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บทคัดยอ
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
		 1.) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 2.) ทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดาน
โรงเรียน
		 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ประจำ�ปการศึกษา 2551 ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจำ�นวน 181 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชั้น โดยการเปด
ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie และ Morgan จากประชากรทั้งหมด 335 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานโรงเรียน ซึง่ สอบถามเกีย่ วกับรายไดของผูป กครอง การสนับสนุน
การเรียนของผูปกครอง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร บริบทโรงเรียน และ
การจัดการเรียนการสอนของครู วิเคราะหขอ มูลโดยการคำ�นวณคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั ระหวางตัวแปร
ทำ�นายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation)
เพื่อทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบ
ผลการวิจัยพบวา
1.) ปจจัยทีส่ ง ผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 จำ�นวน 3 ตัวแปร
เรียงตามลำ�ดับคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธจากมากไปหานอย คือ เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร รายไดของผูป กครอง และ
ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร โดยตัวแปรทีส่ ง ผลทางบวกตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร คือ เจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร และรายไดของผูปกครอง สวนตัวแปรที่สงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ
ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร
2.) ตัวแปรทำ�นายที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2
ตัวแปรคือ เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร (x2) และความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร (x3) รวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดรอยละ 9.4 และหาสมการทำ�นายในรูปคะแนน
มาตรฐาน และในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้
__________________
1

อาจารยประจำ�สาระคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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^

Z
^

Y

=

0.257 z2 – 0.179z3

=

7.105 + 0.02681x2 – 0.03375x3

คำ�สำ�คัญ: 1. การเรียนคณิตศาสตร.   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร.
Abstract
The purposes of this research were 1.) to study the factors influencing mathematics learning achievement
in level four of the Demonstration school of Silpakorn University; and 2.) to predict mathematics learning
achievement based on student factors, family factors and school factors.
A sample of 181 students of the Demonstration School of Silpakorn University was taken from
students studying in level four, academic year 2008, using stratified random sampling of the population in
each room of Mathayom Suksa 4, 5 and 6 using the table of Krejcie and Morgan from a population of 335.
The instruments used were questionnaires asking about student factors, family factors and school factors
including basic data, income of parents, attitude toward learning mathematics, anxiety toward mathematics
testing, school environment, and learning and teaching in school. The data were treated utilizing bi-variant
correlation statistics to find the Pearson’s product – moment correlation coefficient and stepwise multiple
regression analysis to predict mathematics learning achievement in raw scores and standard scores.
The results found that: 1.) Three factors influencing learning mathematics achievement at the 0.05
level of significance ascending from coefficient correlation were attitude toward learning mathematics, income
of parents, anxiety toward mathematics testing. Positive influential factors toward learning mathematics
achievement were attitude toward learning mathematics and income of parents and the negative influential
factors toward learning mathematics achievement was anxiety toward mathematics testing. 2.) Two predictable
influential factors toward learning mathematics achievement at the 0.05 level of significance were attitude
toward mathematics learning (x2), and anxiety toward mathematics testing (x3) that could predict learning
mathematics achievement at the 0.05 level of significance of approximately 9.4 % and the predictability
equations in raw scores and standard scores were
^

Z
^

Y

=

0.257 z2 – 0.179z3

=

7.105 + 0.02681x2 – 0.03375x3

Keywords: 1. Teaching of mathematics. 2. Achievement in mathematics.
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

บทนำ�
ความสำ�คัญและความเปนมาของปญหา
การศึกษาเปนหนทางที่จะนำ � ไปสู ก ารพั ฒ นา
ประเทศ ใหเจริญรุงเรืองในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประเทศที่
พัฒนาแลวทัง้ หลายตางตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
ศึกษา นับตั้งแตประเทศรัสเซียสงยานอวกาศสปุตนิก
ขึ้นสูวงโคจรของโลกไปยังดวงจันทรเปนครั้งแรก ตาม
มาดวยประเทศสหรัฐอเมริกาสงยานอวกาศอพอลโล
11 ที่มีนักบินอวกาศคนแรก คือ นีลอารมสตรองไป
เหยียบดวงจันทร ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดกา วหนาและพัฒนาอยางรวดเร็ว ประเทศ
พั ฒ นาทั้ ง หลายต า งตระหนั ก และให ค วามสำ � คั ญ กั บ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ เปนหัวใจ
สำ�คัญของการพัฒนาประเทศ แตละประเทศตางปรับปรุง
หลั ก สู ต รการศึกษาให สอดคล องและทัน สมั ย ต อ การ
เปลีย่ นแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา
จึงเปนเสมือนกระจกเงาบานใหญสะทอนใหเห็นถึงการ
พัฒนาประเทศใหเจริญอยางยั่งยืน
การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
จำ � เป น ต อ งพั ฒ นาการสอนคณิ ต ศาสตร ค วบคู  กั น ไป
เพราะคณิ ต ศาสตร เ ป น พื้ น ฐานของการศึ ก ษาด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังที่ยุพิน พิพิธกุล (2549 :
1-2) ไดสรุปลักษณะความสำ�คัญของคณิตศาสตร ไววา
1. คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิดสามารถ
ใชคณิตศาสตรพิสูจนอยางมีเหตุผล 2. คณิตศาสตร
ชวยใหคนเปนผูท มี่ เี หตุผล เปนคนใฝรู ตลอดจนพยายาม
คิดสิ่งที่แปลกใหม คณิตศาสตรจึงเปนรากฐานแหง
ความเจริญของเทคโนโลยีดานตางๆ 3. คณิตศาสตร
เปนวิชาทีเ่ กีย่ วกับความคิดของมนุษย และใชสญ
ั ลักษณ
แทนความคิ ด นั้ น คณิ ต ศาสตร จึ ง เป น ภาษาสากล
4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีรูปแบบ (Pattern) และ
5. คณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ โี ครงสราง มีเหตุผล ชวยพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
กระทรวงศึกษาธิการไดเริ่มบรรจุคณิตศาสตร
ลงในทุ กหลักสูตรของช วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึ กษา

ตอนปลาย) ของหลักสูตรพุทธศักราช 2544 เริ่มใชเมื่อ
ปพุทธศักราช 2545 (ศึกษาธิการ, กระทรวง 2544 :
155-160) กำ�หนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคนตองเรียนคณิตศาสตรพนื้ ฐาน สวนนักเรียน
ที่เรียนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจะตองเรียน
เพิ่ ม ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก อ นหน า นั้ น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมไดเลือกเรียน
คณิตศาสตรไมตองเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน และ
หลักสูตรพุทธศักราช 2544 ไดถูกปรับปรุงแกไขโดย
สำ�นักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (ศึกษาธิการ, กระทรวง 2551 : 1-7) เพื่อ
พั ฒ นาไปสู  ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเรียนคณิตศาสตรในปจจุบันยิ่งขึ้น เริ่มประกาศ
ใชในเทอมตนของปการศึกษา 2552 และไดระบุสาเหตุ
ที่ตองเรียนคณิตศาสตรไวดังนี้ “คณิตศาสตรมีบทบาท
สำ�คัญยิง่ ตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทำ�ใหมนุษย
มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มี
ระเบี ย บ มี แ บบแผน สามารถวิ เ คราะห ป  ญ หาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจ แกปญ
 หาและนำ�ไปใชในชีวติ ประจำ�วัน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร
ยังเปนเครือ่ งมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงเปน
ประโยชนตอการดำ�รงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
ผูวิจัยในฐานะอาจารยสอนคณิตศาสตรมาเปน
เวลา 26 ป ในโรงเรียนมหรรณพาราม (2525-2527)
โรงเรียนศึกษานารี (2528-2534) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (2534-ป จ จุ บั น ) พบป ญ หา
ตางๆ โดยเฉพาะนักเรียนมักจะถามปญหาวา “เรียน
คณิ ต ศาสตร ไ ปทำ � ไม” นั ก เรี ย นไม เ ห็ น คุ ณ ค า และ
ประโยชนในการเรียนคณิตศาสตร และคะแนนสอบ
คณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นยั ง ต่ำ � ซึ่ ง แสดงได
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม. 6 ใน 3 ปยอนหลัง
ปการศึกษา 2548
จำ�นวนผูสอบ
319,108

คาเฉลี่ย

ปการศึกษา 2549
SD

28.46 13.87

จำ�นวนผูสอบ
314,094

คาเฉลี่ย

ปการศึกษา 2550
SD

32.37 14.32

จำ�นวนผูสอบ

คาเฉลี่ย

SD

329,824

32.49

12.17

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (Retrieved January 16, 2008. from http//www.niets.or.th./pdf/
sumup 2550.pdf)
ผลการสอบทั้ง 3 ปแสดงใหเห็นวาผลการสอบ
O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ยังต่ำ�อยู
คาเฉลีย่ ของคะแนนสอบประมาณ 32 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยของคะแนนสอบไมควร
ต่ำ�กวา 50 คะแนน
จากสภาพปญหาดังกลาวจึงทำ�ใหผูวิจัยสนใจ
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะในชวงชั้นที่ 4 นี้เปน
ชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตนักเรียนเพราะจะตองสอบ
แขงขันเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาเมื่อจบชั้น ม. 6
และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาพืน้ ฐานทีจ่ ะตองนำ�คะแนน
สอบที่ไดของนักเรียนทุกคนมาใชในการสอบแขงขัน
เขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผลตออนาคตใน
การประกอบอาชีพของนักเรียนตอไป
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จากงานวิจยั ของ ซีฮนุ โช (Choe 1971 : 781-A)
พบวา คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหญิง
ระดับ 8 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมือ่ ระดับความสัมพันธในครอบครัวตางกัน งานวิจยั ของ
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 61 – 78) พบวา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรอยางมีนัยสำ �คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เรี ย งจากมากไปหาน อ ยคื อ ความรู  พื้ น ฐานเดิ ม
ประสบการณในการสอน ความเปนผูนำ�ดานวิชาการ
ของอาจารยใหญหรือผูอำ�นวยการ เชาวปญญา รายได
ของผูปกครอง ขนาดของโรงเรียน การใชสื่อการสอน
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ระดับการศึกษาของผูปกครอง จำ�นวนคาบที่ครูสอน
ใน 1 สัปดาห เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และการสงเสริมการเรียนของผูปกครอง
ตัวทำ�นายที่สามารถทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรไดถึงรอยละ 60.064 คือ ความรูพื้นฐาน
เดิม ความเปนผูนำ�ดานวิชาการของอาจารยใหญหรือ
ผูอำ�นวยการ เชาวปญญา ประสบการณในการสอน
รายไดของผูป กครอง ขนาดของโรงเรียน จำ�นวนคาบของ
ครูที่สอนใน 1 สัปดาห วุฒิครูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
โดยที่สัมประสิทธิ์ถดถอยเปนลบ คือ จำ�นวนคาบของ
ครูที่สอนใน 1 สัปดาห และวุฒิของครู งานวิจัยของ
ปริญญา คลายเจริญ (2545 : บทคัดยอ) พบวา ตัวแปร
ที่สามารถจำ�แนกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู ง และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ำ � ของ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 มี 8 ตัว เรียงจากมากไปนอยคือ นิสยั
การเรียนดานการหลีกเลีย่ งการผลัดเวลา พืน้ ความรูเ ดิม
ปญหาดานการปรับตัวทางการเรียน ปญหาดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน เพศ ปญหาดานอารมณ และ
ความรูส กึ นึกคิดเกีย่ วกับตน ภูมหิ ลังทางการศึกษา และ
ภูมิลำ�เนา สำ�หรับตัวแปรที่สามารถจำ�แนกนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 มี 8 ตัวแปร เรียงจากมากไปนอยคือ ภูมิหลัง
ทางการศึกษา พื้นความรูเดิม นิสัยการเรียนดานการ
หลีกเลี่ยงการผลัดเวลา เพศ มารดามีการศึกษาต่ำ�กวา
ระดับปริญญาตรี ปญหาดานการเงิน บิดาทำ�งานใน
บริษัทเอกชน และปญหาดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน สำ�หรับตัวแปรที่สามารถจำ�แนกนักศึกษาชั้น
ปที่ 4 มี 8 ตัวแปร เรียงจากมากไปนอยคือ ปญหาดาน
การปรับตัวทางการเรียน ภูมิหลังทางการศึกษา ปญหา

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ดานอนาคตเกีย่ วกับอาชีพและการศึกษา พืน้ ความรูเ ดิม
นิสัยการเรียนดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา เพศ
ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการสอนของอาจารยดาน
วิธีการสอนและมารดามีอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย
งานวิจัยของนิพล พลกลาง (2550 : บทคัดยอ) พบวา
1.) ปจจัยที่ส งผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ด า นครู ผู  ส อน
ตัวพยากรณ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัด
และประเมินผลมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยางมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ดานผูเ รียน ตัวพยากรณ
ไดแก เพศ การศึกษาคนควา ความพรอมของผูเรียน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.) ความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดานครูผสู อน มีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.323 มีคาอำ�นาจในการ
พยากรณไดรอยละ 10.50 มีความสัมพันธอยางไมมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ดานผูเ รียน มีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.498 มีคาอำ�นาจในการ
พยากรณไดรอยละ 24.80 มีความสัมพันธอยางมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคาคงที่ของสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ 41.875 และงานวิจัย
ของเพ็ญสุดา จันทร (2542 : บทคัดยอ) พบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบ
การเรียนแบบมีสว นรวม แบบอิสระ แบบพึง่ พา และแบบ
แขงขัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนทีม่ แี บบการเรียนแบบหลีกเลีย่ งอยางมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีแบบ
การเรียนแบบมีสว นรวม แบบอิสระ แบบพึง่ พา และแบบ
แขงขัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนทีม่ แี บบการเรียนแบบหลีกเลีย่ งอยางมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ทีม่ คี วามวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร ปานกลางและต่�ำ
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรสงู กวานักเรียนทีม่ ี
ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรสูง อยางมีนัยสำ�คัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05
			 3. มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งแบบการเรี ย น
และความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษางานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ตางชี้ใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
มีปจ จัยจากดานตัวนักเรียน ซึง่ แบงเปนปจจัยทีเ่ กีย่ วกับ
สติ ป  ญ ญาและป จ จั ย ที่ ไ ม ใ ช ส ติ ป  ญ ญา ป จ จั ย ทาง
โรงเรียน และปจจัยทางบาน ทำ�ใหผวู จิ ยั ไดกรอบแนวคิด
ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทางด า นที่ ไ ม ใ ช ส ติ
ปญญาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
โดยศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร ในปจจัยทั้ง 3 ดาน คือ
1. ปจจัยดานนักเรียน ประกอบดวย
			 1.1 ความรูพื้นฐานเดิม
			 1.2 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
			 1.3 ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร
2. ปจจัยดานครอบครัว ประกอบดวย
			 2.1 รายไดของผูปกครอง
			 2.2 การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง
ได แ ก การให ก ารสนั บ สนุ น ทางด า นการศึ ก ษาของ
ผูป กครองตอนักเรียน ทัง้ ดานการเงิน และดานเวลาในการ
เอาใจใส โดยใหรวมถึง การใหรางวัลในการจูงใจ การใช
เหตุผลในการเลี้ยงดูของผูปกครอง การใหเวลาของ
ผูปกครองในการปรึกษาปญหา
3. ปจจัยดานโรงเรียน ประกอบดวย
			 3.1 บริบทโรงเรียน ไดแก สภาพแวดลอม
ทางกายภาพของโรงเรียน โดยใหรวมถึงการมีหองสมุด
ที่ ทั น สมั ย และมี ห นั ง สื อ ประกอบการเรี ย นที่ เ พี ย งพอ
การมีหองเรียนที่มีอุปกรณและสื่อการสอนที่ทันสมัย
การใชสื่อการสอนของครู บรรยากาศในโรงเรียนที่จูงใจ
ต อ การมาเรี ย น การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ
			 3.2 การจัดการเรียนการสอนของครู ไดแก
ความเหมาะสมของตารางสอน ความเอาใจใสในดาน
วิ ช าการของผู  อำ � นวยการโรงเรี ย น วิ ธี ก ารสอนที่ มี
ประสิทธิภาพของครู การวัดผลการเรียนที่สอดคลอง
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

กับจุดประสงคการเรียน บรรยากาศการเรียนในชั้นที่
เกื้อหนุนตอการเรียน ความกระตือรือรนในการสอน
ของครู การจัดการหองเรียน
สามารถเขียนเปนแผนภูมิกรอบแนวความคิด
ไดดังแผนภูมิที่ 1

ม.4/1 จำ�นวน 34 คน ม.4/2 จำ�นวน 39 คน และ ม.4/3
จำ�นวน 40 คน รวม 113 คน
2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี 3 หอง แบงเปน
ม.5/1 จำ�นวน 38 คน ม.5/2 จำ�นวน 36 คน และ
ม.5/3 จำ�นวน 39 คน รวม 113 คน

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิกรอบแนวความคิด
ปจจัยดานนักเรียน
1. ความรูพื้นฐานเดิม
2. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
3. ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร
ปจจัยดานนักเรียน
1. รายไดของผูปกครอง
2. การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

ปจจัยดานโรงเรียน
1. บริบทโรงเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนของครู

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่ อ ทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรจากปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัว
และปจจัยดานโรงเรียน
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนใน
ชวงชั้นที่ 4 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ประจำ�ป
การศึกษา 2551 รวม 335 คน ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มี 3 หอง แบงเปน
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3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี 3 หอง แบงเปน ม.
6/1 จำ�นวน 37 คน ม.6/2 จำ�นวน 37 คน และ ม.6/3
จำ�นวน 35 คน รวม 109 คน
รวมจำ�นวนประชากรทั้งหมด 335 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนในชวง
ชั้นที่ 4 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ประจำ�ปการ
ศึกษา 2551 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จำ�นวน 181 คน
ผูวิจัยดำ�เนินการสุมตัวอยาง ดังนี้
1. สุมตัวอยาง จากประชากรทั้งหมดจำ�นวน
335 คน โดยใชตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan
(Krejcie and Morgan 1970 : 608) ไดตวั อยางประชากร

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ผูปกครอง เปนแบบตรวจรายการ (Check list) จำ�นวน
13 ขอ
ตอนที่ 2		 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) มี 5 ระดับ จำ�นวน 20 ขอ
ตอนที่ 3		 แบบสอบถามเกีย่ วกับความวิตกกังวล
ตอการสอบคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณ

นักเรียนในแตละชั้น จำ�นวน 181 คน ดังรายละเอียด
จำ�นวนนักเรียนที่เปนตัวอยาง ดังตารางที่ 2
2. สุม นักเรียนแตละหองเรียนในชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4, 5 และ 6 ในขอ 1 โดยวิธสี มุ แบบแบงชัน้ (Stratified
Random Sampling) โดยมีระดับชัน้ เปนชัน้ ภูมิ (Strata)
ไดจำ�นวนนักเรียนในแตละชั้นดังรายละเอียดจำ�นวน
นักเรียนที่เปนตัวอยาง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำ�นวนนักเรียนที่เปนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2551
นักเรียนชั้น
		

ประชากร

กลุมตัวอยาง

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ม. 4/1
ม. 4/2
ม. 4/3
ม. 5/1
ม. 5/2
ม. 5/3
ม. 6/1
ม. 6/2
ม. 6/3

13
12
7
13
17
6
21
12
4

21
27
33
25
19
33
16
25
31

34
39
40
38
36
39
37
37
35

9
6
3
6
8
4
7
5
4

9
15
19
15
11
17
13
15
15

18
21
22
21
19
21
20
20
19

รวม

105

230

335

52

129

181

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก แบบ
สอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรทั้ง 3 ดาน คือ ปจจัยดานนักเรียน
ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานโรงเรียน มี 1 ฉบับ
แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล พื้ น ฐาน
ของนักเรียนและการสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง
ไดแก เพศของนักเรียน ผูที่รับผิดชอบคาใชจายเกี่ยว
กั บ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น ผู  ป กครองของนั ก เรี ย น
รายไดของผูปกครอง และการสนับสนุนการเรียนของ

คา (Rating scale) มี 5 ระดับ จำ�นวน 13 ขอ
ตอนที่ 4		 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทโรงเรียน
คำ�ถามครอบคลุม สภาพแวดลอมทางกายภาพของ
โรงเรี ย น โดยรวมถึ ง การมี ห อ งสมุ ด ที่ ทั น สมั ย และมี
หนังสือประกอบการเรียนที่เพียงพอ การมีหองเรียนที่
มีอุปกรณและสื่อการสอนที่ทันสมัย การใชสื่อการสอน
ของครู บรรยากาศในโรงเรียนที่จูงใจตอการมาเรียน
การบริหารจัดการโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ
จำ�นวน 12 ขอ
ตอนที่ 5		 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการเรียน
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การสอนของครู คำ�ถามครอบคลุม ความเหมาะสมของ
ตารางสอน ความเอาใจใส ใ นด า นวิ ช าการของ
ผู  อำ� นวยการโรงเรียน วิธีการสอนที่มีประสิทธิ ภ าพ
ของครู การวัดผลการเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงค
การเรี ย น บรรยากาศการเรี ย นในชั้ น ที่ เ กื้ อ หนุ น ต อ
การเรียน ความกระตือรือรนในการสอนของครู การจัดการ
หองเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) มี 5 ระดับ จำ�นวน 15 ขอ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำ�เร็จรูปทางสังคมศาสตร
			 1.2 หาคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ 5 ตอน
โดยหาคาความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
			 1.3 หาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัด (Standard Error of measurement : Se) ของ
แบบสอบถามโดยใชสูตร

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทำ � หนั ง สื อ ถึ ง ผู  อำ � นวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความรวมมือใหนักเรียนชั้น
ม.4 ม.5 และ ม.6 ทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางตอบแบบสอบถาม
2. นำ�แบบสอบถามทั้ง 5 ตอน ไปใหนักเรียน
ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 ที่เปนกลุมตัวอยางทำ� ไดจำ�นวน
นักเรียนทั้งสิ้น 181 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.
3. เก็บขอมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตรในชั้น ม.
3 ทั้งภาคตนและภาคปลายของกลุมตัวอยางจากหนวย
ทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใช
เปนคะแนนความรูพื้นฐานเดิม
4. เก็บขอมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐานใน
ชั้น ม.4 ทั้งภาคตนและภาคปลายของกลุมตัวอยางจาก
หนวยทะเบียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
ใชเปนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
5. นำ�แบบสอบถามทั้ง 5 ตอน มาตรวจเพื่อ
ใหคะแนนตามที่ไดระบุมาแลวขางตน เพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดจำ�นวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
เปนนักเรียน ม.4 จำ�นวน 61 คน นักเรียน ม.5 จำ�นวน
61 คน และนักเรียน ม.6 จำ�นวน 59 คน รวมทั้งสิ้น
181 คน

เมื่อ Se แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ไดท�ำ การวิเคราะหขอ มูล โดยแบงออกเปน
2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย โดยใชคาสถิติตางๆ ดังตอไปนี้
			 1.1 หาค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานและความ
แปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ และทั้งฉบับ โดย
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Se
การวัด

=

Sx 1−a

Sx แทน คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ
ทั้งฉบับ
a แทน คาความเที่ยงของแบบวัด (Mehrens
and Lehman 1975 : 95 - 105)
2. การวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางประชากร ผูวิจัยทำ�การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรส�ำ เร็จรูปทางสังคมศาสตร โดย
วิเคราะหดังนี้
			 2.1 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวทำ�นายดวยกัน และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหว า งตั ว เกณฑ คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรกับตัวทำ�นายแตละตัว
			 2.2 ทดสอบความมี นั ย สำ � คั ญ ของค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแปร
เข า สู  ส มการพยากรณ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร
			 2.3 นำ � ตั ว พยากรณ แ ละตั ว แปรเกณฑ ที่
ผานการคัดเลือกเขาเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทำ�การ
วิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับ
ตัวแปรทำ�นาย โดยวิธีการวิเคราะหแบบ Stepwise
inclusion
			 2.4 ทดสอบการหารู ป สนิ ท ดี ข องสมการ
ถดถอยหรือสมการพยากรณ (Test of goodness of fit
of regression equation) เพื่อคำ�นวณคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคณ
ู เพือ่ พิจารณาดูวา ตัวพยากรณเหลานัน้
สัมพันธกับตัวแปรเกณฑอยางเชื่อถือไดทางสถิติ โดย

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ทดสอบสถิติสวนรวม F (Over all F - test)
			 2.5 หาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของตั ว
พยากรณในรูปคะแนนดิบ (b : Under-standardized
Regression Coefficient)
			 2.6 หาคาคงที่ของสมการพยากรณ
			 2.7 สรางสมการทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร สมการแรกทีไ่ ดจะเปนสมการถดถอย
ที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว สมการที่สองจะมีตัวแปร
อิสระ 2 ตัว และสมการตอไปจะมีตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้น
ตามลำ�ดับ สำ�หรับสมการทำ�นายที่ดีที่สุดคือ สมการที่มี
ตัวแปรอิสระมากที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาหาป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
จากการวิเคราะหขอ มูลพบวา สัมประสิทธิส์ หสัม
พันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทั้ง 7
ตัวแปร ในปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัวและ
ปจจัยดานโรงเรียน มีตวั แปรทำ�นายทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำ�นวน 3 ตัวแปร เรียงตามลำ�ดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ
เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร (x2) รายไดของผูป กครอง (x4)
ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร (x3) ตัวแปรที่
สงผลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
คือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร รายไดของผูปกครอง
สวนตัวแปรที่สงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร คือ ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร
2. การทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรจากปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดาน
ครอบครัว และปจจัยดานโรงเรียน
จากการวิเคราะหขอ มูลพบวา ตัวแปรทำ�นายทีด่ ี
ในการทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (x2) ความวิตกกังวลตอการ
สอบคณิ ต ศาสตร (x 3) ตั ว แปรทำ � นายเหล า นี้ ใ ห ค  า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณที่มีนัยสำ �คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีอำ�นาจในการทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรไดรอยละ 9.4 อยางมีนัยสำ�คัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05
สมการทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
^

Z

=

0.257 z2 – 0.179 z3

และสมการทำ�นายในในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
^

Y

= 7.105 + 0.02681x2 – 0.03375x3

อภิปรายผลการวิจัย
1. คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยดาน
นักเรียน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานโรงเรียน
กับผลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ในชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธทาง
บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ยอมสงผลใหนักเรียน
สนใจและตั้งใจเรียนในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสอคลอง
กับ อีเทลเบิรท ออนวูดีวี อีเคโอชา (Ekeocha 1986 :
2103 - A) ที่พบวา เจตคติของนักเรียนเปนสาเหตุ
โดยตรงทางบวกอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตติ อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สอดคลองกับ ไมตรี
อินทรประสิทธิ์ (2529 : 46 - 47) ที่พบวา เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สอดคลองกับประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 63)
ที่พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธทาง
บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับ เชน (Chen 2001
: 161 อางอิงใน อรสา สรอยคำ� 2550 : 24 - 25) ทีพ่ บวา
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
รายไดของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครอง
ที่มีรายไดมากยอมสามารถสนับสนุนทางการเงินให
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

กับนักเรียนเพื่อเปนคาใชจายดานการศึกษาไดอยาง
เพียงพอ ทำ�ใหรายไดของผูปกครองสงผลทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
อรสา สรอยคำ� (2550 : บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนที่มี
คาใชจายที่ไดรับตอเดือน 501 - 1,000 บาท 1,001 1,500 บาท และมากกวา 1,500 บาท มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีคาใชจายที่ไดรับตอ
เดือน 500 บาท และสอดคลองกับ วิกเตอร มานูเอล
บูจนั เดลกาโด (Bujan-Delgado 1983 : 2583 - A) ทีพ่ บวา
นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงไดคะแนน
การแกปญหาวิชาเลขคณิตสูงกวานักเรียนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ำ�กวาอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และสอดคลองกับ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 :
63) ที่ พ บว า ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 คือ รายไดของผูปกครอง และสอดคลองกับ
ทูดดีส เนไบยู (Tuddese 1997 : 1631-A) ไดศึกษาผล
กระทบจากครู จากครอบครัวที่มีต  อผลสัมฤทธิ์ ท าง
การเรียนคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติของ
ครอบครัว เชน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตัวแปร
สำ�คัญของกระบวนการศึกษา
ความวิ ต กกั ง วลต อ การสอบคณิ ต ศาสตร มี
ความสั ม พั น ธ ท างลบกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นี้
อาจเปนเพราะวา นักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลสูง
ไม ส ามารถทำ � ข อ สอบในเวลาปกติ ส ามารถทำ � ได
อยางงาย เนือ่ งจากความตืน่ เตน ทำ�ใหเกิดความประหมา
ซึ่งสอดคลองกับ มิสซิลดีน เมลาไน (Missildine 2004 :
1) ที่ พ บว า ความวิ ต กกั ง วลและคะแนนทดสอบของ
นักเรียนเกรดหาและเกรดหกมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ และสอดคลองกับ เพ็ญสุดา จันทร
(2542 : บทคัดยอ) ทีพ่ บวานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ทีม่ คี วามวิตกกังวลในการสอบวิชาคณิตศาสตรปานกลาง
และต่ำ�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนทีม่ คี วามวิตกกังวลในการสอบวิชาคณิตศาสตร
สูงอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอคลอง
กับไซออน (Sion 1993 : อางถึงใน จิรากุล พิพัฒน
ตันติศกั ดิ์ 2548 : 63 – 64) ทีพ่ บวา การลดความวิตกกังวล
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เปนสาเหตุทางออมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสนับสนุนการเรียนของผูปกครองไมมีความ
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยาง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วานักเรียนในชวงชั้นที่ 4 มีวุฒิภาวะอยูในระดับสูง
จึงไมจำ�เปนตองพึ่งการสนับสนุนจากผูปกครอง ซึ่ง
สอดคลองกับกัลยา อินทรสาร (2540 : 102) ทีพ่ บวาการ
สนับสนุนของผูปกครองไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียน และไมสอดคลองกับ
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 75) ที่พบวาการ
สงเสริมการเรียนของผูป กครองมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 อย า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01
ความรูพื้นฐานเดิม ไมมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ในชวงชั้นที่ 4 อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยสวนใหญที่ไดทำ�มาแลว เชน งาน
วิจัยของประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 : 73 - 74)
งานวิจัยของ กัลยา อินทรสาร (2540 : 99) งานวิจัยของ
ปริญญา คลายเจริญ (2545 : บทคัดยอ) และงานวิจัย
ของ แนน เอลเลน บราวน (Brown 1983 : 3795 - A)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กับวิชาคณิตศาสตรในชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 มีเนือ้ หาบางสวนทีน่ �ำ มาเรียนซ้�ำ ใหม เนือ้ หา
หลักสูตรเปนเหมือนเกลียว และนักเรียนในชวงชั้นที่
4 เริ่มมีวุฒิภาวะสูงขึ้นกวาในขณะเมื่อเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ทีย่ งั เปนเด็กเล็กอยู ทำ�ใหนกั เรียนในชวงชัน้
ที่ 4 ตั้งใจเรียนมากขึ้น จึงไดระดับคะแนนดีกวาระดับ
คะแนนคณิตศาสตร ขณะเมื่อเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 เปนผลทำ�ใหความรูพื้นฐานเดิมไมสงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร บริบทโรงเรียนและ
การจัดการเรียนการสอนของครู ไมมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับกัลยา อินทรสาร
(2540 : 99 - 103) ที่พบวาพฤติกรรมการสอนไมสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมทางกายภาพสงผลทางดานลบตอ

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และสอดคลองกับ
นิพล พลกลาง (2550 : บทคัดยอ) ทีพ่ บวาความสัมพันธ
ระหว า งป จ จั ย ด า นผู  บ ริ ห ารกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และ
ขัดแยงกับวสันต ธานินทรธราธาร (2542 : บทคัดยอ)
ที่ พ บว า องค ป ระกอบที่ ส  ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน คือ บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพทางดานการบริหารและ
การจัดการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนในชวงชั้น
ที่ 4 สวนใหญไมจำ�เปนตองพึ่งพาโรงเรียนเกี่ยวบริบท
โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู เชน การ
มีหองสมุดทันสมัย การตรวจตราดูแลความเรียบรอย
ของผูอำ�นวยการและฝายปกครอง ครูคณิตศาสตรสอน
แลวนักเรียนเขาใจงาย เปนตน เพราะนักเรียนในชวงชัน้
ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถใชหอ ง
สมุ ด และบริ ก ารอื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได
เชนเดียวกับนักศึกษา และนักเรียนสวนใหญมักนิยมไป
หาความรูเพิ่มเติมในสำ�นักกวดวิชาตางๆ ในกรุงเทพฯ
มักไมนิยมเรียนในชั้นเรียนอยางเดียว และไมคอยเห็น
ความสำ�คัญของการเรียนในชั้นเรียน ตัวอยางเชน ใน
วันครู คือวันที่ 16 มกราคมของทุกป โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรไมหยุดเรียน แตโรงเรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพฯ จัดสอนชดเชยให เพราะนักเรียนสวนใหญ
หยุด ซึง่ นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลายมาเรียนในวันดังกลาวเพียงครึ่งหอง
จึงเปนสาเหตุทที่ �ำ ใหบริบทโรงเรียนและการจัดการเรียน
การสอนของครูไมมคี วามสัมพันธกบั ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนคณิตศาสตรอยางมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
2. เมื่ อ พิ จ ารณาป จ จั ย ที่ เ ป น ตั ว ทำ � นายผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ทั้ ง สามด า น คื อ
ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดาน
โรงเรี ย น พบว า ตั ว ทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร เรียงตามลำ� ดับค าสัมประสิท ธิ์ ถ ดถอย
ของตัวทำ�นายจากมากไปหานอย คือ เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร และความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร
ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวนี้ เปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพใน
การทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ

นักเรียนในชวงชั้นที่ 4 ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีอำ�นาจในการทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรได รอยละ 9.4
ปจจัยดานนักเรียน ตัวทำ�นายทีด่ ใี นการทำ�นาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนคือ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และความวิตกกังวลตอการ
สอบคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ อีเทลเบิรท ออนวูดีวี
อีเคโอชา (Ekeocha 1986 : 2103 - A) ทีพ่ บวา เจตคติของ
นักเรียนเปนสาเหตุโดยตรงทางบวกอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ไมสอดคลองกับประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2532 :
75 - 77) และไมสอดคลองกับกัลยา อินทรสาร (2540 :
99 - 103) ทีพ่ บวาเจตคติตอ วิชาคณิตศาสตรไมสามารถ
ร ว มกั น ทำ� นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตสาสตร ยอมสงผลให
นั ก เรี ย นสนใจและตั้ ง ใจเรี ย น ทำ � ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรี ย นคณิ ต สาสตร ดี ขึ้ น จึ ง ทำ � ให เ จตคติ ต  อ วิ ช า
คณิตศาสตรเปนตัวทำ�นายที่ดีในการทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร
ส ว นตั ว แปรความวิ ต กกั ง วลต อ การสอบ
คณิตศาสตรสามารถรวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนไดอยางมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ
ทำ�นายมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคาเปน
ลบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนยิ่งมีระดับความวิตก
กังวลสูง ยิง่ ทำ�ใหจติ ใจสับสน ตืน่ เตน ไมสามารถควบคุม
ความตื่นเตนได จึงทำ�ใหไมสามารถทำ�ขอสอบได ทั้งๆ
ที่ในเวลาปกติสามารถทำ�ได จึงทำ�ใหความวิตกกังวล
ต อ การสอบคณิ ต ศาสตร ส ามารถทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยที่สัมประสิทธิ์การทำ�นายเปนลบ ซึ่ง
สอดคลองกับ มิสซิลดีน เมลาไน (Missildine 2004 : 1)
ที่ พ บว า ความวิ ต กกั ง วลและคะแนนทดสอบทั้ ง ของ
นักเรียนเกรดหาและเกรดหกมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ และสอดคลองกับ ไซออน (Sion
1993 : อางถึงใน จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์   2548 :
63 - 64) ที่พบวาการลดความวิตกกังวลเปนสาเหตุทาง
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ออมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนตัวแปรความรูพ นื้ ฐานเดิมไมสามารถทำ�นาย
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับประเสริฐ เตชะ
นาราเกียรติ (2532 : 67 - 69) ที่พบวาตัวทำ�นายที่ดี
คื อ พื้ น ฐานความรู  เดิม สามารถทำ � นายผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ไ ด อ ย า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารทำ � นาย
เทากับ 0.35267 (R2 = 0.35267) และขัดแยงกับ
กัลยา อินทรสาร (2540 : 95 - 99) ที่พบวา พื้นฐาน
ความรู  เ ดิ ม เปนตัวทำ � นาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น
คณิ ต ศาสตร ไ ด อ ย า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.01 และขัดแยงกับ แนน เอลเลน บราวน (Brown
1983 : 3795 - A) ที่พบวาตัวทำ�นายที่ดีที่สุดของผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรคือ ระดับคะแนน
เดิมในการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้งนี้
สามารถอธิบายเหตุผลไดดังนี้ พื้นฐานความรูเดิมกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรซึ่งแทน
ดวยคะแนนวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐาน มีเนือ้ หาซ้�ำ ซอนกัน
มีลกั ษณะเนือ้ หาหลักสูตรเปนเหมือนเกลียว และนักเรียน
ในชวงชั้นที่ 4 เริ่มมีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ และเริม่ ตัง้ ใจเรียน จึงทำ�ใหไดระดับคะแนนในวิชา
คณิตสาสตรพื้นฐานดีกวาระดับคะแนนคณิตศาสตรใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนผลทำ�ใหความรูพื้นฐานเดิม
ไม ส ามารถทำ � นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยดานครอบครัว คือ ตัวทำ�นายการสนับสนุน
การเรียนของผูปกครอง ไมสามารถรวมกันทำ�นายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับประเสริฐ เตชะ
นาราเกียรติ (2532 : 76 -77) ที่พบวาการสงเสริมการ
เรียนของผูป กครองไมสามารถรวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สอดคลองกับกัลยา อินทรสาร (2540 : 102) ที่พบวา
ในการหาตัวทำ�นายที่ดี การสนับสนุนการเรียนของ
ผูปกครองไมสามารถรวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไม ไ ด เ กิ ด จากการ
สนับสนุนการเรียนของผูปกครอง แตอาจเกิดจากปจจัย
อื่นที่มีอิทธิพลมากกวา เชน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
จึงทำ�ใหการสนับสนุนการเรียนของผูป กครองไมสามารถ
ร ว มกั น ทำ� นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรรายไดของผูป กครองมีความสัมพันธทาง
บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสามารถทำ�นาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับประเสริฐ เตชะ
นาราเกียรติ (2532 : 67 - 69) ที่พบวารายไดของ
ผูปกครองสามารถรวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร อ ย า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.01 และขัดแยงกับ ทูดดีส เนไบยู (Tuddese 1997 :
1631-A) ที่พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปน
ตัวแปรสำ�คัญของกระบวนการศึกษา และขัดแยงกับ
วิกเตอร มานูเอล บูจนั เดลกาโด (Bujan-Delgado 1983 :
2583 - A) ที่พบวานักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง ไดคะแนนการแกปญหาวิชาเลขคณิตสูงกวา
นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ�กวาอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายเหตุผลไดดงั นี้
นักเรียนที่มีฐานะไมคอยดี รูสภาพตัวเองและตองการ
สรางฐานะตัวเอง จึงมีความมุงมั่นและตั้งใจเรียน จึง
ทำ�ใหรายไดของผูป กครองไมสามารถทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสวนใหญในประเทศกำ�ลังพัฒนา เชน
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม คลายประเทศไทย คือ
นักเรียนทีม่ ฐี านะไมคอ ยดีสว นใหญ จะมีความมุง มัน่ และ
ตั้งใจเรียน เพราะรูสภาพตัวเองและตองการสรางฐานะ
ใหตัวเอง (บทความ “ปการศึกษาใหมเวียดนามมุงปรับ
คุณภาพจากระดับประถม” จาก http://news.nipa.
co.th/news.action?newsid=146395 และ บทความ
“นักเรียนยากจนในมณฑลจี่หลิน” จาก http://thai.cri.
cn/1/2008/09/03/21s132880.htm)
ปจจัยดานโรงเรียน ตัวทำ�นายคือ บริบทโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครู ไมสามารถทำ�นาย

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร ไ ด อ ย า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ กัลยา
อินทรสาร (2540 : 102) ที่พบวาองคประกอบดาน
พฤติกรรมการสอนไมสามารถรวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
และสอดคลองกับ นิพล พลกลาง (2550 : บทคัดยอ) ที่
พบวา ดานครูผสู อน มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคณ
ู
เทากับ 0.323 มีคาอำ�นาจในการพยากรณไดรอยละ
10.5 อยางไมมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ขัดแยงกับวสันต ธานินทรธราธาร (2542 : บทคัดยอ)
ที่พบวา องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน คือ บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพทางดานการบริหารและการ
จัดการ และขัดแยงกับอัจฉรา ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ)
ที่ พ บว า ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยาง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนในชวงชั้น
ที่ 4 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวุฒิภาวะ
คอนขางสูง ไมจำ�เปนตองพึ่งพาโรงเรียน สามารถ
ใช บ ริ ก ารด า นต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได
เชนเดียวกับนักศึกษา เชน บริการหองสมุด เพื่อการ
คนควา ทำ�การบานและการอานหนังสือ และนักเรียน
ส ว นใหญ มักนิยมไปหาความรู เพิ่มเติมจากโรงเรี ย น
กวดวิชาตางๆ ในกรุงเทพฯ ไมใชเรียนแตในชั้นเรียน
อย า งเดี ย ว จึ ง ทำ � ให ป  จ จั ย ด า นโรงเรี ย น คื อ บริ บ ท
โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูไมสามารถ
รวมกันทำ�นายผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช
			 1.1 ผลจากการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชา
คณิ ต ศาสตร เ ป น ตั ว แปรที่ มี ค วามสำ � คั ญ ที่ สุ ด ต อ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร ดังนัน้ ครูคณิตศาสตร
จึ ง ควรตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของเจตคติ ต  อ วิ ช า
คณิตศาสตร พยายามหาวิธกี ารสอนทีไ่ มยงุ ยากซับซอน
และงายตอการเขาใจ เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาคณิตศาสตร การเขมงวดในบางเรื่องมากเกินไป
หรือการเพิกเฉยไมเอาใจใส อาจเปนสาเหตุใหนักเรียน
มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ครูคณิตศาสตรจึง
ควรมีความเปนกันเองกับนักเรียนบาง แตไมใชถึงกับ
เปนเพื่อนเลนกับนักเรียน
			 1.2 ผลจากการวิจัยพบวาความวิตกกังวล
ตอการสอบคณิตศาสตรมีความสำ�คัญตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรในทางลบ ดังนั้น เวลาที่ครู
คณิตศาสตรจะใหนักเรียนทดสอบ เพื่อเก็บคะแนน ควร
ใหนักเรียนไดมีเวลาสำ�หรับการเตรียมความพรอมใน
การสอบ เพื่อจะไดลดความวิตกกังวลตอการสอบ
			 1.3 ผลจากการวิ จั ย พบว า รายได ข อง
ผู  ป กครองมี ค วามสำ� คั ญ ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โรงเรียนจึงควรจัดสอนเสริมใหกบั นักเรียนทีม่ ฐี านะไมดี
และตั้งใจเรียนโดยไมคิดเงิน เพื่อนักเรียนที่มีฐานะไมดี
จะไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่ดี
			 1.4 ถึงแมวา ผลการวิจยั พบวา ตัวแปรบริบท
โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูไมสง ผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โรงเรียนควรที่จะ
จัดบรรยากาศตางๆ ในโรงเรียนใหเอื้ออำ�นวยตอการ
เรียน และสงเสริมใหครูผูสอนใชความสามารถเต็มที่ใน
การถายทอดความรูใหกับนักเรียน และสนับสนุนดาน
วิชาการ และการใหรางวัลจูงใจในการตั้งใจเรียนแก
นักเรียน เพื่อจะไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น
และเปนการสรางชือ่ เสียงใหกบั โรงเรียนในอนาคตตอไป
			 1.5 ถึงแมผลการวิจัยพบวา การสนับสนุน
การเรียนของผูปกครองไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ดังนั้นจึงควรใหผูปกครองที่ตองการ
เห็นความกาวหนาของบุตรหลานตน สนใจสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียน โดยพยายามแบงเวลา
เพื่อพูดคุยและชวยเหลือปรึกษาแกปญหาตางๆ ให
กับบุตรหลานของตน เพื่อที่จะไมหันไปปรึกษาเพื่อน
อยางเดียว ซึง่ เพือ่ นอาจชีน้ �ำ ไปในทางทีไ่ มถกู ตองเพราะ
มีประสบการณและวุฒิภาวะยังต่ำ�
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
			 2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไมสามารถ
นำ�ปจจัยอืน่ ๆ ดานนักเรียนและดานโรงเรียน เชน วุฒคิ รู
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ประสบการณในการสอนของครู ขนาดของโรงเรียน
เปนตน เพราะติดปญหาทุนวิจัยที่จำ�เปนตองทำ�วิจัย
เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำ�ใหการวิจัยในครั้งนี้ไมสามารถทำ�ใหสมบูรณแบบได
			 2.2 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ บาง เชน
พฤติกรรมการเรียน ความตั้งใจเรียน จำ�นวนการบาน
ที่ทำ�จำ�นวนวิชาคณิตศาสตรที่ลงเรียนที่สงผลตอผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
			 2.3 เพื่อใหไดปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ที่มีความสมบูรณแบบและ
เชื่อถือได จึงควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ
ประกอบเขาดวยกัน เชน การสังเกตพฤติกรรม และการ
สัมภาษณ ควบคูกันไปกับการใชแบบสอบถาม
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