากการปรบัคา่ความคลาดเคลือ่นทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 
จนกระทัง่ไดโ้มเดลสุดทา้ยตามภาพที ่21 ซึง่เป็นโมเดลทีม่กีารวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง
ทีอ่ยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมโดยมคีา่ไคกําลงัสอง (2) เท่ากบั 122.159 คา่องศาเสร ี(df) เท่ากบั 
150 คา่อตัราสว่นของ คา่ไคกาํลงัสอง / คา่องศาเสร ี(2 / df ) เท่ากบั .814 เป็นค่าทีน้่อยกว่า 2 
สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้ และคา่พ ี เท่ากบั .954 สว่นดชันีชีว้ดัความเหมาะสมของตวั
แบบ ไดแ้ก่ คา่ Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากบั .970 ค่า Comparative Fit Index (CFI) 
เท่ากบั 1.000 คา่ Root Mean Square Residual (RMR) เท่ากบั .026 และคา่ Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) เท่ากบั .000 แสดงว่าโมเดลน้ีไม่มคีวามแตกต่าง
กบัโมเดลทางทฤษฎอีย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงสามารถสรุปไดว้่าคอื 
ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างข้อมูลเชิงประจกัษ์มคีวามสอดคล้อง
กลมกลนืกบัโมเดลทางทฤษฎอียา่งด ีดงัภาพที ่21 และ 22 
 ผลจากการปรบัปรุงพบวา่ ตวัแปรสงัเกตทีม่คีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุในแต่ละ 
ตวัแปรแฝง ไดแ้ก่ (ตารางภาคผนวก ค.11 - ค.17) 
  1) มติเิทคนิค/วธิสีอน (X1) ( = 0.908)  
  2) มติดิา้นกระบวนการ (X6) ( = 0.890)  
  3) มติกิารไดร้บัการยอมรบันบัถอืตนเอง(X7) ( = 0.848)  
  4) มติกิารคาดการณ์ลว่งหน้า (Y3) ( = 0.949)  
  5) มติคิวามรูส้กึ / ความเชือ่ (Y5) ( = 0.904)  
  6) มติคิวามสนใจเรยีน (Y7) ( = 0.983)  
  7) มติกิารดาํเนินการตามแผนเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบ (Y12) ( = 0.859)  
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ภาพท่ี 21  โมเดลสมการโครงสรา้งผลกระทบเชงิประจกัษ์ของพฤตกิรรมการสอนของ

คร ูการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความภาคภูมใิจในตนเอง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิค์ณิตศาสตร ์
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ และความตัง้ใจเรยีน ทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่ง ในรปูคะแนนดบิ 
หมายเหต:ุ  * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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ภาพท่ี 22 โมเดลสมการโครงสรา้งผลกระทบเชงิประจกัษ์ของพฤตกิรรมการสอนของคร ู

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ความภาคภูมใิจในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิค์ณิตศาสตร ์  
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ และความตัง้ใจเรยีน ทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่ง ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
หมายเหต:ุ  * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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ตารางท่ี  32  คา่ความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝง ในรปูคะแนนดบิ 
 
ลาํดบั คูว่ามสมัพนัธ ์ คา่สมัประสทิธิถ์ดถอย S.E C.R(t-value) p-value ผลสรุป 
ที ่       
1 K2  K1 .212 .080 2.672 .008 มอีทิธพิล 
2 F1  K3 .187 .072 2.584 .010 มอีทิธพิล 
3 F1  K1 .262 .068 2.830 **** มอีทิธพิล 
4 F1  K2 .540 .075 7.183 *** มอีทิธพิล 
5 F2  K1 .247 .127 1.949 .042 มอีทิธพิล 
6 F2  K3 .272 .063 4.316 *** มอีทิธพิล 
7 F2  K2 .149 .069 2.146 .032 มอีทิธพิล 
8 F2  F1 .459 .056 8.167 *** มอีทิธพิล 
9 F3  F2 .229 .104 2.211 .027 มอีทิธพิล 
10 F3  F1 .230 .081 2.840 .005 มอีทิธพิล 
11 F3  K1 .183 .062 2.949 .003 มอีทิธพิล 
12 Y  K1 1.078 .203 5.297 *** มอีทิธพิล 
13 Y K3 1.072 .155 6.895 *** มอีทิธพิล 
14 Y  F2 .893 .169 5.287 *** มอีทิธพิล 
15 Y  F3 .232 .102 2.272 .023  

 
หมายเหต:ุ  โดยภาพรวม มคีา่ R2 ของตวัแปรแฝงคอื K2 = .031, F1 = .467, F2 = .798 
  F3 = .291 และ Y = .965, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 
 ผลการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้งไดแ้สดงตามภาพที ่ 22 และตารางที ่32 ซึ่ง
แสดงค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรพรอ้มทัง้สญัลกัษณ์แสดงระดบัการมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ของตวัแปรแฝง พบวา่ตวัแปรแฝงทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวก ไดแ้ก่  

ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครกูบัตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(K1K2) ตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (K1F1) ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการ
สอนของครูกบัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(K1F2) ตวัแปรแฝงพฤตกิรรม
การสอนของครูกบัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (K1F3) และตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอน
ของครกูบัตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(K1Y)   

ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรยีน (K2F1) ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อการ
เรยีนคณิตศาสตร ์(K2F2) 
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ตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเองกบัตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน 
(K3F1) ตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเองกบักบัตวัแปรแฝงเจตคตต่ิอการเรยีนคณิต 
ศาสตร ์(K3F2) และตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจในตนเองกบัตวัแปรแฝงความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(K3Y)   

ตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนกบัตวัแปรแฝงเจตคติต่อการเรียนคณิต 
ศาสตร ์ (F1F2) ตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนกบัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน 
(F1F3) 
 ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร์กบัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F2F3) 
ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร์กบัตวัแปรแฝงความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์(F2Y)  

ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีนกบัตวัแปรแฝงความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิต 
ศาสตร ์(F3Y)  
 จากผลการวเิคราะหต์ามตารางที ่32 สามารถจดัทาํสมการโครงสรา้งของโมเดลโดยรวม
ไดด้งัน้ี 
 สมการโครงสร้างโดยรวม 
 K2 =   .212K1      R2 = .031  …(5.1) 
  (.080)         
  2.672**    
 F1 =  .262K1  +  .540K2  +  .187K3   R2 = .476  …(5.2) 
  (.068)       (.075)       (.072)  
  3.830***     7.183***    2.584** 
 F2 =  .247K1  +  .149K2  +  .272K3   +   .459F1 R2 = .798  …(5.3) 
  (.127)      (.069)       (.063)         (.056)  
   1.949*      2.146*      4.316***      8.167*** 
 F3 =    .183K1  +  .230F1   +  .229F2    R2 = .291  …(5.4) 
  (.062)      (.081)        (.104) 
                2.949**    2.840**       2.211* 

Y = 1.078K1  +  1.072K3  +  .893F2  + .232F3       R2 = .965  …(5.5) 
  (.203)         (.155)        (.169)        (.102)      
  5.297***      6.895***     5.287***    2.272** 
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สมการที ่ 5.1 พบว่า ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ไดร้บัผลกระทบเชงิ
บวกมาจากพฤตกิรรมการสอนของคร ู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p = .01 ซึง่การผนัแปรของ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สามารถอธบิายไดด้ว้ยพฤตกิรรมการสอนของคร ูรอ้ยละ 3.00 

สมการที ่ 5.2 พบว่า ตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน ไดร้บัผลกระทบเชงิ
บวกมาจากพฤตกิรรมการสอนของคร ูการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความภาคภมูใิจใน
ตนเอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p =.01, .001 ซึง่การผนัแปรของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรยีน สามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 46.70 

สมการที ่ 5.3 พบว่า ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร์ ไดร้บัผลกระทบเชงิ
บวกมาจากพฤตกิรรมการสอนของครู การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความภาคภูมใิจใน
ตนเอง และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p = .05, .001 ซึง่การ
ผนัแปรของเจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์สามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 79.8 

สมการที่ 5.4 พบว่า ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีนไดร้บัผลกระทบเชงิบวกมาจาก
พฤตกิรรมการสอนของคร ู การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน 
และเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p = .05, .01 ซึง่การผนัแปร
ของเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์สามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 29.1 

สมการที ่ 5.5 พบว่า ตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร์
ไดร้บัผลกระทบทางตรงเชงิบวกมาจากพฤตกิรรมการสอนของครู ความภาคภูมใิจในตนเอง  
เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์และความตัง้ใจเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่p = .01, .001 
ซึง่การผนัแปรของความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์สามารถอธบิายไดร้อ้ย
ละ 97.0 

 
5.3.3  การวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะหส์มการเชิง

โครงสร้างสาเหตแุบบพี เอ แอล (Path Analysis with LISREL) 
 

 1)  การวเิคราะหโ์มเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 
คณิตศาสตร ์
     การวเิคราะหโ์มเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 
คณิตศาสตร์ของนักศกึษาตวัอย่างโดยพจิารณาทัง้ตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นรูปของ
คะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานปรากฏผลดงัภาพที ่23 - 24 
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ภาพท่ี 23  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์อง  
     ตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นรปูคะแนนดบิ 
 
 จากภาพที ่23 ซึง่เป็นโมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรใ์นรปูคะแนนดบิของตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 ตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y)    ประกอบดว้ยตวัแปร 
สงัเกตได ้4 ตวั ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจโจทย ์(Y10) ความสามารถในการวาง
แผนการแกโ้จทยป์ญัหา (Y11) ความสามารถในการดําเนินการตามแผน (Y12) และความ 
สามารถในการตรวจสอบกลบั (Y13) ซึง่ตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิต 
ศาสตรม์อีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตไดทัง้ 4 ตวั อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
โดยสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมคีา่ตัง้แต่ .50 ถงึ 1.00 
 ตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (F1) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ไดแ้ก่ ความ
กระตอืรอืรน้ (Y1) ความรบัผดิชอบ (Y2) การคาดการณ์ล่วงหน้า (Y3) ซึง่ตวัแปรแฝงแรงจูงใจ
ใฝส่มัฤทธิม์อีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้ 3 ตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มคีา่ตัง้แต่ .87 ถงึ 1.00   

DPU



 174

ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ไดแ้ก่ 
ความรู/้ความเขา้ใจ (Y4) ความรูส้กึ/ความเชื่อ (Y5) แนวโน้มพฤตกิรรม (Y6) ซึง่ตวัแปรแฝง 
เจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตรม์อีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้ 3 ตวั อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .001 โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล ()มคีา่ตัง้แต่ .61 ถงึ 1.000 
 ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ไดแ้ก่ความสนใจ
เรยีน (Y7) ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน (Y8) ความตัง้ใจและร่วมมอืในการทํากจิกรรมในวชิา 
คณิตศาสตร ์(Y9) ซึง่ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีนมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้ 3 ตวั 
อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล() มคี่าตัง้แต่ 
.21 ถงึ 1.000 
 ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวั ไดแ้ก่ 
เทคนิค/วธิสีอน (X1) การใชส้ื่อการสอน (X2) การใชห้ลกัจติวทิยา (X3) และการวดัและ
ประเมนิผล (X4) ซึง่ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครมูอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตได ้
ทัง้ 4 ตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มี
คา่ตัง้แต ่.75 ถงึ 1.000 
 ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้2 ตวั 
ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้นกระบวนการ (X5) และการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองดา้นผลลพัธ ์(X6) ซึง่ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมอีทิธพิลทางตรงต่อตวั
แปรสงัเกตได ้ทัง้ 2 ตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่ี
อทิธพิล () มคีา่ตัง้แต่ .65 ถงึ 1.000 
 ตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวั ไดแ้ก่ 
การยอมรบันบัถอืตนเอง (X7) การไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น (X8) การไดร้บัการยอมรบัจากครู
และ โรงเรยีน (X9) การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั (X10) ซึง่ตวัแปรแฝงความภาคภมูใิจใน
ตนเองมอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้ 4 ตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
โดยสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มคีา่ตัง้แต่ -.754 ถงึ 1.000 
 
 เมือ่พจิารณาเฉพาะคา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลของตวัแปรแฝงสามารถอธบิายไดด้งัน้ี 

คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .001 จาํนวน 7 คา่ ไดแ้ก่ 
อทิธพิลจากตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (F2) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) มคี่าเท่ากบั .893 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจ
ในตนเอง (K3) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (F2) มคี่าเท่ากบั .272 อทิธพิล
จากตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) มคี่าเท่ากบั 1.072 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของ
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คร ู (K1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) มคี่าเท่ากบั 
1.078 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ (F1) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร ์ (F2) มคี่าเท่ากบั .459 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(K2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) มคี่าเท่ากบั .540 และอทิธพิลจากตวัแปรแฝง
พฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ (F1) มคี่าเท่ากบั .262 
ตามลาํดบั 
 คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 จาํนวน 4 ค่า ไดแ้ก่
อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสอนของครู (K1) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง (K2) มคี่าเท่ากบั .212 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจใน
ตนเอง (K3) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) มคี่าเท่ากบั .187 อทิธพิลจากตวัแปร
แฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (F1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) มคี่าเท่ากบั .230 และ
อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครู (K1) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน 
(F3) มคีา่เทา่กบั .183 ตามลาํดบั 
 คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 จาํนวน 4 ค่า ไดแ้ก่ 
อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของครู (K1) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร ์ (F2) มคี่าเท่ากบั .247 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(K2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ (F2) มคี่าเท่ากบั .149 อทิธพิลจากตวัแปร
แฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) มคี่าเท่ากบั .229 
และอทิธพิลจากตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) มคีา่เทา่กบั .232 ตามลาํดบั 
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     ภาพท่ี 24   โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา  
  คณิตศาสตรข์องตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นรปูคะแนนมาตรฐาน 
  
 จากภาพที ่24 ซึง่เป็นโมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรข์องตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดใ้นรปูคะแนนมาตรฐาน สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) ประกอบดว้ย     
ตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวั ซึง่ตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัของตวัแปรแฝงความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ คอื ความสามารถในการดาํเนินการตามแผน (Y12) มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.76 รองลงมาไดแ้ก่ ความสามารถในการทําความเขา้ใจโจทย ์
(Y10) ความสามารถในการวางแผนการแก้โจทยป์ญัหา (Y11) และความสามารถในการ
ตรวจสอบกลบั (Y13) มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั .72, .72 และ .63 ตามลาํดบั 
 2. ตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้ 3 ตวั ซึง่ตวัแปร
สงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื ความสนใจเรยีน (Y7) มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล () 
เท่ากบั 1.00 รองลงมาไดแ้ก่ ความเอาใจใสต่่อการเรยีน (Y8) และความตัง้ใจและร่วมมอืในการ
ทาํกจิกรรมในวชิาคณิตศาสตร ์ (Y9)  มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เท่ากบั .97 และ .24 
ตามลาํดบั 
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 3. ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ซึง่
ตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื ความรูส้กึ/ความเชื่อ (Y5) มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล 
() เท่ากบั .85 รองลงมาไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรม (Y6) และความรู/้ความเขา้ใจ (Y4) มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เทา่กบั .81 และ .68 ตามลาํดบั 
 4. ตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวั ซึง่ตวัแปร
สงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื ความกระตอืรอืรน้ (Y1) มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล () 
เท่ากบั 1.05 รองลงมาไดแ้ก่ การคาดการณ์ล่วงหน้า (Y3) และความรบัผดิชอบ (Y2) มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เทา่กบั .94 และ .82 ตามลาํดบั 
 5. ตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้ 4 ตวั ซึง่
ตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื )  การไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่น (X8) มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เท่ากบั .93 รองลงมาไดแ้ก่ การยอมรบันบัถอืตนเอง (X7) การไดร้บั
การยอมรบัจากครอบครวั (X10) และการไดร้บัการยอมรบัจากครูและโรงเรยีน (X9) มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เทา่กบั .750, -.846, และ -.690 ตามลาํดบั  
 6. ตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้2 
ตวั ซึง่ตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื การรบัรูค้วามสามารถของตนเองดา้น
ผลลพัธ ์(X6) มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เท่ากบั .88 รองลงมาคอื การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองดา้นกระบวนการ (X5) มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เทา่กบั .71 
 7. ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวั ซึง่
ตวัแปรสงัเกตไดท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกั คอื เทคนิค/วธิสีอน (X1) มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล () 
เท่ากบั 1.01 รองลงมาไดแ้ก่ การใชส้ือ่การสอน (X2) การใชห้ลกัจติวทิยา (X3) และการวดัและ
ประเมนิผล (X4) มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิล () เทา่กบั .83, .79 และ .60 ตามลาํดบั 
  
 2) การวเิคราะหโ์มเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา 
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่งเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน แบง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  2.1) การประมาณคา่พารามเิตอรโ์ดยพจิารณาเฉพาะตวัแปรแฝงทีใ่ชใ้นการ
วจิยั 7 ตวั  ปรากฏผลดงัภาพที ่25  
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 ภาพท่ี 25 โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา  
      คณิตศาสตรข์องตวัแปรแฝงในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
 จากภาพที ่25 โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่ง สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มนียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่ นยัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .001 จาํนวน 8 คา่ ไดแ้ก่ อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) สง่ไป
ยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) มคี่าเท่ากบั 1.078 สง่ไปยงั
ตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) มคี่าเท่ากบั .262  อทิธพิลจากตวัแปรแฝงการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง (K2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (F1) มคี่าเท่ากบั .540 
อทิธพิลจากตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) มคี่าเท่ากบั 1.072 และสง่ไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตต่ิอวชิา
คณิตศาสตร ์(F2) มคี่าเท่ากบั .272 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) สง่ไปยงั 
ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) มคี่าเท่ากบั .459 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงเจตคตติ่อ
วชิาคณิตศาสตร ์(F2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) 
มคีา่เทา่กบั .893 ตามลาํดบั 

 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยที่มอีทิธพิล () มนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
จาํนวน 4 คา่ ไดแ้ก่ อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝง
ความตัง้ใจเรยีน (F3) มคี่าเท่ากบั .183 และส่งไปยงัตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของ
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ตนเอง (K2) มคี่าเท่ากบั .212 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) สง่ไปยงั
ตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์(F1) มคี่าเท่ากบั .187 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ (F1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงสง่ไปยงัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) มคี่าเท่ากบั .230 
และอทิธพิลจากตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) มคีา่เทา่กบั .232 ตามลาํดบั 

คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล () มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 4 
คา่ ไดแ้ก่ อทิธพิลจากตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อ
วชิาคณิตศาสตร์ (F2) มคี่าเท่ากบั .247 อทิธพิลจากตวัแปรแฝงการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (K2) สง่ไปยงัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์(F2) มคี่าเท่ากบั .149 อทิธพิลจาก
ตวัแปรแฝงเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์ (F2) ส่งไปยงัตวัแปรแฝงความตัง้ใจเรยีน (F3) มคี่า
เทา่กบั ตามลาํดบั 

 
  2.2)  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
         ในสว่นน้ีผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบสมมตฐิานดว้ยคา่ t-value คา่ p-value 
และทศิทางความสมัพนัธ์ในแต่ละคู่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร พรอ้มกบัทําการประเมนิค่า
อทิธพิลระหว่างตวัแปร ทีไ่ดจ้ากค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานของตวัแปร ซึง่ตวัแปรทาํนาย
คอื 1) พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) 2) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) 3) ความภาค 
ภูมใิจในตนเอง (K3) 4) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 5) เจตคติต่อการเรยีนคณิต 
ศาสตร ์(F2) 6) ความตัง้ใจเรยีน (F3) และ 7) ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 

จากตารางที ่32 - 33 และสมการโครงสรา้งที ่5.1 – 5.5 สามารถวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบสมมตฐิานและตรวจสอบอทิธพิลของตวัแปรทาํนายต่อตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่ H1: พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรผ์า่น 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
(K2) 2) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 3) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 4) ความ
ตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 5 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานยอ่ย H1.1 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y) 

จากตารางที ่32 - 33 ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H1.1 ทีก่าํหนดไว ้มี
คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 1.078 มคีา่ t-value = 5.297 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานยอ่ย H1.2: พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) 
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ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H1.2 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .212 มคีา่ t-value = 2.672 มคีา่ p-value = .008 

สมมตฐิานยอ่ย H1.3 : พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่H1.3 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิ ์
ถดถอยมาตรฐานเทา่กบั .262 มคีา่ t-value = 2.830 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานยอ่ย H1.4: พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H1.4 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั 0.183 มคีา่ t-value = 2.949 มคีา่ p-value = .003 

สมมตฐิานยอ่ย H1.5: พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ 
เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H1.5 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .247 มคีา่ t-value = 1.949 มคีา่ p-value = .042 

สมมตฐิานที ่H2: การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่
ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่H2.1: การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H2.1 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .540 มคีา่ t-value = 7.183 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานที ่H2.2: การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2)  

ผลการศกึษาพบวา่ พบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H2.2 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิ ์
ถดถอยมาตรฐานเทา่กบั .149 มคีา่ t-value = 2.146 มคีา่ p-value = .032 

สมมตฐิานที ่H3: ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์(Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ย
สมมตฐิานยอ่ย 3 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่H3.1: ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร(์Y)  
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ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H3.1 ทีก่าํหนดไว ้มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั 1.072 มคีา่ t-value = 6.895 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานที ่H3.2: ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1)  
 ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H3.1 ทีก่าํหนดไว ้มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .187 มคีา่ t-value = 2.584 มคีา่ p-value = .010 

สมมตฐิานที ่H3.3: ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อเจตคติ
ต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H3.3 ทีก่าํหนดไว ้มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .272 มคีา่ t-value = 4.316 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานที ่H4: แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) ผา่น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) เจตคตติ่อการ
เรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 2) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึง่ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่H4.1: แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H4.1 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .459 มคีา่ t-value = 8.167 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานที ่H4.2: แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H4.2 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .230 มคีา่ t-value = 2.840 มคีา่ p-value = .005 

สมมตฐิานที ่ H5: เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรผ์่าน 1 ตวัแปร คอื ความตัง้ใจเรยีน (F3) ซึ่ง       
ประกอบดว้ยสมมตฐิานยอ่ย 2 ขอ้ ดงัน้ี  

สมมตฐิานที ่H5.1: เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H5.1 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .892 มคีา่ t-value = 5.287 มคีา่ p-value = .000 

สมมตฐิานที ่H5.2: เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจเรยีน (F3)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H5.2 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .229 มคีา่ t-value = 2.211 มคีา่ p-value = .027 

DPU



 182

สมมตฐิานที ่H6: ความตัง้ใจเรยีน (F3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่ความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร(์Y)  

ผลการศกึษาพบวา่ สอดคลอ้งสมมตฐิาน H6 ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มคีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐานเทา่กบั .232 มคีา่ t-value = 2.272 มคีา่ p-value = .023 
 
 สรปุผลอิทธิพลโดยตรงเชิงบวก 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน และอทิธพิลของตวัแปรสามารถสรุปไดด้งัตารางที ่33 
 
 ตารางท่ี 33   สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

สมมตฐิานที ่ คูค่วามสมัพนัธ ์ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
H1.1 K1  Y ยอมรบัมอีทิธพิล 
H1.2 K1  F1 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H1.3 K1  F2 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H1.4 K1  F3 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H1.5 K1  K2 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H2.1 K2  F1 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H2.1 K2  F2 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H3.1 K3  Y ยอมรบัมอีทิธพิล 
H3.2 K3  F1 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H3.3 K3  F2 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H4.1 F1  F2 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H4.2 F1  F3 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H5.1 F2  Y ยอมรบัมอีทิธพิล 
H5.2 F2  F3 ยอมรบัมอีทิธพิล 
H6 F3  Y ยอมรบัมอีทิธพิล 

 
 จากตารางที ่33 สามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝง ดงัน้ี 
 1) พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ (Y) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) เจตคติต่อการเรยีน
คณิตศาสตร ์(F2) และความตัง้ใจเรยีน (F3)  
 2) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) และเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 
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 3) ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ (Y) แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) และเจตคตติ่อการเรยีน
คณิตศาสตร ์(F2) 
 4) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อเจตคตติ่อการ
เรยีนคณิตศาสตร ์(F2) และความตัง้ใจเรยีน (F3) 
 5) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) และความตัง้ใจเรยีน (F3) 
 6) ความตัง้ใจเรยีน (F3) มอีิทธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์(Y) 
 
 สรปุผลอิทธิพลโดยอ้อมเชิงบวก 
 ผลจากการทดสอบสมมตฐิานและการทดสอบโมเดลสมการโครงสรา้งสามารถสรุปผล
อทิธพิลโดยอออ้มเชงิบวกระหว่างตวัแปร แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรทาํนายทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อ
ตวัแปรตาม โดยผา่นของตวัแปรกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยการนําค่าอทิธพิลทางตรง 
(β) มาคณูกนั (Hair et al.,2006 : 870) ดงัตาราง 34 ดงัน้ี 
 1) พฤตกิรรมการสอนของคร ู(K1) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อตวัแปรความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผา่น 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (K2) 2) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 3) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 
4) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ดงัน้ี 
 K1F2Y   = .247.893   = .221 
 K1F2F3Y  = .247.229.232  = .013 
 K1F3Y   = .183.232   = .042 
 K1F1F2Y  = .262.459.893  = .107 
 K1F1F2F3Y  = .262.459.229.232 = .006 
 K1F1F3Y  = .262.230.232  = .014 
 K1K2F2Y  = .212.149.893  = .028 
 K1K2F2F3Y  = .212.149.229.232 = .002 
 K1K2F1F2Y  = .212.540.459.893 = .047 
 K1K2F1F2F3Y = .212.540.459.229.232= .003 
 K1K2F1F3Y  = .212.540.230.232 =.006 
 IE (β) = .221+.013+.042+.107+.006+.014+.028+.002+.047+.003+.006 = .489 
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 2) การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (K2) มอีิทธพิลทางอ้อมเชงิบวกต่อตวัแปร
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผา่น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิท์างการเรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) 
ดงัน้ี 
 K2F2Y   = .149.893   = .133 
 K2F2F3Y  = .149.229.232  = .008 
 K2F1F2Y  = .540.459.893  = .221 
 K2F1F2F3Y  = .540.459.229.232 = .013 
 K2F1F3Y  = .540.230.232  = .029 

 IE (β) = .133 + .008 + .221 + .013 + .029 = .404 
 3) ความภาคภมูใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อตวัแปรความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผา่น 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรยีน (F1) 2) เจตคตติ่อการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) 3) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ดงัน้ี 
 K3F2Y   = .272.893   = .243 
 K3F2F3Y  = .272.229.232  = .014 
 K3F1F2Y  = .187.459.893  = .077 
 K3F1F2F3Y  = .187.459.229.232 = .005 
 K3F1F3Y  = .187.230.232  = .010 

 IE (β) = .243+.014+.077+.005+.010 = .349 
4) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อตวัแปร

ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผา่น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) เจตคตติ่อ
การเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) 2) ความตัง้ใจเรยีน (F3) ดงัน้ี 
 F1F2Y   = .459.893   = .410 
 F1F2F3Y  = .459.229.232  = .024 
 F1F3Y   = .230.232   = .053 

 IE (β) = .410 + .024 + .053 = .487 
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5) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์(F2) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อตวัแปร
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) โดยผา่น 1 ตวัแปร คอื ความตัง้ใจเรยีน 
(F3) ดงัน้ี 
 F2F3Y  =.229.232  = .053 

 IE (β) = .053 

ตาราง 34  ผลการวเิคราะหโ์มเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทย ์
            ปญัหาคณิตศาสตรข์องนกัศกึษาตวัอยา่ง ในรปูคะแนนมาตรฐาน 

 
 
โดยสรปุ 

 ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสรา้งระหว่างโมเดลทางทฤษฎกีบัโมเดลเชงิประจกัษ์ม ี
ความสอดคล้องกนัอยู่ในระดบัดี และพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงสาเหตุมีความ 
สมัพนัธ์แตกต่างกนั จงึนําไปสู่การอธบิายว่าตวัแปรสงัเกตได ้ (Manifest) แต่ละตวัทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของปจัจยัเชงิสาเหตุหรอืตวัแปรแฝง (Latent) มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบหรอื 
สมัประสทิธิก์ารถดถอยทีม่อีทิธพิล (Factor Loading หรอื) อยูท่ีร่ะดบัใดจงึทาํใหป้จัจยัเชงิ
สาเหตุมคีวามสมัพนัธแ์ตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึไดนํ้าเสนอโมเดลสุดทา้ยของผลกระทบเชงิประจกัษ์
ของพฤตกิรรมการสอนของครู มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกสูงสุด รองลงเป็นความภาคภูมใิจใน
ตนเอง เจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์และความตัง้ใจเรยีน สาํหรบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกสูงสุด รองลงมาเป็นการรบัรู้ความสามารถของตนเอง ที่มี
อทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์ 
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บทท่ี 6 

 
สรปุ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากบทที ่5 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในเชงิปรมิาณ ซึง่ในบทน้ีผูว้จิยัจะได้
นําเสนอเกีย่วกบับทสรุปผลการวจิยัและการอภปิรายผลการศกึษาพรอ้มทัง้แสดงขอ้เสนอแนะที่
ไดจ้ากการศกึษา โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  6.1  สรุปผลการวจิยั 
  6.2  อภปิรายผล 
  6.3  ขอ้เสนอแนะ 
 
6.1  สรปุผลการวิจยั 
 การสรุปผลการวจิยัเรื่องการพฒันาโมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้
โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาตวัอย่างชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ผู้วิจยั
นําเสนอผลตามจุดมุง่หมายของการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 6.1.1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่ามปีจัจยัหรอืตวัแปรที่มอีทิธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตร์ 6 ตวัแปร ซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ยโมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์ดงัภาพที ่26  

 

 
ภาพท่ี 26  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์อง 
     นกัศกึษาในรปูคะแนนมาตรฐาน 
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 จากภาพที ่26 สามารถอธบิายสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิต 
ศาสตรข์องนกัศกึษา คอื ความตัง้ใจเรยีน (F3) 
  ปจัจยัที่มอีิทธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมเชงิบวกต่อความสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักศกึษาไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสอนของครู (K1) เจตคตติ่อวชิา
คณิตศาสตร ์(F2) และความภาคภมูใิจในตนเอง (K1) 
  ปจัจยัที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัศกึษา ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
ทางการเรยีน (F1) 
 6.1.2. ผลการวเิคราะหเ์พื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ตามสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ พบว่า
โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาคา่ไคกําลงัสอง (2) ซึง่มคีา่เทา่กบั 
122.159 ทีอ่งศาอสิระ (df) เทา่กบั 150 คา่ความน่าจะเป็น (p-value) เทา่กบั .954 ดชันีวดัระดบั
ความกลมกลนื (GFI) เทา่กบั .970  ดชันีเปรยีบเทยีบความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มลู (CFI) 
เท่ากบั 1.000 ดชันีรากของคา่เฉลีย่กําลงัสองของสว่นทีเ่หลอื (RMR) เท่ากบั .026 ดชันีราก
กําลงัสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .000 และ ดชันีทีใ่ช้
เปรยีบเทยีบโมเดลพืน้ฐานกบัโมเดลตามทฤษฎหีรอืโมเดลตามสมมตฐิาน (NFI) เท่ากบั .980 
จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าค่า p-value มคี่ามากพอทีจ่ะไมป่ฏเิสธสมมตฐิาน คา่ GFI 
มคี่าใกล ้1  คา่ CFI มคี่าเป็น 1 คา่ RMR มคี่าเขา้ใกลศู้นย ์และค่า NFI มใีกล ้1  จงึยอมรบั
สมมตฐิานทีว่่าโมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  จงึทาํใหไ้ดโ้มเดล
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนักศกึษา โมเดลที่
พฒันาขึน้สามารถอธบิายความผนัแปรของความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด้
ประมาณรอ้ยละ 97.0 (R2 = .97) 
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6.2  อภิปรายผล 

 

 
ภาพท่ี 27  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่1 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
 สมมตฐิานที ่ 1: พฤตกิรรมการสอนของครู (K1)  มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ และมีอิทธิพลโดยอ้อมเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรผ์า่น 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง 2) แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน 3) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์และ 4) 
ความตัง้ใจเรยีน   
 ผลการศกึษาภาพที ่27 พบว่าพฤตกิรรมการสอนของครู มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ซึง่
สามารถอธบิายความผนัแปรของความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 29.0 (R2=.29) และมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ขวญัจริา อนนัต ์(2546, หน้า 
88) เรื่องการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของตวัแปรทีม่อีทิธพิล ต่อความ สามารถในการ
แก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันนทบุร ี ทีพ่บว่าพฤตกิรรมการ
สอนของคร ูมอีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน 
 อย่างไรกต็าม ผลการศกึษายงัพบว่าพฤตกิรรมการสอนของครู มอีทิธพิลโดยอ้อมเชงิ
บวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ผ่าน 4 ตวัแปร คอื การรบัรูค้วาม 
สามารถของตนเอง(K2) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์
และความตัง้ใจเรยีน (F2) ซึง่จะกลา่วดงัต่อไปน้ี 
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ผลการศกึษาภาพที ่27 พบว่า พฤตกิรรมการสอนของครู (K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิ
บวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) ไดป้ระมาณรอ้ยละ 4.0 (R2 = .04) เป็น
ขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมการสอนของครู อาจเป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนกระทําสิง่ใด
สิง่หน่ึง ที่มอีิทธิพลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อ ความรู้สึก นึกคิด        
มแีรงจงูใจ ซึง่บุคคลทีม่กีารรบัรูค้วามสามารถตนสงู จะช่วยใหเ้ขาประสบความสาํเรจ็ เมือ่เผชญิ
ปญัหาหรอืงานทีย่ากจะเป็นสิง่ทีท่า้ทายใหเ้ขาแกไ้ขโดยใชค้วามพยายาม ถงึแมจ้ะลม้เหลวเขาก็
จะมองความผดิพลาดไปทีพ่ยายามไมเ่พยีงพอ หรอืขาดความรูห้รอืทกัษะ  

พฤตกิรรมการสอนของครูสามารถช่วยพฒันาพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ของผูเ้รยีนไดโ้ดยการเพิม่ประสบการณ์ตรงทีป่ระสบความสาํเรจ็ (Mastery Experiences) ผูว้จิยั
เชื่อวา่ในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทีเ่ป็นประสบการณ์ตรงจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูด้ว้ยความมัน่ใจ ความสําเรจ็จะทําใหเ้พิม่ความสามารถของตนเอง ผูเ้รยีนจะเชื่อว่า
เขาสามารถที่จะทําได ้ดงันัน้ ในการที่จะพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ จําเป็นที่
จะตอ้งฝึกใหเ้ขามทีกัษะเพยีงพอทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดพ้รอ้มๆ กบัการทาํใหเ้ขารบัรูว้่า เขา
มคีวามสามารถจะกระทาํเช่นนัน้ จะทาํใหเ้ขาใชท้กัษะทีไ่ดร้บัการฝึกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุด บุคคลที่รบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ แต่จะพยามทํางาน
ต่างๆ  เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ อีกทัง้ครูผู้สอนอาจใช้คําพูดชกัจูง (Verbal 
Personation) เป็นการบอกว่า ผูเ้รยีนนัน้มคีวามสามารถที่จะประสบความสําเรจ็ได ้การใช้คํา 
พูดชดัจูงจะให้ได้ผลที่ดคีวรจะใช้ร่วมกบัการทําให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์ของความสําเรจ็ ซึ่ง
อาจจะตอ้งคอ่ยๆ สรา้งความสามารถใหก้บัผูเ้รยีน อยา่งค่อยเป็นค่อยไป และใหเ้กดิความสาํเรจ็
ตามลําดบัขัน้ตอน พร้อมทัง้การใช้คําพูดชกัจูงร่วมกนัย่อมที่จะได้ผลดใีนการพฒันาการรบัรู้
ความสามารถของตน 

ผลการศกึษาภาพที ่27 พบว่า พฤตกิรรมการสอนของครู (K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิ
บวกต่อแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.001 สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนไดป้ระมาณรอ้ยละ 10.0 (R2 = .10) ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เกษตรชยั และหมี (2550, หน้า 435-453) ทีก่ล่าวว่าพฤตกิรรม
การสอนของครูเป็นแรงส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องผู้เรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์ี
บทบาทสําคญัต่อ พฤตกิรรมการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนทีต่ ัง้ใจเรยีนสูงมกัจะประสบความสําเรจ็ในการ
เรยีนรู้ เป็นความปรารถนาที่จะกระทําสิง่หน่ึงสิง่ใดให้สําเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะ
อุปสรรค มคีวามพยายามทีจ่ะทาํใหส้มัฤทธิผ์ลไดม้าตรฐานดเียีย่มกว่าคนอื่นๆ ดงันัน้พฤตกิรรม
การสอนของครูมสี่วนช่วยให้ผู้เรยีนมแีรง จูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น ทําให้ผู้เรยีนมี
ความปรารถนาแรงกล้าที่จะรบัภาระหรอืความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ไม่ชอบเกี่ยงงาน 
ผูเ้รยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนสงู ย่อมมคีวามปรารถนาทีจ่ะปรบั ปรุงตนเองใหเ้ก่ง
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และมคีวามรอบรู้มากกว่าคนอื่นๆ มีความพยายามและความทะเยอทะยานในการปรบัปรุง
ตนเองใหด้ขีึน้ 

ผลการศกึษาภาพที ่27 พบว่า พฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิ
บวกต่อความตัง้ใจเรยีนของผูเ้รยีน (F3) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.001 สามารถอธบิายความ
ผนัแปรของความตัง้ใจเรยีนของผูเ้รยีน ไดป้ระมาณรอ้ยละ 9.0 (R2 = .09) เป็นขอ้คน้พบทีแ่สดง
ใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการสอนของครูมสีว่นส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความตัง้ใจเรยีนอย่างมาก โดย
ครูผู ้สอนจะต้องให้ผูเ้รยีนได้รบัเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ ด้วยการแบ่งบทเรยีนหรอืเน้ือหา
สาระหรือเรื่องราวที่จะเรยีนออกเป็นตอนๆ ตามความยาก-ง่ายของบทเรยีน ครูผู้สอนใช้สื่อ
ประกอบการเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมคีวามทนัสมยั ซึ่งจะมผีลต่อประสทิธิภาพในการ
เรียนรู้  ควรเสริมด้วยแรงจูงใจในการเรียน จะเป็นสิ่งกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้ผู้เรียน          
แสดงพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนออกมา  

ในการดาํเนินการสอน พฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนจะมอีทิธพิลต่อผูเ้รยีน เน่ืองจาก
ครเูป็นตวัแบบทีม่ชีวีติจรงิ หากครผููส้อนเขา้มาสอนตรงต่อเวลา ใชส้ือ่การสอนทีท่นัสมยั มคีวาม
รบัผดิชอบต่อการเรยีนการสอนรวมทัง้การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทีร่วดเรว็และถูกตอ้งแลว้ ครผููส้อน
ยอ่มเป็นตวัแบบทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตัง้ใจเรยีนของผูเ้รยีนได ้นอกจากน้ียงัสามารถโน้มน้าว
ให้ผู้เรียนเป็นทัง้ผู้สงัเกตและเป็นตวัแบบได้ในขณะเดียวกนั ผู้เรียนที่มพีฤติกรรมที่ดีเป็นที่
ยอมรบั เช่น การเขา้เรยีนตรงต่อเวลา มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ใหค้วามร่วมมอืในการเรยีนการ
สอน ครผููส้อนกค็วรใหก้ารเสรมิแรงเพือ่เป็นตวัแบบทีด่ตี่อเพือ่นรว่มหอ้งได ้ 
 ผลการศกึษาภาพที ่27 พบว่า พฤตกิรรมการสอนของคร ู (K1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิ
บวกต่อเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ (F2) อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่.001 สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของเจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน ไดป้ระมาณรอ้ยละ 6.0 (R2 = .06) 
สอด คลอ้งกบัผลการศกึษาของคชนิทร ์ โกกนุทาภรณ์ (2554) ทีพ่บว่า พฤตกิรรมการสอนของ
อาจารยม์อีทิธพิลต่อเจตคตต่ิอกาเรยีนวชิาแคลคลูสัค่อนขา้งมาก อกีทัง้พฤตกิรรมการสอนของ
อาจารย์ยงัมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากวิชาคณิต 
ศาสตร์ตอ้งอาศยัอาจารยท์ีม่คีวามชํานาญโดยการอธบิายเน้ือหาโดยใช้ภาษาทีเ่ขา้ใจไดง้่าย มี
สือ่การสอนประกอบ ซึง่สอดคลอ้งกบั ระววิรรณ ภาโสดา (2549, หน้า 66-68) ไดศ้กึษาพบว่า 
การสอนเทคนิค วธิกีารเรยีน ทีม่ปีระสทิธภิาพใหแ้ก่ผูเ้รยีน จะช่วยใหพ้ฤตกิรรมในการเรยีนของ
ผูเ้รยีนดขีึ้นกว่าเดมิ และทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึ้นด้วย และสอดคล้องกบั ประเสรฐิ     
เตชะนาราเกียรติ (2532) ที่พบว่าประสบการณ์ในการสอนและการใช้สื่อการสอนของครู มี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างนัยสําคญัทางสถิต ิ
พฤตกิรรมการสอนทีท่ําใหผู้เ้รยีนสนใจในการเรยีน คอื การทีผู่ส้อนเขา้สอนอยา่งสมํ่าเสมอ ตรง 
เวลา แจง้การวดัผล ประเมนิผลอยา่งยุตธิรรม มสีว่นทาํใหผ้ลการเรยีนของผูเ้รยีนดขีึน้  

DPU



 191

สมมตฐิานที ่ 2: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ผา่น 3 ตวัแปร คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน 
เจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์และความตัง้ใจเรยีน ซึง่จะกลา่วดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 28 โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่2 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 

 จากภาพที ่28 พบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (K2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวก
ต่อแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิาย
ความผนัแปร ไดป้ระมาณรอ้ยละ 76.0 (R2 = .76) และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมี
อทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์(F2) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่
.001  สามารถอธบิายความผนัแปรของเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระมาณรอ้ยละ 
88.0 (R2 = .88)  ทัง้น้ีเน่ืองจากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นการตดัสนิความสามารถ
ของตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎขีองแบนดรูา (วลิาส
ลกัษณ์ ชวัวลัล,ี 2547 หน้า 89 – 90 ; อา้งองิมาจาก Bandura. 1977) สรุปไวว้่า ความเชื่อใน
ความสามารถของตนมบีทบาทสําคญัในการคดิที่เป็นพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลที่รบัรู้
ความสามารถของตนเองและตัง้เป้าหมายไวส้งู จะมแีรงจงูใจในการกระทาํและจะปฏบิตังิานได้
ดกีวา่คนทีส่งสยัในความสามารถของตน นัน่คอืผูเ้รยีนทีเ่ชื่อในความ สามารถของตนเองสงู จะมี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู สง่ผลใหม้เีจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณิตศาสตร ์และยงัเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนมี
ความตัง้ใจในการเรยีน จงึทําใหผู้เ้รยีนประสบความสําเรจ็ในการเรยีนและการแกโ้จทย์ปญัหา
คณิตศาสตรไ์ดด้ตีามไปดว้ย ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบั ประกาศ  มชียั (2548, หน้า 107) 
ทีท่าํการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างจติพสิยับางประการ พฤตกิรรมการเรยีนคณิตศาสตร ์
พฤตกิรรมการสอนคณติศาสตรก์บัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
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ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในจงัหวดัยโสธร พบวา่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ์
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งผลการวจิยัของ  สุพศิ ตระกูลศุภชยั (2547, หน้า 
113-114) ทาํการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่ 1 พบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ์ มคีวามสมัพนัธท์าง บวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีน
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมตฐิานที ่ 3 : ความภาคภูมใิจในตนเอง มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวก ผา่น 3 ตวัแปร คอื แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ และความตัง้ใจเรยีน ซึง่จะกล่าว
ดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 29  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่3 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
 จากภาพที ่29 พบว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (y) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 สามารถ
อธบิายความผนัแปรไดป้ระมาณรอ้ยละ 73.0 (R2 = .73)  ซึง่ เพอรก์ี้ (Purkey, 1970, pp. 2) 
เชื่อว่าความภาคภมูใิจในตนเอง เป็นแรงผลกัดนัเบือ้งตน้ทีท่าํใหเ้ดก็แต่ละคนสามารถทาํงานให้
บรรลุเป้าหมายไดม้ากน้อยแตกต่างกนั อนัจะมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของตน นกัเรยีนที่
มคีวามภาคภูมใิจในตนเองสงูจะไมว่ติกกงัวลเมือ่ถงึชัว่โมงเรยีนคณติศาสตร ์ไมรู่ส้กึกลวัเมือ่ตอ้ง
พบกบัโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ียุ่ง่ยาก ซบัซอ้น หรอืไมว่ติกกงัวลเมื่อมกีารสอบ มคีวามมัน่ใจ
และสบายใจในการเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้และเอาใจใสต่่อการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์ มี
เจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณิตศาสตร ์ และมพีฤตกิรรมตัง้ใจเรยีนสงูจงึทาํใหม้คีวามสามารถในการแก้
โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรส์งูตามไปดว้ย  
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 ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุกลัยา  อุบลรตัน์ (2554, หน้า 216) ที่
ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับ
ความสามารถทางพหุปญัญาที่มตี่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการคดิอย่างมี
เหตุผล เรื่องกําหนดการเชงิเสน้ พบว่าความภาคภูมใิจในตนเองมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ จําเนียร 
แซ่อึ่ม (2547, หน้า 89) เรื่องตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 
1 พบว่า ความภาคภูมใิจในตนเองเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทย์
ปญัหาคณิตศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ บญัชา สุวรรณโท (2545, หน้า 118-124) 
เรือ่งรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิต 
ศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา จงัหวดัสุรนิทร์
ทีพ่บว่าความภาคภูมใิจในตนเองเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี  แสนเย็น (2540, หน้า 64-65) ได้
ทาํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัคุณลกัษณะทางจติสงัคมบาง
ประการของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศกึษาอําเภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าความภาคภูมใิจใน
ตนเองมคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 
 จากภาพที ่29 พบว่าความภาคภูมใิจในตนเอง (K3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิายความ
ผนัแปรของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน ไดป้ระมาณรอ้ยละ 46.0 (R2 = .46) และการรบัรู้
ความสามารถของตนเองยงัมอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อเจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
(F2) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิายความผนัแปรของเจตคตติ่อการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ไดป้ระมาณรอ้ยละ 67.0 (R2 = .67) ทัง้น้ีเน่ืองมาจากความภาคภูมใิจในตนเอง 
(Self-Esteem) เป็นความรูส้กึทีบุ่คคลมตี่อตนเองในทางทีด่ ีมคีวามเคารพและยอมรบัตนเองว่า
มคีวามสาํคญั มคีวามสามารถและใชค้วามสามารถทีม่อียู่กระทาํสิง่ต่างๆใหป้ระสบความสาํเรจ็
ไดต้ามเป้าหมาย ยอมรบันบัถอืตนเอง มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง เคารพในตนและผูอ้ื่น และมชีวีติ
อยูอ่ย่างมเีป้าหมาย ความภาคภูมใิจในตนเอง พจิารณาไดจ้ากการเปรยีบเทยีบตวัตนทีแ่ทจ้รงิ 
(Self-concept) กบัตวัตนในอุดมคต ิ(Ideal self) โดยคนทีม่องเหน็ตนเองในอุดมคตขิดัแยง้กบั
ตนเองตามความเป็นจรงิ จะมคีวามภาคภูมใิจในตนเองตํ่า (Low self-esteem) และคนทีม่คีวาม
คดิเหน็ตรงกนักบัตวัตนในอุดมคต ิจะเป็นคนทีม่คีวามภาคภูมใิจในตนเองสงู บุคคลจะรูส้กึภาค 
ภมูใิจในตนเองไดก้ต็่อเมื่อยอมรบัตนเองได ้โดยทีก่ารรบัรูข้องบุคคลตามทีเ่ขารบัรูส้อดคลอ้งกบั
ตนในอุดมคตหิรอืตามทีต่นเองคาดหวงั ทัง้ในดา้นความรูส้กึ เจตคตทิีด่ ีความเชื่อในเอกลกัษณ์
และคุณค่า ความศรทัธาในตนเอง รวมทัง้การรบัรูส้มัพนัธภาพของตนเองกบับุคคลอื่น ปจัจยัที่
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จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนัน้ ได้แก่โอกาสที่บุคคลนัน้จะได้ใช้พลงัความ 
สามารถทีม่อียูใ่นตนเองในการคุม้ครองดแูลตนเองหรอืมโีอกาสไดเ้กือ้กลูผูอ้ื่น ไดร้บัการใหค้วาม 
สําคญั ได้รบัความเชื่อถือศรทัธาและประสบความสําเร็จในสิง่ที่มุ่งหวงั และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ราตร ี แสนเยน็ (2540, หน้า 64-65) ที่พบว่าความภาคภูมใิจในตนเองมคีวาม 
สมัพนัธก์บัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 
 
 สมมตฐิานที่ 4: แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน มอีทิธพิลโดยอ้อมเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ผ่าน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ เจตคตติ่อการเรยีน
คณิตศาสตร ์ ความตัง้ใจเรยีน  

 

 
ภาพท่ี 30  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่4 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
 จากภาพที ่30 พบว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน (F1) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวก
ต่อเจตคตต่ิอการเรยีนคณติศาสตร ์(F2) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิายความ
ผนัแปรไดป้ระมาณรอ้ยละ 68.0 (R2 = .68) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน ยงัมอีทิธพิล
โดยตรงเชงิบวกต่อความตัง้ใจเรยีน (F3) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของความตัง้ใจเรยีน ไดป้ระมาณรอ้ยละ 28.0 (R2 = .28) ทัง้น้ีเพราะแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิเ์ป็นความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะทาํสิง่ต่างๆ ใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้และ
ทาํใหไ้ดด้กีว่าบุคคลอื่น ดงันัน้ผูเ้รยีนทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิใ์นการเรยีนทีป่ระสบความ สาํเรจ็
ของการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรส์งู กจ็ะมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาคณิตศาสตรด์ว้ย จงึทาํใหผู้เ้รยีน
มคีวามเอาใจใส่ มุ่งมัน่ และตัง้ใจเรยีนจนทําใหม้คีวามสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิต 
ศาสตรส์งูตามไปดว้ย ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแมคเคล
แลนด ์ (McClelland, 1961, pp. 36-62) ทีส่รุปไวว้่า นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะตัง้ใจ
เรยีน และประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ลาํเพา สุภะ และ 
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มนสั ไพฑรูยเ์จรญิลาภ (2556, หน้า 47) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิต ศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนรตันโกสนิทรส์มโภชลาดกระบงั ที่
พบวา่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์มคีวามสมัพนัธเ์จตคตติ่อการเรยีนอยา่ง
มนีัยสําคญัทางสถิติ สอดคล้องกบังานวจิยัของ เอนก บุญสวน (2556, หน้า 797) เรื่องการ
วเิคราะหจ์าํแนกปจัจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรส์งูและตํ่าของนกัเรยีน ชัน้
มธัยม ศกึษาปีที ่6 จงัหวดัเพชรบรูณ์ พบวา่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ามารถจาํแนก
ผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูและตํ่า ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุขฤกษ์ ดโีนนโพธิ ์(2554, หน้า 8) เรื่อง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มโนภาพเกีย่วกบั
ตนเอง ความตัง้ใจเรยีน คณุภาพการสอน สภาพแวดลอ้มทางบา้น และบรรยากาศในชัน้เรยีน ที่
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์เป็นตวัแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 30 ผา่นเจตคตต่ิอการเรยีน และความตัง้ใจเรยีน ซึง่ประสาท อศิรปรดีา (2531) กล่าวไวว้่า
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นความพยายามที่บุคคลจะได้รบัความสําเรจ็ในกิจกรรมต่างๆ และเมื่อ
นักเรยีนมแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์ูงเป็นผูม้คีวามมานะ พยายามทีจ่ะใหส้าํเรจ็ตามทีต่นคาดหวงัไว ้
เมื่อนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนนักเรียนก็จะพยายามเรียนรู้ให้ดีที่สุด จึงมโีอกาสที่จะ
ประสบความสาํเรจ็มากกว่าผูท้ีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรวภิา สวน
บุร ี (2546) ทีพ่บว่าแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กอบชยั  โพธนิาแค (2546), จารุวรรณ เฮา้ทา (2546),  
ซงิค ์แกรน์วลิล ์และไดค ์ (Singh, Granville and Dika, 2002) ทีพ่บว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็น
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นความปรารถนาที่จะทําสิง่ใด สิง่หน่ึงให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบ
ความสาํเรจ็ เมื่อผูเ้รยีนมแีรงจงู ใจใฝส่มัฤทธิ ์จะทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามพยายามทาํใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของตนเองสงู สอดคลอ้งกบั คารเ์ตอร ์ว ีกูด (Carter V. Good, 1973) ทีก่ล่าวว่า
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นความปรารถนา และความพยายามอยา่งสงูของผูเ้รยีนทีจ่ะศกึษาใหบ้รรลุ
สมัฤทธิผ์ลตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้และรสัเซล (Russel, 1969) ทีท่าํวจิยัเรื่องการศกึษาความตรงและ
การวดัแรงจูงใจทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา
คณิตศาสตรม์คีวามสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิอ์ยา่งมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .01 รวมทัง้ แรฟฟินี 
(Raffini, 1970) ศกึษาผลของแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์ีจ่ะส่งผลต่อการเรยีนรู ้และการจําของนิสติ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในรฐัอิลลินอย พบว่า นิสิตที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงจะมี
ผลสมัฤทธิท์าง การเรยีนสูงกว่าผูท้ี่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ 
จาํเนียร แซ่อึม่ (2547, หน้า 89) เรื่องตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 
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ทีพ่บวา่แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กรวภิา สวนบุร ี(2546, หน้า 96) เรื่องปจัจยัเชงิ
สาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์ ทีพ่บว่าแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ เป็นปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ อกีทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นารรีตัน์  สมคัรผล และคณะ (2552, หน้า 150) เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการ
แก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาศรษีะเกษ เขต 3 ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจเรยีน
ของนกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 และมคีา่น้ําหนกัอทิธพิลเทา่กบั .10  
 สมมตฐิานที ่ 5: เจตคตติ่อการเรยีนคณิตศาสตร ์ (F2) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (y) และมอีทิธพิลโดยออ้มเชงิบวกต่อความ 
สามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรผ์า่น 1 ตวัแปร คอื ความตัง้ใจเรยีน (F3) 

 

 
ภาพท่ี 31  โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่5 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
 จากภาพที ่ 31 พบว่า เจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์ (F2) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ (Y) อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิี ่.001  สามารถอธบิายความผนัแปรไดป้ระมาณรอ้ยละ 65.0 (R2 = .56) และเจตคตติ่อ
การเรยีนคณิตศาสตร ์ (F2) ยงัมอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกต่อความตัง้ใจเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
(F3) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถอธบิายความผนัแปรของความตัง้ใจเรยีนได้
ประมาณรอ้ยละ 20.0 (R2 = .20)  เน่ืองมาจากนกัศกึษามคีวามรูส้กึทีด่ตี่อการเรยีน รูส้กึภูมใิจ
กบัหลกัสตูรทีก่ําลงัศกึษาอยู่ และมคีวามรูส้กึทีด่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้รบั จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อตวันักศึกษา จึงทําให้เรียนอย่างมี
จุดมุ่งหมาย และเกิดความตัง้ใจเรยีน สิง่ที่เกดิจากความตัง้ใจของตนเองแล้วมกัจะทําได้ง่าย
เสมอ พรอ้มทัง้มคีวามกระตอืรอืรน้ใหค้วามสนใจต่อการเรยีน มคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการทาํงาน
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หรอืแบบฝึกหดัใหส้าํเรจ็ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคทัง้ปวง เขา้เรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ และพยายาม
หาความรูเ้พิม่เตมิในเน้ือหาที่เรยีน ซึ่งจะทําให ้นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สูงขึน้ได ้
ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการเรยีนแลว้ จะมผีลใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจใน
บทเรยีน มคีวามเบื่อหน่ายในการเรยีนการสอน หรอืไม่มคีวามพยายามทีจ่ะรบัคาํแนะนํา ซึ่งมี
ผลต่อประสทิธภิาพทางการเรยีน ดงันัน้อาจารยผ์ูส้อนไม่เพยีงแต่ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รยีน
เท่านัน้ ยงัมผีลต่อการเสรมิสรา้งและเปลีย่นแปลงเจตคตขิองผูเ้รยีนดว้ย ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึ
หรอืมคีวามคดิโดยสว่นรวมว่าวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญั มปีระโยชน์ มคีุณค่าแก่
การศกึษาแลว้ยอ่มใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ต่อการเรยีน ยอ่มมสี่วนช่วยทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนดขีึน้ ซึง่ของสอดคลอ้งกบัผลการ วจิยัของ มะลวิรรณ โคตรศร ี (2547, 85-89) 
เรื่องการพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีพ่บว่าเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์มอีทิธพิลในรูปทีเ่ป็น
สาเหตุทางตรงต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
จารุวรรณ เฮา้ทา (2546, 61-62) เรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อผลสมั ฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 สงักดัสาํนักงานการประถม ศกึษาจงัหวดั
หนองบวัลาํภู สรุปไวว้่าเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์ เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลในรูปทีเ่ป็นสาเหตุ
ทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กร
วภิา สวนบุร ี (2546, 96) เรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดับุรรีมัย ์
ทีพ่บว่าเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร ์ เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาคณิตศาสตร ์ธรีะศกัดิ ์อุรจันานนท ์ (2548) ไดก้ล่าวว่า เจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์
เป็นตวัพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ดต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ทรายทอง พวกสนัเทยีะ (2542, หน้า 129-131) พบว่าเจตคตต่ิอการเรยีน เป็นตวัแปรทีม่ี
อทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาแคลคลูสั 1  
 สมมตฐิานที ่6 : ความตัง้ใจเรยีน (F3) มอีทิธพิลโดยตรงเชงิบวกตอ่ความสามารถใน
การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) 

 

 
ภาพท่ี 32 โมเดลปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรจ์าํแนก 

      ตามสมมตฐิานที ่6 ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
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 จากภาพที ่32 พบว่า ความตัง้ใจเรยีน (F3) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.001  สามารถ
อธบิายความผนัแปรไดป้ระมาณรอ้ยละ 22.0 (R2 = .22) แสดงว่านกัศกึษาตวัอยา่งมคีวามตัง้ใจ
เรยีนเป็นอยา่งดใีนขณะทีค่รสูอนจะทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนไดด้ ีเมื่อมคีวามเขา้ใจแลว้
กจ็ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัวธิกีารแกป้ญัหาและคน้หาคาํตอบดว้ยกระบวนการทีถู่กตอ้ง จงึทาํให้
ประสบความสําเรจ็ในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์สูงตามไปด้วย ทัง้น้ีเน่ืองมาจากวชิา
คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม ดงันัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามสนใจ มสีมาธ ิ เอาใจ
ใส่ จดจ่อต่อสิง่ที่ครูสอนและตัง้ใจทํากจิกรรมเกี่ยวกบัการเรยีนแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ใน
ชัว่โมงคณิตศาสตร ์และตอ้งขยนัทาํแบบฝึกหดั ตลอดจนหมัน่ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ
จงึจะทาํใหส้ามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดด้ ี  ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ 
ฮอลตอน (Halton. 1964, pp. 20-25) ทีว่่าความตัง้ใจเรยีนหรอืความเอาใจใสจ่ะทาํใหบุ้คคลมี
สมาธ ิ ถา้เป็นการเรยีนทีต่รงกบัความสนใจและความตัง้ใจของผูเ้รยีนแลว้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนจะสูงกว่าผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนทีไ่ม่มคีวามตัง้ใจเรยีนหรอืไม่สนใจในการเรยีน 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มณีญา  สุราช (2547, หน้า 115-116 ) เรื่องปจัจยัเชงิสาเหตุของ
ตวัแปรนอกเหนือทางสต ิปญัญาทีม่อีทิธพิลต่อผลการเรยีนของนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัอุดรธานี 
ที่พบว่าความตัง้ใจเรยีน มอีทิธพิลในรูปที่เป็นสาเหตุทางตรงต่อผลการเรยีนของนักศกึษา
สถาบนัราชภฏัอุดรธานี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มณู ดอนมอญ (2540, หน้า 
94-96 ) เรื่องการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของรปูแบบผลการเรยีนทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะหเ์สน้ทางแบบพ ีเอ ควิ (Path Analysis with Q statistic : PAQ) และแบบ PAL (Path 
Analysis with LISREL : PAL) ทีพ่บวา่ ความตัง้ ใจเรยีนมอีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตุทางตรงต่อ
ผลการเรยีน 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 
 ในสว่นน้ีผูว้จิยันําเสนอเน้ือหาแบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) คณุคา่ของการศกึษาวจิยั 
2) ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้3) ขอ้เสนอแนะในการทาํการวจิยัครัง้ต่อไป 
 
 6.3.1  คณุค่าของการศึกษาวิจยั 
 ในสว่นน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอคณุคา่ของการศกึษาวจิยัครัง้น้ีโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
คณุคา่ดา้นระเบยีบวธิกีารวจิยั และคณุคา่ดา้นทฤษฎ ีดงัน้ี 
  6.3.1.1 คณุคา่ดา้นระเบยีบวธิกีารวจิยั 
  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้นหนกัทางการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่ใหม้คีณุคา่เชงิ
บรูณาการมากขึน้ 
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  คุณค่าทางระเบยีบวธิกีารวจิยัในการศกึษาครัง้น้ี คอื การทดสอบมาตรวดัตวั
แปรทีใ่ชใ้นเครือ่งมอืสาํหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี โดยยดึหลกัมาตรวดัทีด่จีะตอ้งตรงตาม
เกณฑท์ีส่ําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ค่าความเชื่อถอืได ้(Reliability) ความตรง (Validity) และการ
วเิคราะหป์จัจยัเชงิยนืยนั (Confirm Factor Analysis)  
  ในการวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืไดแ้ละความตรงของมาตรวดั ผูว้จิยัไดท้ําการ
ทดสอบขอ้มลูเพือ่วดัความน่าเชื่อถอืไดแ้ละความตรงของมาตรวดัถงึ 2 ครัง้ โดยครัง้แรกกระทาํ
ดว้ยการหาคา่ความน่าเชื่อถอืดว้ยสมัประสทิธิข์องครอนบาค (Cronbach’s alpha) ซึง่มาตรวดั
ทุกรายการทีผ่า่นการตรวจพจิารณาจากผูเ้ชยีวชาญแลว้ มคีา่สมัประสทิธิข์องครอนบาค สงูกว่า 
0.7 และได้ทําการวิเคราะห์ซํ้าอีกครัง้ในขัน้ตอนวิเคราะห์ปจัจัยเชิงยืนยนั โดยการหาค่า  
Average variance extracted และคา่ Construct reliability ซีง่พบว่ามาตรวดัทุกรายการทีนํ่ามา 
ใชใ้นการสํารวจขอ้มูลครัง้น้ีมรีะดบัความน่าเชื่อถอืได้ และความตรงเชงิโครงสร้างในระดบัสูง 
ส่วนเกณฑ์ในการวดันัน้ผูว้จิยัใช้การให้ความถี่การเกิดความคดิเหน็(พฤตกิรรม) 5 ระดบั ซึ่ง
เหมาะสมกบัผูต้อบแบบสอบถาม ถา้หากว่าสเกลทีใ่ชน้้อยกว่าน้ีอาจจะไม่สามารถจําแนกระดบั
ความคิดเห็น(พฤติกรรม)ที่เกิดขึ้นได้มากพอ ขณะที่สเกลมากกว่าน้ีอาจจะทําให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสบัสนและทาํใหค้าํตอบทีไ่ดร้บัมคีวามคลาดเคลือ่นสงู 
  ในการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยัได้นําการวิเคราะห์สถิติแบบโมเดลสมการ
โครงสรา้งมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติ ิผลการวเิคราะห์พบว่าโมเดลทีไ่ดจ้ากขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์มคีวามสอดคลอ้งกบัโมเดลทางทฤษฎเีป็นอยา่งด ีตลอดจนเสน้ทางทีเ่ชื่อมโยงระหว่าง
ตวัแปรไดแ้สดงค่าความสมัพนัธ์ทีม่รีะดบันัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าโมเดลน้ีมคีวาม
เขม็แขง็ในการทดสอบอยูใ่นระดบัดมีาก 
  6.3.1.2  คุณคา่ทางทฤษฎ ี
  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมขีอ้คน้พบซึง่มคีณุคา่ต่อทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมการสอน
ของคร ูในประเดด็ต่างๆ ดงัน้ี 
  1) การศกึษาครัง้น้ีขอ้คน้พบว่า พฤตกิรรมการสอนของครูมอีทิธพิลโดยตรงเชงิ
บวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมการสอนของ
ครผููส้อนอาจเป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รยีนกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง ทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรู ้ทาํใหผู้เ้รยีน
เกดิความเชื่อความรูส้กึนึกคดิมแีรงจูงใจ ผูเ้รยีนที่มกีารรบัรูค้วามสามารถตนสูงจะช่วยใหเ้ขา
ประสบความสาํเรจ็ เมื่อเผชญิปญัหาหรอืงานทีย่ากจะเป็นสิง่ทีท่า้ทายใหเ้ขาแก้ไขโดยใชค้วาม
พยายาม ถงึแมจ้ะลม้เหลวเขากจ็ะมองความผดิพลาดไปทีพ่ยายามไม่เพยีงพอ หรอืขาดความรู้
หรอืทกัษะ  

พฤติกรรมการสอนของครูสามารถช่วยพฒันาการรับรู้ความสามารถของ        
ผูเ้รยีนไดโ้ดยการเพิม่ประสบการณ์ตรงทีป่ระสบความสาํเรจ็ (Mastery Experiences) ผูว้จิยัเชื่อ
วา่ในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทีเ่ป็นประสบการณ์ตรงจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการ
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เรยีนรูด้ว้ยความมัน่ใจ ผูเ้รยีนจะเชื่อว่าเขาสามารถทีจ่ะทําได ้ดงันัน้ ในการทีจ่ะพฒันาการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง จาํเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกใหเ้ขามทีกัษะทีเ่พยีงพอทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ได้
พร้อมๆ กบัการทําใหเ้ขารบัรู้ว่า เขามคีวามสามารถจะกระทําเช่นนัน้ จะทําให้เขาใช้ทกัษะที่
ได้รบัการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทัง้ครูผู้สอนอาจใช้คําพูดชักจูง (Verbal 
Peroration) เป็นการบอกว่า ผูเ้รยีนนัน้มคีวามสามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ได ้การใชค้าํพูด
ชดัจูงจะใหไ้ดผ้ลทีด่คีวรจะใชร้่วมกบัการทําใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ของความสาํเรจ็ ซึง่อาจจะ
ต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบัผู้เรยีน อย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้เกิดความสําเร็จ
ตามลาํดบัขัน้ตอน  

2) การศกึษาครัง้น้ีไดข้อ้คน้พบว่า พฤตกิรรมการสอนของครูมอีทิธพิลโดยตรง
เชงิบวกต่อความตัง้ใจเรยีนของผูเ้รยีน เป็นขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการสอนของ
ครมูสีว่นสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความตัง้ใจเรยีนอยา่งมาก โดยครผููส้อนจะตอ้งใหผู้เ้รยีนไดร้บัการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแบ่งบทเรียนหรือเน้ือหาสาระหรือเรื่องราวที่จะเรียน
ออกเป็นตอนๆ ตามความงา่ย-ยากของบทเรยีน ใชส้ือ่ประกอบการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและ
มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัลกัษณะความแตกต่างของที่แต่ละห้องเรยีนและเน้นผู้เรยีนเป็น
สําคญั ซึ่งจะมผีลต่อประสทิธภิาพในการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน และควรเสรมิด้วยแรงจูงใจในการ
เรยีน ซึง่จะเป็นสิง่กระตุน้หรอืแรงผลกัดนัใหผู้เ้รยีนแสดพฤตกิรรมความตัง้ใจเรยีนออกมา ดว้ย
การเป็นครูต้นแบบที่ดีด้วยการเข้ามาสอนตรงต่อเวลา ใช้สื่อการสอนเหมาะสมและมคีวาม
ทนัสมยั มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรียนการสอนรวมทัง้การให้ขอ้มูลย้อนกลบัที่รวดเร็วและ
ถูกต้องแล้ว ครูผู้สอนย่อมเป็นตัวแบบที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจเรียนของผู้เรียนได ้
นอกจากน้ียงัสามารถโน้มน้าวใหผู้เ้รยีนแสดงพฤตกิรรมทีด่เีป็นทีย่อมรบัของเพื่อนในหอ้งเรยีน
ได ้เช่น การเขา้เรยีนตรงต่อเวลา มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ใหค้วามร่วมมอืในการเรยีนการสอน 
เป็นตน้ ครผููส้อนกค็วรใหก้ารเสรมิแรงเพือ่เป็นตวัอยา่งทีด่ต่ีอเพือ่นรว่มหอ้งได ้ 
 
 6.3.2  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
         6.3.2.1 ครูผูส้อนควรมกีารพฒันาเทคนิควธิสีอนที่หลากหลาย การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน ตลอดจนนําหลกัจติวทิยา มสีือ่การสอนทีท่นัสมยัมาใชใ้นการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์ โดยเฉพาะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการแก้โจทย์
ปญัหาคณิตศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้รยีน จากผลการวจิยัพบว่าพฤตกิรรมการสอนของครนูัน้มอีทิธพิลทัง้
ทางตรงและทางออ้มต่อความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีน ดงันัน้
ครผููส้อนควรศกึษาถงึวธิกีารพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรอ์ย่างลกึซึ้ง 
แลว้นํามาเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครู ซึ่งจะเป็นการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน และตัง้ใจเรยีนคณิตศาสตร ์ 
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เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็นผู้มคีวามสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นกว่าใน
ปจัจุบนั 
  6.3.2.2 ควรสง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของตนเอง เกดิการยอมรบั
นบัถอืตนเอง มคีวามภาคภูมใิจในตนเอง ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์น
การเรยีนทีส่งูขึน้ เมื่อผูเ้รยีนมแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิใ์นการเรยีนสงูขึน้ ย่อมทาํใหม้เีจตคตทิีด่ต่ีอ
การเรยีน และเมื่อผูเ้รยีนมเีจตคตทิี่ดตี่อการเรยีนในวชิาใดแลว้ย่อมจะทําใหเ้กดิความตัง้ใจ
เรยีนรูเ้รื่องนัน้ ๆ อยา่งเตม็ที ่ ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนตามเป้าหมาย
ทีว่่าไว ้และเตม็ตามศกัยภาพของตนเองอยา่งแน่นอน 
 

6.3.3  ข้อเสนอแนะในการทาํการวิจยัครัง้ต่อไป 
  6.3.3.1 ตวัแปรทีผู่ว้จิยันํามาศกึษาในครัง้น้ีเป็นตวัแปรดา้นจติพสิยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีน ซึง่สามารถอธบิายความแปร 
ปรวนของความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดป้ระมาณรอ้ยละ 96.7 ทีเ่หลอืเป็น
อทิธพิลของตวัแปรอื่นทีไ่มไ่ดนํ้ามาทาํการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ดงันัน้การพฒันาโมเดลปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์จงึควรพจิารณานําตวัแปรอื่นทีค่าด
ว่ามอีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ มาศกึษาเพิม่เตมิ เช่น ระดบั
สตปิญัญาของผูเ้รยีน ความสามารถดา้นการอ่าน ความถนดัทางการเรยีน ประสบการณ์การ
สอนของคร ูระดบัการศกึษาของคร ูบรรยากาศในชัน้เรยีน ความคดิสรา้งสรรค ์การเลีย้งด ูของ
ผูป้กครอง เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาเพิม่เตมิ เป็นตน้ เพื่อใหโ้มเดลสามารถอธบิายความแปรปรวน
ของความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดม้ากขึน้ 

6.3.3.2  การสรา้งโมเดลสมการโครงสรา้ง เป็นเทคนิคหน่ึงทีใ่ชใ้นการทดสอบ
(testing) และประมาณคา่ (estimate) ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล (causal relationships) มไีดท้ัง้
เพือ่การยนืยนั (confirmation) และเพือ่การสาํรวจ (exploration) หมายความว่า การสรา้งโมเดล
อาจมวีตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบทฤษฎ ี (theory testing) หรอืเพื่อสรา้งทฤษฎ ี (theory 
building) กรณีการทดสอบทฤษฎ ี (theory testing) สรา้งโมเดลดว้ยวธิกีารเชงิอนุมาน 
(deductive) หรอืการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) เริม่ตน้จากการศกึษาทฤษฎแีละ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดโมเดลสมมติฐานที่แสดงเป็นโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ 
(causal model) ทีจ่ะไดร้บัการทดสอบจากขอ้มลูทีร่วบรวมมาไดว้่ามคีวามสอดคลอ้ง (fit) กนั
หรอืไม ่ โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (confirmatory factor analysis) กรณีการ
สรา้งทฤษฎ ี (theory building) สรา้งโมเดลดว้ยวธิกีารเชงิอุปมาน (inductive) หรอืการวจิยัเชงิ
คุณภาพ (qualitative research) แลว้ใชข้อ้มลูประมาณค่าของพารามเิตอรอ์สิระ (free 
parameters) ซึง่บ่อยครัง้ ทีส่มมตฐิานเบื้องตน้อาจมกีารปรบัโมเดล ในกรณีเช่นน้ีใชก้าร
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (exploratory factor analysis)  ดงันัน้การสรา้งโมเดลสมการ
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โครงสรา้ง ผูว้จิยัจะตอ้งคํานึงถงึตวัแปรทีแ่ตกต่างกนั 2 ประเภท นัน้ คอื ตวัแปรภายนอก 
(exogenous variables) และตวัแปรภายใน (endogenous variables) ตวัแปรภายนอกจะ
พจิารณาใหเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของโมเดล เป็นจุดเริม่ตน้ของหวัลูกศร ตวัแปรภายนอกจงึเป็นได้
เฉพาะตวัแปรต้น/ตวัแปรอิสระ ส่วนตวัแปรภายในเป็นได้ทัง้ตวัแปรต้น/ตวัแปรอิสระ
(independent variable) และตวัแปรตาม (dependent variable) ทีถู่กทาํนายดว้ยตวัแปร
ภายนอก และตวัแปรภายในอื่นๆ ซึง่ทุกตวัแปรตอ้งอยูภ่ายใตท้ฤษฎใีนการเชื่อมโยงกนั  ซึง่
แตกต่างจากตวัแปรตน้/ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในสมการถดถอย (regression) ซึง่จะแสดง
ใหเ้หน็เฉพาะตวัแปรตน้/ตวัแปรอสิระทีส่่งผลหรอืทํานายตวัแปรตามองคป์ระกอบ ทีส่าํคญัของ
โมเดลสมการโครงสรา้ง คอื โมเดลโครงสร้าง/โมเดลสมการโครงสรา้ง (structural 
model/structural equation model) ซึง่แสดงถงึ ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ (causal relationship) 
ระหว่างตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน (หรอืระหว่างตวัแปรแฝง) ซึง่อาจเป็นแบบทางเดยีว
และแบบเสน้เชงิบวก(recursive and linear additive) หรอืแบบสองทางและแบบเสน้เชงิบวก 
(nonrecursiveand linear additive) และโมเดลการวดั (measurement model) ซึง่แสดงถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสงัเกตได ้ ลกัษณะขององค์ประกอบของโมเดล
สมการโครงสรา้งทีม่ที ัง้โมเดลโครงสรา้งและโมเดลการวดัดงักล่าว    ทําใหแ้ตกต่างจากโมเดล
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (factor analysis model) ทีป่ระกอบดว้ยเฉพาะโมเดลการวดั 
(measurement model) เท่านัน้ และแตกต่างจากโมเดลเสน้ทาง (path diagram) ทีม่เีฉพาะ
โมเดลโครงสรา้ง (structural model) เท่านัน้ 
  6.3.3.3 ควรทําการวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของโมเดลปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ ดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์สน้ทางแบบ
ต่างๆ เช่น  การวเิคราะหเ์สน้ทางแบบ พ ีเอ อาร ์(Path Analysis with Correlation : PAr) การ
วเิคราะหเ์สน้ทางแบบ พ ีเอ ควิ (Path Analysis with Q statistic : PAQ) การวเิคราะหพ์หุระดบั 
หรอืการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู เพื่อใหโ้มเดลทีพ่ฒันาขึน้เป็นโมเดลทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์อย่างแทจ้รงิ เช่น โปรแกรมลสิคอมป์ (LISTCOMP) โปรแกรมเอค็ซ์ (EQS) 
โปรแกรมลสิเรล (LISREL) โปรแกรม AMOS  
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เลขทีแ่บบทดสอบ 
 

 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์

นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ี(กลางภาคเรยีน) 
คาํสัง่ 
 1.  แบบทดสอบฉบบันี้มที ัง้สิน้ 25 ขอ้ ใชเ้วลาในการทาํ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
 2.  การตอบใหเ้ลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ จากตวัเลอืก ก – ง เพยีงคาํตอบเดยีวเทา่นัน้  
     แลว้แรเงาดว้ยดนิสอ 2B ลงใน  ของกระดาษคาํตอบ OMR ใหต้รงกบัตวัเลอืกทีต่อ้งการ  
     เชน่  ถา้ตอ้งการตอบ ขอ้ ก ใหท้าํดงัน้ี 
   ก   ข   ค   ง 
         
     ถา้ตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหม่ เชน่ เปลีย่นคาํตอบจาก ก เป็น ง ใหใ้ชย้างลบดนิสอ 2B ใน ก 
ออกใหห้มดเสยีก่อน จงึแรเงาใหม่ที ่ง ดงัน้ี 
   ก   ข   ค   ง 
         
 3. หา้มนําเอกสารหรอืตํารา ทกุชนิดเขา้หอ้งสอบ 
 4. สามารถ ขดี เขยีน ทด หรอืทาํเครือ่งหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบชุดน้ีได ้
 5. สง่แบบทดสอบชุดน้ี คนืกรรมการกาํกบัการสอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
      ขอขอบใจทีใ่หค้วามรว่มมอือยา่งดยีิง่ 
       เฉลมิสนิ   สงิหส์นอง 
           อาจารยป์ระจาํ กลุม่วชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
      คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ขอ้ 1.  ขอ้ใดเป็นจาํนวนตรรกยะ 
 ก.  56      ข.         
 ค.  0.121231234…   ง.  2.676767… 
ขอ้ 2.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ผิด 
 ก.  ...52417.0  เป็นจาํนวนอตรรกยะ ข. 924.68    เป็นจาํนวนอตรรกยะ      

 ค.  789515.6  เป็นจาํนวนตรรกยะ ง. 
2
72

เป็นจาํนวนตรรกยะ 

ขอ้ 3.  ขอ้ใดแสดงถงึสมบตักิารเปลีย่นกลุ่มของการบวกไดถ้กูตอ้ง 
 ก. 53     เป็นจาํนวนจรงิ   
 ข.  0)3(3   
 ค.  3553     
 ง.  )75(37)53(     
ขอ้ 4. ขอ้ใดต่อไปน้ีมผีลลพัธม์ากทีส่ดุ 
 ก.     )2315(124)45(   ข. 2)15(200   
 ค.   )48150(215   ง.   13)780(60   
ขอ้ 5. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
 ก.  รากทีส่องของ 1,444 คอื 38  ข. รากทีส่ามของ -216 คอื -6 
 ค.  33 2727    ง. 33512625 3   

ขอ้ 6.  กําหนดให ้A = 7 , B = -13 , C = 16 และ D = - 4 คา่ของ |D3|
C)BA(5    ตรงกบั

 ขอ้ใด 
 ก.  7                         ข.  - 7 
 ค.  8                      ง.  - 8 

ขอ้ 7. จงหาคา่ของ x จากสมการ 5
3x5

3
7x6   

 ก.  - 15
26   ข.  - 26

15         

 ค.   15
26   ง.  26

15  

ขอ้ 8. ถา้ 4.35
6.2k4   แลว้ 2k+5 มคีา่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  14.2  ข.  14.1        
 ค.  14.8  ง.  14.9 
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ขอ้ 9.  เมือ่ 5 ปีทีแ่ลว้ พอ่มอีายเุป็น 4 เท่าของลกู ถา้ปจัจุบนัลกูมอีาย ุ20 ปี อยากทราบว่า
 ปจัจุบนัพอ่มอีายเุทา่ใด 
 ก.  60 ปี  ข.  63 ปี              
 ค.  65 ปี  ง.  70 ปี 
ขอ้ 10. โรงเรยีนแห่งหน่ึงมนีกัเรยีนชายเป็น 8

7 ของนกัเรยีนหญงิ ถา้นกัเรยีนชายม ี1,120 คน 

 จงหาจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดของโรงเรยีนแหง่น้ี  
 ก.  1,280 คน  ข.  2,400 คน         
 ค.  1,320 คน  ง.   2,420 คน 
ขอ้ 11 น้ําฝนซือ้แชมพมูา 2 ยีห่อ้ จาํนวน 20 ขวด ราคารวม 885 บาท ยีห่อ้แรกราคาขวดละ 

45 บาท ยีห่อ้ทีส่อง 
 ราคาขวดละ 42 บาท น้ําฝนซือ้แชมพมูายีห่อ้ละกีข่วด 
 ก.  ยีห่อ้แรกจาํนวน 12 ขวด และยีห่อ้ทีส่องจาํนวน 8 ขวด 
 ข.  ยีห่อ้แรกจํานวน 15 ขวด และยีห่อ้ทีส่องจาํนวน 5 ขวด 
 ค.  ยีห่อ้แรกจาํนวน 16 ขวด และยีห่อ้ทีส่องจาํนวน 4 ขวด 
 ง.  ยีห่อ้แรกจาํนวน 18 ขวด และยีห่อ้ทีส่องจาํนวน 2 ขวด 

ขอ้ 12. ขอ้ใดเป็นอตัราสว่นอยา่งตํ่าของ 25.2:40
45  

 ก.  1 : 2 ข.  1 : 5  
 ค.  1 : 6                    ง.  1 : 7 
ขอ้ 13.  อตัราสว่นขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอตัราสว่นทีเ่ทา่กนั 
 ก.  3 : 7 กบั 3 : 4 ข.  3.5 : 2 กบั 28 : 8   
 ค.  7 : 2 กบั 28 : 8 ง.  0.3 : 7 กบั  0.7 : 3 
ขอ้ 14. ถา้ ก : ค = 4 : 11 และ ข : ค = 1 : 3  จงหาอตัราสว่นต่อเนื่อง ก : ข : ค 
 ก.  12 : 33 : 11               ข.  4 : 11 : 3 
 ค.  12 : 11 :  33 ง.   4 : 1 : 11 
ขอ้ 15.  รุง่โรจน์สอบวชิาคณิตศาสตรไ์ดค้ะแนน 18 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คะแนนสอบ
 ของรุง่โรจน์คดิเป็น 
 รอ้ยละเทา่ใด 
 ก.  รอ้ยละ 55 ข.  รอ้ยละ 60 
 ค.  รอ้ยละ 65                ง.  รอ้ยละ 70 
ขอ้ 16.  4% ของ 5% ของ 1,000 เป็น 10% ของจาํนวนใด 
 ก.  1,400 ข.   200     
 ค.  20 ง.    80 
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ขอ้ 17.  กอ้ยซือ้แหวนเพชรมาวงหนึ่งราคา 49,500 บาท นําไปขายต่อไดก้าํไร 30% ราคา
 แหวนเพชรทีก่อ้ยขายไป 
          ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  59,450 บาท                        ข.  62,550 บาท 
 ค.  63,250 บาท ง.  64,350 บาท 
ขอ้ 18. ถา้ขายสนิคา้ไปราคา 50 บาท จะขาดทุน 20% จะตอ้งขายไปในราคาเทา่ใดจงึจะได้
 กาํไร 20% 
 ก.  75 บาท                   ข.  90 บาท   
 ค. 100 บาท ง.   120 บาท 
ขอ้ 19. จงคาํนวณหาดอกเบีย้คงตน้ของเงนิตน้ 50,000 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.50  ต่อปี  
 ระยะเวลา 3 ปี 
 ก. 3,750 บาท ข.  2,650 บาท     
 ค. 2,570 บาท                 ง.  2,250 บาท 
ขอ้ 20. จากขอ้ 19 เมือ่ครบกาํหนด 3 ปี และฝากเงนิจาํนวนดงักลา่วต่ออกี ดว้ยอตัราดอกเบีย้
 รอ้ยละ 2.0 ตอ่ปี เป็น ระยะเวลา  8 เดอืน จะไดเ้งนิรวมเป็นจาํนวนเงนิเทา่ใด 
 ก.  52,946.67 บาท ข.  52,645.67 บาท     
 ค.  52,456.83 บาท          ง.  52,564.83 บาท 
ขอ้ 21.  ซือ้ตูเ้ยน็ราคา 28,500 บาท โดยมดัจาํสนิคา้ 2,000 บาท และทีเ่หลอืผอ่นชาํระเป็นราย
 เดอืนๆ ละเท่าๆ กนั เป็นระยะเวลา 10 เดอืน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.0 ต่อปี  
 ตอ้งชาํระเงนิผอ่นเดอืนละเทา่ใด 
 ก.  2,078.33 บาท             ข. 2,708.33 บาท             
 ค. 2,007.33 บาท          ง.  2,768.33 บาท 
 

********************************************* 
 
กาํหนดให ้  (1+0.25%)2   = 1.0050     (1+0.25%)3   = 1.0075 
  (1+1%)5       = 1.0510     (1+2%)30      = 1.8114 
  (1+2.25%)2   = 1.0455     (1+2.25%)24  = 1.7058 
   (1+1.5%)2     = 1.0302     (1+0.5%)3     = 1.0151 
   (1+1%)6       = 1.0615     (1+1.5%)6     = 1.0934 
  (1+1.5%)4     = 1.0613     (1+0.5%)6     = 1.0300 
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ขอ้ 22.  ใหต้วัแปร y เป็นราคากลางของขา้วเปลอืกหอมมะลยิอ้นหลงั 10 ปี ตวัแปร y จดัเป็น
 ตวัแปรชนิดใด เมือ่แบง่ตามลกัษณะขอ้มลู 
  ก.  ตวัแปรเชงิปรมิาณแบบไมต่่อเน่ือง ข.  ตวัแปรเชงิคุณภาพ  
  ค.  ตวัแปรเชงิปรมิาณแบบต่อเน่ือง ง.  ตวัแปรควบคุม 
ขอ้ 23. ตวัแปรชัน้ปีทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั เป็นตวัแปรประเภทใด 
  ก.  ตวัแปรเชงิปรมิาณแบบต่อเน่ือง ข.  ตวัแปรเชงิปรมิาณแบบไมต่่อเน่ือง 

 ค.  ตวัแปรเชงิคุณภาพ   ง.  ตวัแปรควบคุม 
ขอ้ 24.  ขอ้ใดเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
 ก.  คุณวุฒกิารศกึษา   ข.  โรคทีป่ว่ย 
 ค.  เพศ     ง.  เงนิเดอืน 
ขอ้ 25. ขอ้เทจ็จรงิหรอืคา่สงัเกตหรอืคา่ทีว่ดัไดจ้ากตวัแปรทีศ่กึษา เป็นความหมายของขอ้ใด 

ก.  ประชากร     ข.  ตวัอยา่ง 
 ค.  สถติ ิ     ง.  ขอ้มลู 
ขอ้ 26. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสุม่หรอืเลอืกจากขอ้มลูทัง้หมด เรยีกขอ้มลูดงักล่าววา่อะไร 
 ก.  พารามเิตอร ์   ข.  สารสนเทศ 
 ค.  ตวัอยา่ง     ง.  ประชากร 
ขอ้ 27. ขอ้ใดต่อไปน้ี ถกูตอ้ง  
 ก.  สถติ ิหมายถงึ ศาสตรห์รอืวชิาทีว่า่ดว้ยหลกัการและระเบยีบวธิทีางสถติ ิ
 ข.  โรงงานกรุงเทพคา้ไม ้มคีนงานชาย 20 คน คนงานหญงิ 10 คน เพศเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 ค.  เดก็หญงิ เรณู สอบวชิาคณิตศาสตรไ์ด ้70 คะแนน สอบภาษาไทยได ้60 คะแนน และ    
      ภาษาองักฤษได ้30 คะแนน จากแต่ละวชิาทีม่คีะแนนเตม็ 100 คะแนน ขอ้มลูคะแนนเป็น
      ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 ง.  สถติเิชงิพรรณนา เป็นสถติทิี่ใช้อธบิายคุณลกัษณะของสิง่ที่ต้องการศึกษากลุ่มใด
     กลุม่หน่ึง สามารถใชอ้า้งองิไปยงักลุม่อื่นได ้
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ขอ้ 28. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิ 
 ก.  นาย A สมัภาษณ์ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการเมอืงในปจัจุบนั 
 ข.  นาย B ใชข้อ้มลูจาํนวนหมูบ่า้นจดัสรรในจงัหวดัปทุมธานี จากสาํนกังานทีด่นิมา
     ประกอบการทาํวจิยั 
 ค.  นาย C เกบ็ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของแมลงทีท่าํการทดลอง  
 ง.  นาย D สาํรวจความนิยมของเพลงในกลุ่มวยัรุน่ 
ขอ้ 29. สุม่รายจา่ยคา่อาหารต่อวนัของนกัศกึษา มธบ. มา 50 คน คาํนวณไดค้า่เฉลีย่เทา่กบั 
 75 บาท สว่นเบีย่งเบน มาตรฐานเทา่กบั 12.36 บาท ขอ้ใดเป็นสญัลกัษณ์ของสว่น
 เบีย่งเบนมาตรฐานตามขอ้มลูทีก่ลา่วมา 
 ก.                                  ข.  N    
 ค.  S       ง.    
ขอ้ 30. ขอ้ใด ไม่ใช่ สถติเิชงิพรรณนา 
 ก.  กราฟ     ข.  คา่เฉลีย่เลขคณิต 
 ค.  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   ง.  การทดสอบสมมตฐิาน 
ขอ้ 31. คะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทัง้หมดทีล่งทะเบยีนเรยีน วชิา MA 103 ประจาํภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2557 คอือะไร   
 ก.  สถติ ิ(Statistic)    ข.  ตวัอยา่ง (Sample) 
 ค.  ตวัคงที ่(Constant)    ง.  พารามเิตอร ์(Parameter) 

 จากข้อมลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามข้อ 32 -  33  
คา่ใชจ้่าย (บาท) จาํนวนนกัศกึษา(คน) 
12,000 15 
20,000 33 
22,000 26 
25,000 16 
30,000 10 
รวม 100 
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ขอ้ 32. มธัยฐานของขอ้มลู มคีา่ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  12,000 บาท                       ข.  20,000 บาท 
 ค.  22,000 บาท                       ง.  25,000 บาท 
ขอ้ 33. ฐานนิยมของขอ้มลู มคี่าตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  20,000 บาท                       ข.  22,000 บาท 
 ค.  25,000 บาท                       ง.  30,000 บาท  

จงใช้ข้อมลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามข้อ 34 ถึงข้อ 35 
 สาํรวจการดืม่นมกลอ่งของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในชว่งหน่ึงสปัดาห ์โดยสุม่ตวัอยา่ง
นกัศกึษาจาํนวน 50 คน ไดข้อ้มลูการบรโิภคเครือ่งดื่มชกํูาลงั (ขวด) ต่อสปัดาห ์มคีา่ดงันี้  

ปรมิาณการบรโิภค (ขวด) 0 1 2 3 4 
จาํนวนนกัศกึษา(คน) 10 13 15 7 5 

ขอ้ 34. ปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดืม่ชกูาํลงัเฉลีย่ต่อสปัดาห ์(ขวด) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 2.44 ขวด                ข. 1.68 ขวด 
 ค. 2.60 ขวด  ง. 1.90 ขวด 
ขอ้ 35. พสิยั ของปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มชกูําลงัต่อสปัดาห ์(ขวด) ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 0 ขวด                           ข. 2 ขวด 
 ค. 3 ขวด                           ง. 4 ขวด 
ขอ้ 36. รา้นขายเสือ้สาํเรจ็รปูของเดก็แหง่หน่ึง จาํหน่ายเสือ้ตามขนาดต่างๆ ในหน่ึงสปัดาหไ์ด้
 ดงัตาราง 

ขนาดเสือ้ 9 10 11 12 13 14 15 
จาํนวนทีจ่าํหน่ายได ้ 7 5 6 10 8 7 3 

 จากขอ้มูลควรเลอืกใช้สถติติวัใดเหมาะสมที่สุด สําหรบัการสัง่ซื้อเสื้อสําเรจ็รูปมา
 จาํหน่ายในครัง้ต่อไป 
 ก. คา่เฉลีย่                 ข. มธัยฐาน 
 ค. ฐานนิยม                 ง. พสิยั 
ขอ้ 37. กาํหนดขอ้มลูชุดหน่ึง มคีา่ดงัน้ี  8   6   15   12   13  และ 10   ขอ้ใดต่อไปน้ี ผิด 
 ก. คา่เฉลีย่เทา่กบั 10.67      ข. คา่มธัยฐานเท่ากบั 11 
 ค. คา่ฐานนิยมเทา่กบั 15   ง. คา่พสิยัเท่ากบั 9 
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ขอ้ 38. ในการสอบยอ่ยวชิา MA103 ของนกัศกึษาจาํนวน  5 คน ซึง่มคีะแนนเตม็ 15 คะแนน 
 เป็นดงันี้   5   1   3   9  และ 7  ขอ้ใดต่อไปน้ี ถกู  
 ก. คา่พสิยัเทา่กบั 4      ข. ความแปรปรวนเทา่กบั 10 
 ค. สมัประสทิธิพ์สิยัเทา่กบั 28.57% ง. คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.06 
ขอ้ 39. คะแนนสอบวชิา MA 103 ของนกัศกึษา 30 คน รวมเป็น 630 คะแนน แต่ครทูาํขอ้สอบ
 ของนกัศกึษาหายไป 1 คน เมือ่หาคา่เฉลีย่เลขคณติของคะแนนสอบทีเ่หลอื ปรากฏวา่
 ไดค้า่เทา่เดมิ ดงันัน้คะแนนของนกัศกึษาทีค่รทูาํขอ้สอบหายไปเป็นกีค่ะแนน 
 ก.  21 คะแนน    ข.  22 คะแนน 
 ค.  23 คะแนน    ง.  24 คะแนน 
ขอ้ 40. ขอ้มลูชุดหน่ึงมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 20  มธัยฐานเทา่กบั 25  ฐานนิยมเทา่กบั 30 และความ
 แปรปรวนเทา่กบั 25  ขอ้ใดต่อไปน้ีถกูตอ้ง 
 ก.  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 4.47  ข.  พสิยัเท่ากบั 10 
 ค.  สมัประสทิธิข์องพสิยั 20.0%     ง.  สมัประสทิธิค์วามผนัแปรเท่ากบั 
            25.0% 

จงใช้ข้อมลูต่อไปน้ีตอบคาถามข้อ 41 – 42  
 ตารางแสดงคา่ใชจ้า่ยอาหารกลางวนัของนกัศกึษาจาํนวน 40 คน  

คา่ใชจ่้าย (บาท) ความถี ่(คน) ความถีส่ะสม Xi fiXi fiX
2
i 

31 - 35 2 2 33   
36 - 40 8 10 38   
41 - 45 14 24 43   
46 - 50 9 33 48   
51 - 55 7 40 53   
รวม n = 40  - fiXi=  fiX

2
i= 

 
ขอ้ 41. ขัน้ตอนแรกของการหาคา่เฉลีย่เลขคณิต ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. หาจุดกึง่กลางชัน้แต่ละชัน้           ข. หาขอบเขตลา่งของแต่ละชัน้ 
 ค. หาผลรวมของ fixi               ง. ใชส้ตูรการหาคา่เฉลีย่เลขคณิต 
ขอ้ 42. คา่ความแปรปรวนของคา่ใชจ้า่ยอาหารกลางวนัของนกัศกึษา ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 25.04  บาท2     ข. 28.69 บาท2 
 ค. 31.58  บาท2     ง. 35.83  บาท2  
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ขอ้ 43. สมชยักาํลงัตดัสนิใจเลอืกซือ้หุน้จาก 4 บรษิทั โดยสมชยัตอ้งการลงทนุซือ้หุน้กบับรษิทั
 ซึง่มคีวามผนัผวนน้อยทีส่ดุ  หากมขีอ้มลูชว่ยในการตดัสนิใจดงัน้ี 

บรษิทั เงนิปนัผลเฉลีย่ต่อปี(%) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
A 5 1.5 
B 3 0.5 
C 6 1.25 
D 8 2.5 

 สมชยัควรตดัสนิใจเลอืกลงทุนซือ้หุน้บรษิทัใด  
 ก. บรษิทั A            ข. บรษิทั B 
 ค. บรษิทั C ง. บรษิทั D 
 

จงใช้ข้อมลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามข้อ 44 ถึงข้อ 45 
 คา่ไฟฟ้าต่อเดอืนของนกัศกึษาทีสุ่ม่มาจาํนวน  5 คน ซึง่อาศยัอยูห่อพกันอก
มหาวทิยาลยัมคีา่ดงัน้ี  

7.5  5.2 5.5 5.2 4.6      (หน่วย:ร้อยบาท) 
ขอ้ 44. พสิยัมคีา่ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 110 บาท               ข. 230 บาท 
 ค. 290 บาท ง. 280 บาท 
ขอ้ 45. คา่สมัประสทิธิพ์สิยัมคีา่ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 28.24%               ข. 24.75% 
 ค. 30.42%     ง. 23.97% 
  
  

************************************************ 
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 แบบวดัเพ่ือการวิจยั 
 

เรือ่ง    ปจัจยัดา้นจติพสิยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ 
          ในรายวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติใินชวีติประจาํวนั สาํหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
…………………………………………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง 
 1. การวดัครัง้น้ีเพือ่ตอ้งการทราบระดบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ตี่อปจัจยัดา้นจติพสิยั
ทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตร ์มทีัง้หมด 6 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
  ตอนที ่2 แบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร ์
  ตอนที ่3 แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิค์ณิตศาสตร ์
  ตอนที ่4 แบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง 
  ตอนที ่5 แบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
  ตอนที ่6 แบบวดัความตัง้ใจเรยีน 
 2. วธิตีอบใหผู้เ้รยีนอ่านขอ้ความในแบบวดัและพจิารณาวา่ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ ระดบั
การปฏบิตั ิหรอืระดบัความสามารถในเรือ่งนัน้มากน้อยเพยีงใดใน 5 ระดบั แลว้ทาํเครื่องหมาย 
 ลงในชอ่งระดบัความคดิเหน็ ระดบัการปฏบิตั ิหรอืระดบัความสามารถเพยีงขอ้ละหน่ึง
คาํตอบ หากตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหข้ดีเสน้ครอ่มทบัคาํตอบเดมิก่อน แลว้จงึเลอืกคาํตอบใหม่
ตามตอ้งการ 
 3. ขอใหผู้เ้รยีน ตอบแบบวดัใหค้รบทุกขอ้ 
 4. คาํตอบของผูเ้รยีนจะเป็นความลบัและไมม่ผีลต่อการเรยีนและไมเ่กีย่วขอ้งกบัคะแนน 
ของผูเ้รยีนใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
     ขอขอบใจทีใ่หค้วามรว่มมอือยา่งดยีิง่ 
      เฉลมิสนิ   สงิหส์นอง 
        อาจารยป์ระจาํ กลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ
    คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ตอนท่ี 1  แบบวดัพฤติกรรมการสอนของคร ู
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านเทคนิค วิธีสอน      
1. ครเูขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา      
2. ครรูะบุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ทีค่รปูระเมนิได ้      
3. ครสูอนวธิคีดิแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรต์ามลาํดบัเน้ือหา      
   จากงา่ยไปหายาก      
4. ครสูง่เสรมิใหผู้เ้รยีนหาวธิคีดิแกโ้จทยป์ญัหาดว้ยตนเอง      
5. ครยูกตวัอยา่งประกอบการสอนไดช้ดัเจนและใชว้ธิกีารสอน      
   ทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด ้      
องคป์ระกอบด้านการใช้ส่ือการสอน      
6. ครใูชส้ือ่การสอนทีน่่าสนใจและเหมาะสมกบัเน้ือหา      
7. ครใูชค้าํอธบิายเขา้ใจงา่ย เรยีงลาํดบัขัน้ตอนไดด้ ี      
    ไม่พดูวกวน      
8. ครใูชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลาย ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั      
    หวัขอ้ทีส่อน      
องคป์ระกอบด้านการใช้หลกัจิตวิทยา      
9. ครเูอาใจใสแ่ละมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รยีน      
10. ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามปญัหา ขอ้สงสยัหรอืแสดง      
ความคดิเหน็ในการเรยีนคณิตศาสตร ์      
11. ครยูิม้แยม้แจ่มใส ่แสดงความเป็นกลัยาณมติร      
องคป์ระกอบด้านการวดัและประเมินผล     
12. ครวูดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยมกีารสอบยอ่ย และแจง้      
     ผลการสอนใหผู้เ้รยีนทราบเป็นระยะๆ      
13. ครตูรวจแบบฝึกหดัคณิตศาสตร ์ดว้ยความเอาใจ      
    ใส ่และแจง้ชีข้อ้บกพรอ่งใหผู้เ้รยีนทราบ      
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ตอนท่ี 2  แบบวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านความรู้/ความเข้าใจ      
1. คณิตศาสตรม์ปีระโยชน์ต่อชวีติประจาํวนั      
2. คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีน รูจ้กัแกป้ญัหา      
3. วชิาคณิตศาสตรม์โีจทยป์ญัหาทีท่า้ทายความคดิ      
4. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานของการคดิอยา่งมเีหตุผล      
องคป์ระกอบด้านความรูสึ้ก/ความเช่ือ      
5. ขา้พเจา้ชอบทาํโจทยป์ญัหาวชิาคณิตศาสตร ์      
6. ขา้พเจา้ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรม์ากกวา่วชิาอืน่ฯ      
7. ขา้พเจา้ฉลาดขึน้เพราะเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์      
องคป์ระกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรม      
8. ขา้พเจา้ชอบหาโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีน่่าสนใจ คดิแก ้      
   ปญัหาใหไ้ดค้าํตอบทีถ่กูตอ้ง      
9. ขา้พเจา้มกัจะมกีจิกรรมอื่นทาํเสมอ เมือ่ถงึชัว่โมงเรยีน      
     คณิตศาสตร ์      
10. แมว้า่จะมกีารบา้นหลายวชิา ขา้พเจา้จะทาํการบา้นวชิา      
     คณิตศาสตรเ์สรจ็ก่อนทุกครัง้      
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ตอนท่ี 3  แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิคณิตศาสตร ์
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 

 
ขอ้ความ 

ระดบัการปฏบิตั ิ
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านความกระตือรอืร้น      
1. ขา้พเจา้มคีวามพยายามทีจ่ะโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ี ่      
   ยากๆ ใหส้าํเรจ็      
2. ขา้พเจา้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํคะแนนวชิาคณิตศาสตร ์ใหส้งู      
   กวา่เพือ่นในหอ้ง      
3. เมือ่ไดล้งมอืทาํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์      
   แลว้ขา้พเจา้พยายามทาํใหถู้กตอ้งทกุขอ้      
องคป์ระกอบด้านความรบัผิดชอบ      
4. ขา้พเจา้จะทาํแบบฝึกหดัแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรใ์ห ้      
   เสรจ็และถกูตอ้งเมือ่ไดร้บัมอบหมาย      
5. การเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้ เป็นสิง่ทีท่า้ทาย      
   ความสามารถของขา้พเจา้      
6. ขา้พเจา้เป็นคนทีข่ยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตศาสตร ์      
   อยา่งสมํ่าเสมอ      
องคป์ระกอบด้านการคาดการณ์ล่วงหน้า      
7. การทบทวนบทเรยีนก่อนสอบวชิาคณติศาสตรท์ุกครัง้       
   จะทาํใหเ้ราสอบไดค้ะแนนด ี      
8. ขา้พเจา้ ตัง้ใจเรยีนวชิาคณติศาสตรเ์พราะตอ้งการมงีาน      
    ทีด่ทีาํในอนาคต      
9. เราตอ้งตัง้เป้าหมายความสาํเรจ็ในการทาํแบบฝึกหดั       
     การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ุกครัง้      
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ตอนท่ี 4  แบบวดัความภาคภมิูใจในตนเอง 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านการยอมรบันับถือตนเอง      
1. ขา้พเจา้รูส้กึว่าตนเองทาํโจทยแ์บบฝึกหดัวชิาคณิตศาสตรท์ี ่      
    ครมูอบหมายใหไ้ดถ้กูตอ้งทุกครัง้      
2. ขา้พเจา้สามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรต์ามระดบัชัน้      
    ของการเรยีนรูไ้ด ้      
3. ขา้พเจา้ภมูใิจในผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องตนเอง      
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากเพ่ือน      
4. เพือ่นๆ ยอมรบัความสามารถดา้นผลเรยีนคณิตศาสตรข์อง      
   ขา้พเจา้      
5. เพือ่นๆ ชอบมาปรกึษาปญัหาเกีย่วกบัโจทยค์ณิตศาสตรก์บั      
   ขา้พเจา้      
6. เพือ่น ๆ ชอบทาํกจิกรรมการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ว่มกบั      
   ขา้พเจา้      
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากครแูละ
ผูป้กครอง 

     

7. ขา้พเจา้ไดร้บัการชมเชยเกีย่วกบัผลการเรยีนวชิา      
    คณิตศาสตรจ์ากคร ู      
8. ขา้พเจา้ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนของหอ้ง ทาํกจิกรรม      
    เกีย่วกบัคณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ      
9. ครกูลา่วชมขา้พเจา้เรือ่งความสามารถในการแกโ้จทย ์      
    ปญัหาในชัว่โมงคณิตศาสตร ์      
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากครอบครวั      
10. ผูป้กครองภูมใิจในความสามารถดา้นการเรยีนวชิา      
     คณิตศาสตรข์องขา้พเจา้      
11. ผูป้กครองกลา่วชมผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์อง      
     ขา้พเจา้ทุกครัง้      
12. ผูป้กครองยอมรบัการตดัสนิใจในการแกป้ญัหาดา้นการ      
     เรยีนวชิาคณติศาสตรข์องขา้พเจา้      
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ตอนท่ี 5  แบบวดัการรบัรู้ความสามารถของตนเอง 
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 
 

ขอ้ความ 
ระดบัการปฏบิตั ิ

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านกระบวนการ      
1. ขา้พเจา้สามารถวเิคราะหข์ ัน้ตอนการหาคาํตอบจากโจทย ์      
    ปญัหาคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง      
2. ขา้พเจา้สามารถคดิหาคาํตอบตามทีค่รคูณิตศาสตรถ์ามได ้      
3. ขา้พเจา้สามารถอธบิายการบา้นเกีย่วกบัการแกโ้จทย ์      
    ปญัหาคณิตศาสตรใ์หเ้พือ่นเขา้ใจได ้      
4. ขา้พเจา้สามารถทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์      
  และแสดงวธิคีดิหาคาํตอบตามลาํดบัขัน้ตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง      
5. ขา้พเจา้สามารถสรา้งโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์ึน้ใหมไ่ด ้      
องคป์ระกอบด้านผลลพัธ ์      
6. ขา้พเจา้สามารถนําวธิกีารคดิคาํนวณมาใชใ้นการแกโ้จทย ์      
   ปญัหาคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง      
7. ขา้พเจา้สามารถนําหลกัการ กฎเกณฑท์างคณิตศาสตรไ์ป      
   ใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดท้นัทหีลงัจาก      
   ครผููส้อนอธบิายใหฟ้งัในชัน้เรยีน      
8. ขา้พเจา้สามารถสรปุประเดน็สาํคญัในการแกโ้จทยป์ญัหา      
    คณิตศาสตรไ์ด ้      
9. ขา้พเจา้สามารถนําวธิกีารคดิจากการแกโ้จทยป์ญัหา      
   คณิตศาสตรไ์ปใชก้บัวชิาอืน่ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี      
10. ขา้พเจา้สามารถทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตรไ์ดม้ากกวา่      
    รอ้ยละ 80 ในการสอบ      
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 ตอนท่ี 6 แบบวดัความตัง้ใจเรียน 
 

คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พจิารณาวา่นกัศกึษามพีฤตกิรรมตามขอ้นัน้ๆ ในระดบัใด 
แลว้กาเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองนกันกัศกึษามากทีส่ดุ 
 
 
ขอ้ความ 

ระดบัการปฏบิตั ิ
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีส่ดุ 

องคป์ระกอบด้านความสนใจเรียน      
1. เมือ่ครอูธบิายเน้ือหาทีเ่รยีน ขา้พเจา้จดบนัทกึทกุครัง้      
2. ขา้พเจา้พยายามหาคาํตอบทีค่รถูามทุกคาํถาม      
3. ในขณะเรยีนวชิาคณติศาสตรข์า้พเจา้หาวธิกีารแกโ้จทย ์      
    ปญัหาดว้ยตนเอง      
4. เวลาเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์า้พเจา้จะตัง้ใจฟงัครอูธบิาย      
   อยา่งมสีมาธ ิ      
องคป์ระกอบด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียน      
5. ขา้พเจา้ซกัถามคร ูเมือ่ไม่เขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน      
6. ขา้พเจา้เอาใจใสต่่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์สมอ       
7. เมือ่ครใูหไ้ปแสดงวธิทีาํแบบฝึกหดัหน้าชัน้เรยีน ขา้พเจา้      
   ทาํไดท้กุครัง้เพราะขา้พเจา้ฟงัคาํอธบิายทุกขัน้ตอน      
8. เมือ่ครใูหก้ารบา้นขา้พเจา้มกัจะทาํไมเ่สรจ็      
องคป์ระกอบด้านความตัง้ใจและความร่วมมือในการทาํ      
กิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร ์      
9. เมือ่ครใูหท้าํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์      
   ขา้พเจา้ตัง้ใจทาํใหเ้สรจ็ทุกขอ้ตามกาํหนดเวลา      
10. ขา้พเจา้สง่งานตามเวลาทีค่รกูาํหนดทุกครัง้      
11. เมือ่ไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานเกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหา      
      คณิตศาสตรข์า้พเจา้ตัง้ใจทาํใหถู้กตอ้งทุกขอ้      
12. ขา้พเจา้เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ดว้ย      
     ความเตม็ใจทุกครัง้      
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ภาคผนวก ค 
คณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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ตารางท่ี ค.1 ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้คา่ความยาก  
        คา่อํานาจ จาํแนกและคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
        แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(กลางภาคเรยีน) 
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความยาก คา่อาํนาจจาํแนก 
ขอ้ที ่ (IOC)  (p) (r) 

1 +1 สอดคลอ้ง .445 .451 
2 +1 สอดคลอ้ง .622 .306 
3 +1 สอดคลอ้ง .464 .551 
4 +1 สอดคลอ้ง .411 .431 
5 +1 สอดคลอ้ง .323 .563 
6 +1 สอดคลอ้ง .540 .385 
7 +1 สอดคลอ้ง .651 .594 
8 +1 สอดคลอ้ง .577 .477 
9 +1 สอดคลอ้ง .627 .310 
10 +1 สอดคลอ้ง .744 .307 
11 +1 สอดคลอ้ง .303 .463 
12 +1 สอดคลอ้ง .537 .510 
13 +1 สอดคลอ้ง .392 .610 
14 +1 สอดคลอ้ง .501 .577 
15 +1 สอดคลอ้ง .408 .598 
16 +1 สอดคลอ้ง .539 .546 
17 +1 สอดคลอ้ง .352 .645 
18 +1 สอดคลอ้ง .641 .371 
19 +1 สอดคลอ้ง .277 .691 
20 +1 สอดคลอ้ง .591 .632 
21 +1 สอดคลอ้ง .554 .597 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.823 
 
เกณฑค์วามยากงา่ยทีย่อมรบัไดม้คีา่อยูร่ะหว่าง 0.20 - 0.80 ถา้คา่ p มคีา่นอกเกณฑท์ีก่าํหนด 

จะตอ้งปรบัปรงุขอ้สอบนัน้ หรอืตดัทิง้ไป (กรมวชิาการ. 2545 : 66) 
เกณฑอ์าํนาจจาํแนกทีย่อมรบัไดจ้ะมคีา่อยู่ระหวา่ง 0.20 – 1.00 ถา้คา่อาํนาจจาํแนกตํ่ากวา่ 0.20 

จะตอ้งปรบัปรงุแบบทดสอบขอ้นัน้ หรอืตดัทิง้ไป (กรมวชิาการ. 2545 : 68) 
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ตารางท่ี ค.2 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้คา่ความยาก คา่ 
  อํานาจ จาํแนกและคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
        แกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(ปลายภาคเรยีน) 
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความยาก คา่อาํนาจจาํแนก 
ขอ้ที ่ (IOC)  (p) (r) 

1 +1 สอดคลอ้ง .588 .386 
2 +1 สอดคลอ้ง .709 .255 
3 +1 สอดคลอ้ง .581 .263 
4 +1 สอดคลอ้ง .375 .460 
5 +1 สอดคลอ้ง .755 .305 
6 +1 สอดคลอ้ง .338 .497 
7 +1 สอดคลอ้ง .388 .550 
8 +1 สอดคลอ้ง .605 .355 
9 +1 สอดคลอ้ง .779 .301 
10 +1 สอดคลอ้ง .179 .729 
11 +1 สอดคลอ้ง .401 .497 
12 +1 สอดคลอ้ง .440 .639 
13 +1 สอดคลอ้ง .523 .445 
14 +1 สอดคลอ้ง .512 .627 
15 +1 สอดคลอ้ง .512 .522 
16 +1 สอดคลอ้ง .582 .507 
17 +1 สอดคลอ้ง .617 .451 
18 +1 สอดคลอ้ง .369 .470 
19 +1 สอดคลอ้ง .629 .368 
20 +1 สอดคลอ้ง .411 .712 
21 +1 สอดคลอ้ง .519 .531 
22 +1 สอดคลอ้ง .343 .353 
23 +1 สอดคลอ้ง .319 .684 
24 +1 สอดคลอ้ง .343 .713 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.845 
 
คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ความยากตัง้แต่ .20 ถงึ .80 และคา่อาํนาจจาํแนก ตัง้แต ่.20 ถงึ 1.00 ไว ้
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ตารางท่ี ค.3 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อํานาจจาํแนก และ คา่ความ 
  เชื่อมัน่ของแบบวดัพฤตกิรรมการสอนของคร ู
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.592* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.720* 
3 +1 สอดคลอ้ง 0.748* 
4 +1 สอดคลอ้ง 0.726* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.804* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.767* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.770* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.762* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.819* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.810* 
11 +1 สอดคลอ้ง 0.737* 
12 +1 สอดคลอ้ง 0.718* 
13 ตดั   
14 +1 สอดคลอ้ง 0.721* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.949* 

 * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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ตารางท่ี ค.4 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อาํนาจจาํแนก และ คา่ความเชือ่มัน่
 ของแบบวดัเจตคตติ่อวชิาคณติศาสตร ์
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.669* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.695* 
3 +1 สอดคลอ้ง 0.563* 
4 +1 สอดคลอ้ง 0.636* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.739* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.651* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.661* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.640* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.656* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.474* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.893* 

  * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี ค.5 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อํานาจจาํแนก และ คา่ความ 
  เชื่อมัน่ของแบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิค์ณิตศาสตร ์
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.732* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.616* 
3 ตดั   
4 +1 สอดคลอ้ง 0.625* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.724* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.647* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.592* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.515* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.608* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.634* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.893* 

  * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี ค.6 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อํานาจจาํแนก และ คา่ความ 
  เชื่อมัน่ของแบบวดัความภาคภมูใิจในตนเอง 
 
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.635* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.704* 
3 ตดั   
4 +1 สอดคลอ้ง 0.596* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.777* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.773* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.678* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.717* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.607* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.609* 
11 +1 สอดคลอ้ง 0.738* 
12 +1 สอดคลอ้ง 0.721* 
13 +1 สอดคลอ้ง 0.483* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.920* 

  * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี ค.7 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อํานาจจาํแนก และ คา่ความ 
  เชื่อมัน่ของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.819* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.807* 
3 +1 สอดคลอ้ง 0.796* 
4 +1 สอดคลอ้ง 0.812* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.630* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.783* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.755* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.753* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.756* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.619* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.937* 

  * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี ค.8 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั คา่อํานาจจาํแนก และ คา่ความ 
  เชื่อมัน่ของแบบวดัความตัง้ใจเรยีน 
 

ฉบบัจรงิ ดชันีความสอดคลอ้ง สรปุผล คา่ความเชือ่ถอืได ้
ขอ้ที ่ (IOC)  (CR) 

1 +1 สอดคลอ้ง 0.623* 
2 +1 สอดคลอ้ง 0.205* 
3 +1 สอดคลอ้ง 0.623* 
4 +1 สอดคลอ้ง 0.478* 
5 +1 สอดคลอ้ง 0.506* 
6 +1 สอดคลอ้ง 0.596* 
7 +1 สอดคลอ้ง 0.605* 
8 +1 สอดคลอ้ง 0.263* 
9 +1 สอดคลอ้ง 0.550* 
10 +1 สอดคลอ้ง 0.505* 
11 +1 สอดคลอ้ง 0.699* 
12 +1 สอดคลอ้ง 0.529* 

คา่ความเชือ่มัน่ = 0.821* 

  * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางท่ี ค.9 สถติพิรรณนาของขอ้คาํถาม (n= 337) 
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
พฤติกรรมการสอนของคร ู K1 4.188 .142 มาก 
องคป์ระกอบด้านเทคนิค วิธีสอน X1 4.333 .635 มาก 
1. ครเูขา้ชัน้เรยีนตรงเวลา X111 4.644 .679 มากทีส่ดุ 
2. ครมูกีารระบุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ทีค่รปูระเมนิได ้ X112 4.469 .719 มาก 
3. ครสูอนวธิคีดิแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรต์ามลาํดบัเน้ือหา X113 4.285 .792 มาก 
   จากงา่ยไปหายาก     
4. ครมูกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ X114 4.068 .847 มาก 
5. ครยูกตวัอยา่งประกอบการสอนไดช้ดัเจนและใชว้ธิกีารสอน X115 4.201 .845 มาก 
   ทีห่ลากหลาย เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนและ     
   สามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ด ้     
องคป์ระกอบด้านการใช้ส่ือการสอน X2 4.046 .781 มาก 
6. ครใูชส้ือ่การสอนทีน่่าสนใจและเหมาะสมกบัเน้ือหา X126 4.097 .801 มาก 
7. ครใูชค้าํอธบิายเขา้ใจงา่ย เรยีงลาํดบัความไดด้ ี X127 4.077 .896 มาก 
    ไม่พดูวกวน     
8. ครใูชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลาย ทนัสมยัสอดคลอ้งกบั X128 3.904 .892 มาก 
    หวัขอ้ทีส่อน     
องคป์ระกอบด้านการใช้หลกัจิตวิทยา X3 4.285 .761 มาก 
9. ครเูอาใจใสแ่ละมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รยีน X139 4.216 .868 มาก 
10. ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามปญัหา ขอ้สงสยัหรอืแสดง X1310 4.362 .786 มาก 
ความคดิเหน็ในการเรยีนคณิตศาสตร ์     
11. ครยูิม้แยม้แจม่ใส ่แสดงความเป็นกลัยาณมติร X1311 4.279 .858 มาก 
องคป์ระกอบด้านการวดัและประเมินผล X4 4.087 .821 มาก 
12. ครวูดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยมกีารสอบยอ่ยเป็น X1412 4.098 .852 มาก 
     ระยะ ๆ     
13. ครตูรวจงานหรอืแบบฝึกหดัคณิตศาสตร ์ดว้ยความเอาใจ X1414 4.077 .951 มาก 
    ใส ่และชีข้อ้บกพรอ่งใหท้ราบ     
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ตารางท่ี ค.9 (ต่อ)  
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ F2 3.163 .588 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านความรู้/ความเข้าใจ Y4 3.839 .708 มาก 
1. คณิตศาสตรม์ปีระโยชน์ต่อชวีติประจาํวนั X211 3.810 .852 มาก 
2. คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีน รูจ้กัแกป้ญัหา X212 3.884 .828 มาก 
3. วชิาคณิตศาสตรม์เีนื้อหาทีท่า้ทายความคดิ X213 4.029 .865 มาก 
4. วชิาคณิตศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานของการเรยีนวชิาต่าง ๆ X214 3.632 .906 มาก 
องคป์ระกอบด้านความรูสึ้ก/ความเช่ือ Y5 2.880 .841 ปานกลาง 
5. ขา้พเจา้ชอบทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตศาสตร ์ X225 2.917 .978 ปานกลาง 
6. ขา้พเจา้ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นชวีติจติใจ X226 2.596 1.059 ปานกลาง 
7. ขา้พเจา้ฉลาดขึน้เพราะเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ X228 3.134 .864 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรม Y6 2.770 .875 ปานกลาง 
8. ขา้พเจา้ชอบนําเอาโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีน่่าสนใจ ไป X239 2.724 1.034 ปานกลาง 
   ฝึกคดิอยูเ่สมอ     
9. แมว้า่จะมกีารบา้นมาก ขา้พเจา้จะทาํการบา้นวชิา X2312 2.816 1.000 ปานกลาง 
   คณิตศาสตรเ์สรจ็ก่อนเสมอ     
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ตารางท่ี ค.9 (ต่อ) 
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิคณิตศาสตร ์ F1 3.373 .058 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านความกระตือรือร้น Y1 3.329 .763 ปานกลาง 
1. ขา้พเจา้มคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะทาํแบบฝึกหดั การแก ้ X311 3.350 .933 ปานกลาง 
   โจทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ีย่าก ๆ ใหส้าํเรจ็     
2. ขา้พเจา้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํคะแนนวชิาคณิตศาสตร ์ใหส้งู X312 2.967 .989 ปานกลาง 
   กวา่เพือ่นในหอ้ง     
3. เมือ่ไดล้งมอืทาํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ X314 3.671 .856 มาก 
   แลว้ขา้พเจา้พยายามทาํใหด้ทีีส่ดุ     
องคป์ระกอบด้านความรบัผิดชอบ Y2 3.350 .775 ปานกลาง 
4. ขา้พเจา้จะทาํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ X325 3.623 .918 มาก 
   อยา่งเตม็ความสามารถเมือ่ไดร้บัมอบหมาย     
5. การเรยีนวชิาคณิตศาสตรท์ีย่าก ๆ เป็นสิง่ทีท่า้ทาย X326 3.341 1.000 ปานกลาง 
   ความสามารถของขา้พเจา้     
6. ขา้พเจา้เป็นคนทีข่ยนัทาํแบบฝึกหดัวชิาคณิตศาสตร ์ X327 3.083 .925 ปานกลาง 
   อยา่งสมํ่าเสมอ     
องคป์ระกอบด้านการคาดการณ์ล่วงหน้า Y3 3.440 .818 ปานกลาง 
7. การทบทวนบทเรยีนก่อนสอบวชิาคณติศาสตรทุ์กครัง้  X339 2.997 1.013 ปานกลาง 
   จะทาํใหเ้ราสอบไดค้ะแนนด ี     
8. ขา้พเจา้ มุง่เรยีนวชิาคณิตศาสตรอ์ยา่งหนกัทกุวนัน้ี  X3310 3.676 .886 มาก 
     เพราะตอ้งการมงีานทีด่ทีาํในอนาคต     
9. เราตอ้งตัง้เป้าหมายความสาํเรจ็ในการทาํแบบฝึกหดั  X3312 3.653 .887 มาก 
     การแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรท์ุกครัง้     
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ตารางท่ี ค.9 (ต่อ) 
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
ความภาคภมิูใจในตนเอง K3 2.703 .353 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านการยอมรบันับถือตนเอง X7 3.057 .797 ปานกลาง 
1. ขา้พเจา้รูส้กึว่าตนเองทาํงานวชิาคณติศาสตรท์ีค่ร ู X411 3.231 .879 ปานกลาง 
    มอบหมายใหไ้ดด้มีาก     
2. ขา้พเจา้สามารถแกโ้จทยป์ญัหาคณติศาสตรร์ปูแบบต่าง ๆ X412 2.804 .952 ปานกลาง 
    ไดโ้ดยงา่ย     
3. ขา้พเจา้ภมูใิจในผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องตนเอง X414 3.136 1.00 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากเพื่อน X8 2.742 .886 ปานกลาง 
4. เพือ่นๆ ยอมรบัความสามารถดา้นคณติศาสตรข์องขา้พเจา้ X425 2.780 .975 ปานกลาง 
5. เพือ่นๆ ชอบมาปรกึษาปญัหาเกีย่วกบัคณิตศาสตรก์บั X426 2.564 1.053 ปานกลาง 
   ขา้พเจา้     
6. เพือ่น ๆ ชอบทาํกจิกรรมการเรยีนวชิาคณิตศาสตรร์ว่มกบั X427 2.881 .937 ปานกลาง 
   ขา้พเจา้     
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากครแูละ
ผูป้กครอง 

X9 2.215 .866 น้อย 

7. ขา้พเจา้มกัไดร้บัการชมเชยเกีย่วกบัการเรยีนวชิา X439 2.642 .965 ปานกลาง 
    คณิตศาสตรจ์ากคร ู     
8. ขา้พเจา้มกัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนของหอ้ง ทาํ X4311 2.012 1.035 น้อย 
     กจิกรรมเกีย่วกบัคณิตศาสตรอ์ยูเ่สมอ     
9. ครกูลา่วชมขา้พเจา้เสมอในชัว่โมงคณิตศาสตร ์ X4312 2.189 .975 น้อย 
องคป์ระกอบด้านการได้รบัการยอมรบัจากครอบครวั X10 2.798 .866  
10. ผูป้กครองภูมใิจในความสามารถดา้นการเรยีนวชิา X4413 2.839 .962 ปานกลาง 
     คณิตศาสตรข์องขา้พเจา้     
11. ผูป้กครองกลา่วชมผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์อง X4414 2.756 .961 ปานกลาง 
     ขา้พเจา้ทุกครัง้     
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ตารางท่ี ค.9 (ต่อ) 
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง K2 2.951 .102 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านกระบวนการ X5 2.879 .794 ปานกลาง 
1. ขา้พเจา้สามารถวเิคราะหข์ ัน้ตอนการหาคาํตอบจากโจทย ์ X511 3.008 .888 ปานกลาง 
    ปญัหาคณิตศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง     
2. ขา้พเจา้สามารถคดิหาคาํตอบตามทีค่รคูณิตศาสตรถ์ามได ้ X512 3.032 .874 ปานกลาง 
3. ขา้พเจา้สามารถอธบิายการบา้นเกีย่วกบัการแกโ้จทย ์ X513 2.884 .955 ปานกลาง 
    ปญัหาคณิตศาสตรใ์หเ้พือ่นเขา้ใจได ้     
4. ขา้พเจา้สามารถทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ X514 2.926 .902 ปานกลาง 
  และแสดงวธิคีดิหาคาํตอบตามลาํดบัขัน้ตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง     
5. ขา้พเจา้สามารถสรา้งโจทยป์ญัหาคณิตศาสตรข์ึน้ใหมไ่ด ้ X515 2.546 1.040 ปานกลาง 
องคป์ระกอบด้านผลลพัธ ์ X6 3.023 .755 ปานกลาง 
6. ขา้พเจา้สามารถนําวธิกีารคดิคาํนวณมาใชใ้นการแกโ้จทย ์ X526 3.033 .887 ปานกลาง 
   ปญัหาคณิตศาสตรไ์ดส้าํเรจ็     
7. ขา้พเจา้สามารถนําหลกัการ กฎเกณฑท์างคณิตศาสตรไ์ป X527 3.053 .901 ปานกลาง 
   ใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตรไ์ดท้นัทหีลงัจาก     
   ครผููส้อนอธบิายใหฟ้งัในชัน้เรยีน     
8. ขา้พเจา้สามารถสรปุประเดน็สาํคญัในการแกโ้จทยป์ญัหา X528 3.003 .854 ปานกลาง 
    คณิตศาสตรไ์ด ้     
9. ขา้พเจา้สามารถนําวธิกีารคดิจากการแกโ้จทยป์ญัหา X529 2.887 .892 ปานกลาง 
   คณิตศาสตรไ์ปใชก้บัวชิาอืน่ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี     
10. ขา้พเจา้สามารถทาํขอ้สอบวชิาคณิตศาสตรไ์ดผ้า่นเกณฑ ์ X5210 3.134 1.060 ปานกลาง 
    ในการสอบ     
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ตารางท่ี ค.9 (ต่อ) 
 

ข้อความ Var. Mean S.D. แปลผล 
ความตัง้ใจเรียน F3 3.850 .028 มาก 
องคป์ระกอบด้านความสนใจเรียน Y7 3.875 .773 มาก 
1. เวลาเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์า้พเจา้จะตัง้ใจฟงัครอูธบิาย X611 3.863 .793 มาก 
   อยา่งมสีมาธ ิ     
3. ในขณะเรยีนวชิาคณติศาสตรข์า้พเจา้จะสนใจวธิกีารแก ้ X613 3.902 .794 มาก 
    โจทยป์ญัหาแบบต่าง ๆ     
4. เมือ่ครอูธบิายเน้ือหาทีเ่รยีน ขา้พเจา้จะจดบนัทกึทุกครัง้ X614 3.860 .791 มาก 
องคป์ระกอบด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียน Y8 3.854 .778 มาก 
5. ขา้พเจา้จะซกัถามคร ูเมือ่ไม่เขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน X625 3.875 .792 มาก 
6. ขา้พเจา้เอาใจใสต่่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตรเ์สมอ แมว้า่ X626 3.854 .823 มาก 
   ผลการเรยีนจะไมด่ ี     
7. เมือ่ครใูหไ้ปแสดงวธิทีาํแบบฝึกหดัหน้าชัน้เรยีน ขา้พเจา้จะ X627 3.834 .860 มาก 
   ทาํดว้ยความมุง่มัน่     
องคป์ระกอบด้านความตัง้ใจและความร่วมมือในการทาํ Y9 3.820 .687 มาก 
กิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร ์     
9. เมือ่ครใูหท้าํแบบฝึกหดัการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ X639 3.736 .848 มาก 
   ขา้พเจา้จะตัง้ใจทาํใหเ้สรจ็ในชัว่โมง     
10. ขา้พเจา้สง่งานทนัตามเวลาทีค่รกูาํหนด X6310 3.843 .843 มาก 
11. เมือ่ไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานเกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตรใ์นหอ้งเรยีน ขา้พเจา้จะตัง้ใจทาํอย่างเตม็ที ่

X6311 3.783 .811 มาก 

12. ขา้พเจา้เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ดว้ย X6312 3.919 .832 มาก 
     ความเตม็ใจ     
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ตารางท่ี ค.10  สถติพิรรณนาของตวัแปรสงัเกต ได ้(n= 337) 
 

ตวัแปร Mean S.D. แปลผล 
K1 4.188 .142 มาก 
X1 4.333 .635 มาก 
X2 4.046 .781 มาก 
X3 4.285 .761 มาก 
X4 4.087 .821 มาก 
K2 2.951 .102 ปานกลาง 
X5 2.879 .794 ปานกลาง 
X6 3.023 .755 ปานกลาง 
K3 2.703 .353 ปานกลาง 
X7 3.057 .797 ปานกลาง 
X8 2.742 .886 ปานกลาง 
X9 2.215 .866 น้อย 
X10 2.798 .866 ปานกลาง 
F1 3.373 .058 ปานกลาง 
Y1 3.329 .763 ปานกลาง 
Y2 3.350 .775 ปานกลาง 
Y3 3.440 .818 ปานกลาง 
F2 3.163 .588 ปานกลาง 
Y4 3.839 .708 มาก 
Y5 2.880 .841 ปานกลาง 
Y6 2.770 .875 ปานกลาง 
F3 3.850 .028 มาก 
Y7 3.875 .733 มาก 
Y8 3.854 .778 มาก 
Y9 3.820 .687 มาก 
Y 29.98 3.89 - 

Y10 6.48 1.410 - 
Y11 5.46 1.14 - 
Y12 11.36 2.15 - 
Y13 6.68 1.77 - 

 

DPU



 251

ตารางท่ี ค.11 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงพฤตกิรรม 
  การสอนของคร ู(K1) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
X1 0.908    0.824 
X2 0.820 0.037 18.733 *** 0.672 
X3 0.847 0.035 19.634 *** 0.718 
X4 0.828 0.028 17.712 *** 0.685 
e1 1.533 0.268 5.711 ***  
e2 1.657 0.161 10.29 ***  
e3 1.326 0.141 9.389 ***  
e4 0.788 0.094 8.363 ***  

 
 
ตารางท่ี ค.12 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงการรบัรู ้
  ความสามารถของตนเอง (K2) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
X5 0.890    0.792 
X6 0.752 0.039 10.196 *** 0.566 
e1 .105 0.025 4.115 ***  
e2 .306 0.034 9.062 ***  
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ตารางท่ี ค.13 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงความ 
  ภาคภมูใิจในตนเอง (K3) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
X7 .848    0.824 
X8 .838 0.069 15.967 *** 0.672 
X9 .777 0.075 13.351 *** 0.718 
X10 .753 0.046 14.449 *** 0.685 
e1 1.608 0.232 6.936 ***  
e2 2.100 0.249 8.419 ***  
e3 2.669 0.307 8.693 ***  
e4 1.392 0.128 10.867 ***  

 
ตารางท่ี ค.14 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงแรงจงูใจใฝ่

  สมัฤทธิ ์(F1) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
Y1 .887 .035 25.155 **** 0.801 
Y2 .837 .038 21.551 *** 0.682 
Y3 .949    0.898 
e3 1.041 .129 8.050 ***  
e4 1.713 .159 10.750 ***  
e5 .613 .139 4.409 ***  
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ตารางท่ี ค.15 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงเจตคตติ่อ
  วชิาคณติศาสตร ์(F2) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
Y4 .594 .058 9.634 **** .352 
Y5 .904    .818 
Y6 .755 .079 10.997 *** .570 
e4 .324 .028 11.407 ***  
e5 .128 .045 2.842 .004  
e6 .329 .042 7.856 ***  

 
 
 
ตารางท่ี ค.16 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝงความตัง้ใจ
  เรยีน (F3) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
Y7 .983    .967 
Y8 .980    .960 
Y9 .531 .057 11.337 *** .282 
e4 .177 .068 2.600 .009  
e5 .217 .069 3.155 .002  
e6 5.413 .421 12.865 ***  
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ตารางท่ี ค.17 คา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวดัตวัแปรแฝง  
  ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์(Y) 
 

ตวัแปร 
สมัประสทิธิ ์

การถดถอย () S.E. t-Value Sig. R2 
Y10 .651 .044 11.439 *** .424 
Y11 .785 .035 13.732 *** .617 
Y12 .859    .737 
Y13 .638 .055 11.170 *** .407 
e12 1.145 0.232 6.936 ***  
e13 .490 0.249 8.419 ***  
e14 1.212 0.307 8.693 ***  
e15 1.866 0.128 10.867 ***  
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ภาคผนวก  ง 
ตวัอยา่งคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
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ตวัอย่างคาํส่ังการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (ตวัแปรแฝงพฤติกรรมการสอนของครู) 
 
! CONFIRMATORY FACTOR BTCH ANALASIS 

DA NI=4 NO=337 MA=CM 

LA 

X1 X2 X3 X4 

KM 

1       

.770 1        

.723 .674 1        

.600 .627 .705 1 
SD 

0.640 0.780 0.760 0.820 

ME 

4.330 4.050 4.290 4.090 

MO NX=4 NK=1 LX=FU,FR PH=ST TD=FI,FR 

LK 

BTCH 

PATH DIAGRAME 

OU SE TV RS MR FS MI 
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ตวัอย่างการเขียนคาํส่ังการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลสิเรล 
 

! PATH ANALYSIS FOR ABILITY TO SOLVE MATHEMATICS PROBLEM MODEL 
DA NI=23 NO=337 MA=CM 
LA 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 
X9 X10  
KM 
1     
.770 1         
.723 .674 1         
.600 .627 .705 1         
.085 .018 -.029 -.017 1        
.168 .156 .078 .122 .669 1       
.158 .144 .105 .130 .536 .732 1      
.043 .041 -.009 .031 .515 .646 .719 1     
.103 .050 .129 .042 -.315 -.484 -.516 -.639 1    
.018 .009 .055 -.024 -.414 -.550 -.624 -.631 .604 1   
.294 .268 .207 .271 .522 .653 .650 .562 -.354 -.438 1  
.213 .204 .203 .204 .419 .556 .630 .527 -.294 -.442 .739 1 
.256 .244 .187 .182 .439 .577 .610 .498 -.260 -.376 .848  .783 
1       
.236 .245 .211 .290 .269 .425 .401 .339 -.096 -.267 .524 
.514 .487 1        
.178 .219 .113 .157 .419 .631 .652 .584 -.409 -.524 .678 
.648 .590 .577 1        
.159 .181 .047 .156 .402 .633 .646 .573 -.473 -.506 .637 
.623 .554 .448     .701 1        
.282 .245 .211 .199 .248 .381 .395 .320 -.130 -.228 .494 
.457 .462 .214     .391 .354 1    
.277 .247 .217 .221 .232 .370 .384 .313 -.132 -.226 .476 
.454 .453 .202     .375 .347 .963 1      
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.225 .207 .165 .175 .243 .322 .317 .196 -.101 -.182 .452 

.398 .412 .316      .319 .326 .405 .390 1     

.305 .330 .290 .338 .314 .518 .557 .515 -.427 -.504 .552 

.488 .536 .359      .531 .473 .404 .397 .237 1    

.292 .296 .277 .286 .371 .483 .511 .546 -.447 -.533 .562 

.507 .484 .410      .556 .485 .321 .311 .265 .501 1   

.385 .396 .349 .362 .374 .530 .553 .535 -.393 -.474 .544 

.541 .517 .462      .543 .534 .397 .383 .278 .566 .674 1  

.273 .319 .284 .293 .313 .419 .449 .470 -.364 -.466 .417 

.390 .358 .317      .460 .446 .285 .271 .150 .515 .512 .540 1 
SD 
0.640 0.780 0.760 0.820 0.710 0.840 0.880 0.760 0.780 0.770 0.800 0.890 0.870 
0.600 0.790 0.760 0.640 0.730 0.640 1.410 1.141 2.148 1.773 
ME 
4.330 4.050 4.290 4.090 3.840 2.880 2.770 3.329 3.290 3.540 3.057 2.742 2.215 1.870 
2.880 3.020 3.700 3.490 3.880 6.478 5.457 11.359 6.685 
MO NX=10 NY=13 NE=4 NK=3 LX=FI  LY=FI  BE=FI  GA=FI  TD=SY  TE=SY  TH=FI 
FR LY(2,1) LY(3,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(8,3) LY(9,3) LY(11,4) LY(12,4) LY(13,4) LX(2,1) 
LX(3,1) LX(4,1) LX(6,2) LX(8,3) LX(9,3) LX(10,3)  
ST 1 LY(1,1) LY(4,2) LY(7,3) LY(10,4) LX(1,1) LX(5,2) LX(7,3)  
FR BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) BE(4,2) BE(4,3) 
FI GA(3,1) GA(3,3) GA(4,2) 
ST 0 GA(3,1) GA(3,3) GA(4,2) 
FR TD(1,1) TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4) TD(5,5) TD(6,6) TD(7,7) TD(8,8) TD(9,9) TD(10,10) 
C 
TE(1,1) TE(2,2) TE(3,3) TE(4,4) TE(5,5) TE(6,6) TE(7,7) TE(8,8) TE(9,9) TE(10,10) 
TE(11,11) TE(12,12) TE(13,13) C 
TD(8,7) TD(9,7) TH(7,2) TH(9,13) C 
TE(9,4) TE(3,2) TE(4,2) TE(5,4) TE(9,3) TE(8,7) TE(12,4) C 
TD(8,2) TD(6,1) TD(5,1) TD(7,2) TD(10,5) TD(10,7) TD(10,8) TD(10,9) TD(3,1) TD(4,2) 
TD(8,6) TD(9,6) C 
TE(4,3) TE(5,3) TE(2,1) TE(6,3) TE(6,4) TE(7,3) TE(7,2) TE(7,6) TE(8,1) TE(10,3) 
TE(11,6) TE(9,7) TE(12,2) TE(12,6) TE(12,9) TE(12,10) TE(13,8) CTE(13,9) TE(13,10) 
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TD(7,6) TD(8,3) TD(8,4) TD(9,1) TD(9,5) TH(2,6) TH(3,5) TH(4,6) TH(5,2) TH(5,4) 
TH(8,6) TH(9,1) TH(9,5) TH(9,6) TH(10,2) TH(10,4) CTH(10,5) TH(10,7) TH(1,9) 
TH(3,13) TH(4,11) TH(4,5) TH(6,13) TH(7,7) TH(7,8) TH(7,9) TH(7,10) TH(7,12) 
TH(8,13) TH(10,1) TH(10,8) TE(8,2) CTE(10,5) TE(10,7) TE(7,1) TE(7,4) TE(6,2) 
TE(10,1) TD(7,1) TD(10,3) TD(10,4) TD(2,1) TH(1,1) TH(1,2) TH(2,1) TH(4,2) TH(7,4) 
TH(5,3) TH(4,1) CTH(2,5) TH(8,4) TH(1,4) TH(1,3) TE(9,1) TE(12,5) TD(3,2) TD(4,1) 
TD(5,2) TD(7,5) TD(8,1) TH(3,3) TH(5,1) TH(5,5) TH(9,3) TH(2,13) TH(3,7) TH(3,10) 
CTH(4,7) TH(9,7) TE(7,5) TE(4,1) TE(5,2) TE(9,2) TE(10,6) TH(10,9) TH(8,10) TH(1,8) 
TH(4,8) TH(5,8) TH(10,10) TH(9,10) TH(2,9) TH(3,9) TH(6,9) TH(8,8) CTH(9,8) TH(8,7) 
TH(2,11) TH(5,11) TH(8,11) TH(7,11) TH(9,11) TH(5,9) TD(7,3) TD(9,2) TD(9,3) 
TE(11,2) TE(11,3) TE(10,4) TE(9,5) TH(1,5) C 
TH(8,1) TH(8,2) TH(9,2) TH(4,3) TH(2,4) TH(3,4) TH(4,4) TH(9,4) TH(3,6) TH(6,6) 
TH(3,8) TH(8,9) TH(1,10) TH(1,12) TH(2,12) TH(6,12) TE(8,6) TE(11,9) CTD(10,1) 
TD(5,3) TH(2,2) TH(3,2) TH(6,3) TH(6,4)  
LE 
MOV ATT ATTEN ABILITY 
LK 
BTCH  EFF  EST 
PD 
OU EF SS MI RS FS SE TV ND=3 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห ์
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ประวติัผูวิ้จยั 
 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ   นายเฉลมิสนิ  สงิหส์นอง 
วฒิุการศึกษา   การศกึษาบณัฑติ (คณิตศาสตร)์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
   สถติศิาสตรม์หาบณัฑติ (สถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถานท่ีทาํงาน  กลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
   มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์Email: chaloemsin.sig@gmail.com 
ผลงานวิจยั  พ.ศ. 2555 การบรูณาการวชิาหลกัสถติกิบัการประกอบธุรกจิ สาํหรบั 
   นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ปีการศกึษา 2555 
ตาํรา   พ.ศ. 2556 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ 
บทความท่ี  พ.ศ. 2558 การจดัการการพยากรณ์ขอ้มลูทางธุรกจิ เมือ่พบ 
พิมพเ์ผยแพร่  คา่นอกเกณฑ ์ฉบบัที ่91 ประจาํเดอืน กรกฎาคม-กนัยายน    
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