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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation Research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย เพศ ที่ต้ังของสถานศึกษา สังกัดของสถานศึกษา แผน 
การเรียนของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร พฤติกรรม
การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ในการศึกษาวิจัยไดสุมกลุมนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ใน 
ภาคที่ 1 ของปการศึกษา 2548 จํานวน 866 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) จากนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 1,992 คนมาเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานทางคณิต-
ศาสตร แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย ขอสอบการทดสอบยอย 2 ครั้ง ขอสอบ
กลางภาค และขอสอบปลายภาค และสุดทายคือ แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา แบบทดสอบดังกลาวมี     
คาความเชื่อมั่นในการทดสอบตั้งแต 0.830 ถึง 0.877 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหและประมวลผล ซึ่งไดผลสรุปจากการศึกษาวิจัยดังนี้ 1. ผลการศึกษาตัวแปรเชิง
คุณภาพ 3 ตัวแปร คือ เพศ ที่ต้ังของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด) และสังกัดของสถานศึกษา (รัฐบาล/เอกชน) พบวา
สังกัดของสถานศึกษามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาที่อยูในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งคาเฉลี่ยของนักศึกษา 
จากสถานศึกษาที่อยูในสังกัดของรัฐบาลมีคาเฉลี่ยสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05  2. นักศึกษาที่มาจากแผนการเรียน
กอนเขามหาวิทยาลัยที่ตางกัน คือ คณิต-วิทย ศิลป-ภาษา ศิลป-คํานวณ และอาชีวศึกษา มีความแตกตางกันมากในดานความ 
รูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ทําใหแผนการเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานคอนขางสูง โดย
ที่นักศึกษาที่มาจากแผนการเรียนศิลป-ภาษาและอาชีวศึกษามีอุปสรรคในการเรียนวิชานี้ เนื่องจากมีความรูพ้ืนฐานทางคณิต-
ศาสตรที่ตํ่ากวานักศึกษาจากแผนอื่น ถึงแมวาจะมีเกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมการเรียน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไม
แตกตางจากแผนอื่น จุดออนของนักศึกษากลุมนี้จะพิจารณาไดจากคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คอนขาง      
ตํ่าและอัตราการเพิกถอนกอนสอบปลายภาคคอนขางสูง  3. การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ 4       
ตัวแปร ไดแก ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ผลปรากฏวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานและจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณมีคาเทากับ 0.54 
แสดงวา ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน    
ไดรอยละ 54 และ 4. เมื่อใชตัวแปรอิสระเชิงปริมาณทั้ง 4 ตัวแปรเปนตัวพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน พบวา สัมประสิทธิ์การถดถอยที่เปนคะแนนมาตรฐานของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรในสมการพยากรณ 
                                                            

* ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (0.60) พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (0.19)  
เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย (0.18) และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร (0.10) 

 
ABSTRACT 

This research was a correlation research which aimed to study the affects of selected factors to learning 
achievement of the students for Fundamental Mathematics course. Such factors were sex, site of schools 
(Bangkok / upcountry) and type of schools (Government-owned and private-owned) where the students studied 
in pre-university level, basic mathematical knowledge, attitude towards mathematics learning, comulative grade 
point average at pre-university level, academic plan of study at pre-university level, and the students’ learning 
behavior while studying this course. The research was conducted through a sample of 866 students selected by 
cluster-sampling method from a population of 1,992 students who registered for the course in the first semester 
of 2005 academic year. Research instruments used for the research consisted of a test paper for mathematical 
basic knowledge, examination papers (test 1, test 2, midterm exam and final exam) to monitor the learning 
achievement on Fundamental Mathematics course, and a questionnaire to explore the students’ attitude towards 
mathematics learning.  The confident values for these instruments ranged from 0.830 to 0.877. Both descriptive 
and inference statistics were used to explain the fact finding while the research data was processed and analyzed 
through the aid of computerized programs. The results from the study were as follows. 

1.  Among the three qualitative variables, sex, site of schools, and type of schools, it was found that only 
type of schools had an impact on the students’ learning achievement. The result was determined by the mean 
scores of their learning achievement from which the mean score of the students from the government-owned 
schools was higher than that of the students from the private-owned schools at 0.05 level of significance. 

2.  The students from different academic plans (at pre-university level); math-science, art-language, art-
math, and vocational study were very different in their basic mathematical knowledge which caused the high 
impact on their learning achievement. The result from the research study showed that the art-language students 
and vocational students had difficulties in learning this course due to their weak mathematical background which 
resulted in low achievement scores and high percentage of dropping.   

3.  Results from the Spearman’s correlation analysis among the four quantitative variables; mathematical 
basic knowledge, comulative grade point average, learning behavior, and attitude towards mathematics learning, 
showed that each variable (factor) had more or less influence on learning achievement scores. Besides, the 
coefficient of the multiple regression analysis was found to be 0.54 showing that the four quantitative variables 
could 54 percent explain the variation on the learning achievement scores. 

4.  To use these four variables as the predictors for the achievement scores in the multiple regression 
analysis, it was found that the regression coefficients of these variables, arranged in order from high to low, were 
as follows: mathematical basic knowledge (0.6), learning behavior (0.19), comulative grade point average (0.18), 
and attitude towards mathematics learning (0.10). 

 
 

บทนํา 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจากเนื้อหาวิชาที่

นักศึกษาไดเรียนรูจากหลักสูตรที่ตัวเองเลือกแลว นักศึกษา
จะตองเรียนรูวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไปที่มีความจําเปนในการนํา 
ไปใชในชีวิตประจําวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนา-
คตอีกดวย ทั้งนี้เพราะกิจกรรมตางๆ ในสังคมลวนตองใช
ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการแกปญหาตางๆ หลัก 
สูตรในระดับปริญญาตรีเกือบทุกสาขาจึงตองมีวิชาคณิต-
ศาสตรเปนวิชาพื้นฐาน จึงกลาวไดวาคณิตศาสตรเปนวิชา
พ้ืนฐานวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ของการ 
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
คณะที่มีคณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานประกอบดวย คณะ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร แตสําหรับ

การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานในคณะบัญชีและคณะ
บริหารธุรกิจนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผู 
รับผิดชอบดานการสอนให คือ วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
(MA 101) ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปที่ 1 กับวิชาคณิต-
ศาสตรธุรกิจ (MA 102) ในภาคการศึกษาที่สองของชั้นปที่ 
1 อยางไรก็ตามถึงแมวาวิชาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มี
ความสําคัญและจําเปนตองศึกษาเปนพื้นฐาน แตนักศึกษา
ที่เขาเรียนในคณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจนั้นเปนนัก-
ศึกษาที่มีความแตกตางกันคอนขางมากทั้งในดานความรู
และทักษะทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามาจาก
สถาบันและแผนการเรียนที่แตกตางกันรวมทั้งเจตคติตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตรก็แตกตางกัน อีกทั้ง นักศึกษา
สวนใหญมีความรูสึกวา คณิตศาสตรเปนวิชาที่เรียนยาก
และนาเบื่อ ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนวิชา



 

คณิตศาสตรเปนอยางมาก จากการสํารวจจํานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานในแตละป พบ 
วา จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอนวิชาเรียนกอนสอบปลายภาค
มีประมาณรอยละ 30 เกือบทุกป ซึ่งเปนปญหาที่ทางภาค 
วิชาคณิตศาสตรมีความวิตกกังวลและตองการคนหาสาเหตุ
ของปญหาเพื่อเปนแนวทางในการบริหารการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณจํานวนนักศึกษา   
ที่เพิกถอนใหนอยลง  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกทําวิจัยเพื่อศึกษาปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน โดยผูวิจัยมีความเชื่อวา ตัวแปรตอไปนี้จะ 
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไดแก   
(1) เพศ (2) ที่ ต้ังของสถานศึกษาของนักศึกษากอนเขา
มหาวิทยาลัย(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด) (3) สังกัดของสถาน-
ศึกษาของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย (รัฐบาล/เอกชน)  
(4) แผนการเรียนของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย (5) 
ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (6) เกรดเฉลี่ยสะสมกอน
เขามหาวิทยาลัย (7) เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
และ (8) พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานระหวางนักศึกษาที่มีสถานภาพแตก 
ตางกันทางดานเพศ ที่ต้ังของสถานศึกษาและสังกัดของ
สถานศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย  

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานระหวางนักศึกษาที่มีแผนการเรียน
กอนเขามหาวิทยาลัยแตกตางกัน 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย เจตคติ    
ตอวิชาคณิตศาสตรและพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐานที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน 

4.  เพื่อสรางสมการพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  เพศของนักศึกษา ที่ต้ังของสถานศึกษา และสังกัด

ของสถานศึกษาของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยที่แตก 
ตางกัน ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐานแตกตางกัน 

2.  นักศึกษาที่มาจากแผนการเรียนในระดับการศึกษา
กอนเขามหาวิทยาลัยที่แตกตางกันทําใหนักศึกษามีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานแตกตางกัน 

3.  ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เกรดเฉลี่ยสะสม
กอนเขามหาวิทยาลัย พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

4.  มีตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาอยางนอยหน่ึงตัวแปร
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษาที่จะมีผล
ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

2.  นําผลที่ไดมาเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อใชเปนแนว 
ทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการเพิกถอนและเพิ่มปริมาณ
ผูสอบผานวิชานี้ใหมากขึ้นกวาเดิม 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การสุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาปจจัย

ทั้ง 8 ปจจัยดังกลาวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะบัญชี และคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการสุมตัวอยางได
สุมตัวอยางนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานในภาคที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 11 กลุมๆละ
ประมาณ 80 คน จากทั้งหมด 27 กลุม ซึ่งเปนการสุมตัว 
อยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % และความผิดพลาดไมเกิน 2.5 % ในการ
สุมทั้งหมด 11 กลุม ไดขนาดตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 
866 คน โดยครอบคลุมนักศึกษาที่มีลักษณะแตกตางตาม
ตัวแปรที่ศึกษา ดังตารางที่ 1-3 

 



 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของนักศึกษาแยกตามเพศ  
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 385 44.5 
หญิง 481 55.5 

รวม 866 100.0 
 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของนักศึกษาแยกตาม แผนการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัย  

แผนการเรียน จํานวน รอยละ 
คณิต-วิทย 278 32.1 
ศิลป-ภาษา 131 15.1 
ศิลป-คํานวณ 258 29.8 
อาชีวศึกษา 175 20.2 
รวม 842 97.2 
ไมระบุแผน 24 2.8 

รวม 866 100.0 
 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของนักศึกษาแยกตามสถานที่ต้ังของสถานศึกษาและสังกัดของสถานศึกษา 
กอนเขามหาวิทยาลัย 

ท่ีต้ังของสถานศึกษา จํานวน รอยละ สังกัดของสถานศึกษา จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ 435 50.2 รัฐบาล 591 68.2 
ตางจังหวัด 425 49.1 เอกชน 270 31.2 
รวม 860 99.3 รวม 861 99.4 
ไมระบุแผน 6 0.7 ไมระบุแผน 5 0.6 

รวม 866 100.0 รวม 866 100.0 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิต-

ศาสตรพื้นฐานประกอบดวย 
1.  ขอสอบยอยครั้งที่ 1 ประกอบดวยโจทยชนิดเลือก 

ตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 16 ขอ ทําการสอบในสัปดาหที่ 5 
ของการเรียน คิดเปนคะแนนสอบ 10 คะแนน และทําการ
วิเคราะหคุณภาพขอสอบ ไดคาความเชื่อมั่น (คา Cron-
bach’s Alpha) เทากับ 0.862 ซึ่งเปนระดับที่ยอมรับได 

2.  ขอสอบยอยครั้งที่ 2 ประกอบดวยโจทยชนิดเลือก 
ตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 16 ขอ ทําการสอบในสัปดาหที่ 5 
หลังสอบกลางภาค คิดเปนคะแนนสอบ 10 คะแนน และ

ทําการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.858 ซึ่งยอมรับได 

3.  ขอสอบกลางภาคประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 
เปนโจทยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอรวม 20 
คะแนน และสวนที่ 2 เปนโจทยแสดงวิธีทําจํานวน 3 ขอ
รวม 15 คะแนน และทําการวิเคราะหคุณภาพขอสอบใน
สวนที่ 1 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.830 ซึ่งยอมรับได 

4.  ขอสอบปลายภาคประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 
เปนโจทยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ รวม 20 
คะแนน และสวนที่ 2 เปนโจทยแสดงวิธีทํา จํานวน 3 ขอ 
รวม 15 คะแนน และทําการวิเคราะหคุณขอสอบไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.837 ซึ่งยอมรับได 



 

คะแนนรวมทั้งหมด 90 คะแนน เปนคะแนนที่ใชวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

เครื่องมือที่ใชวัดความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษา ใชแบบทดสอบเปนโจทยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว 
เลือกจํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยทําการทด 
สอบนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียน และทําการ
วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ ไดคาความเชื่อมั่นเทา 
กับ 0.867 ซึ่งยอมรับได 

เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ใชแบบบันทึกการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาโดย
ผูสอนจะบันทึกทุกสัปดาหๆละ 2 ครั้ง คิดเปนคะแนนเขา
ช้ันเรียน 5 คะแนน บวกกับคะแนนการสงแบบฝกหัดของ
นักศึกษาตลอดทั้งภาคการศึกษาอีก 5 คะแนนคิดเปน
คะแนนวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานรวม 
10 คะแนน 

เครื่องมือที่ใชวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักศึกษาใชแบบสอบถามประกอบดวยคําถามจํานวน 20 
ขอ คําถามแตละขอจะใหนักศึกษาระบุความรูสึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรออกเปน 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คําตอบที่ไดจาก
คําถามทั้ง 20 ขอจะนํามาคํานวณคะแนนเจตคติของนัก-
ศึกษาแตละคนซึ่งจะมีคะแนนที่เปนเชิงบวก สําหรับเจตคติ
ของนักศึกษาเรียงลําดับจาก 1 ถึง 5 คะแนน (คะแนนยิ่งสูง
แสดงถึงเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร) จากนั้นทําการ
วิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเทา 
กับ 0.877 ซึ่งยอมรับได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) คะแนนวัดความรูพ้ืน 
ฐานทางคณิตศาสตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) คะแนนวัด
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) คะแนนวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ทั้งหมดไดจากการรวบรวมจากอาจารย
ผูสอนทั้ง 11 กลุม สวนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวนักศึกษา 
ไดแก เพศ ที่ต้ังและสังกัดของสถานศึกษาของนักศึกษา
กอนเขามหาวิทยาลัย แผนการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัย 
เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย ขอมูลเหลานี้ได  
จากการคัดลอกจากสํานักทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 

1.  ตัวแปรอิสระ จํานวน 8 ตัวแปร ไดแก เพศ (SEX)  
ที่ตั้งของสถานศึกษาของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย 
(SITE) สังกัดของสถานศึกษาของนักศึกษากอนเขามหา-
วิทยาลัย (TYPE) แผนการเรียนของนักศึกษากอนเขามหา-
วิทยาลัย (PLAN) ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (FUND) 
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย (GPA) 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) และพฤติกรรม
การเรียนวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน (BEHAVIOR)  

2.  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ACHEIVMT) 

สถิ ติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอมูลใชทั้ งสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยสถิติเชิงพรรณนาใชสําหรับหา
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใหเห็น
ถึงลักษณะทั่วๆ ไปของตัวแปรที่ทําการศึกษา สวนสถิติ  
เชิงอนุมานใชสําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรอิสระแตละตัวที่มีตอตัวแปรตาม ซึ่งแยกการวิเคราะห
ไดดังนี้  

 (1) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพ 3 
ตัวแปร ไดแก เพศ ที่ ต้ังของสถานศึกษากอนเขามหา-
วิทยาลัย และ สังกัดของสถานศึกษาของนักศึกษากอนเขา
มหาวิทยาลัย การทดสอบของตัวแปรแตละตัวแปรกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ใชการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน โดยใชคาสถิติ ที (t-test)  

 (2) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ
แผนการเรียนของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยกับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เนื่องจาก
แผนการเรียน ประกอบดวย 4 แผน ไดแก คณิต-วิทย ศิลป-
ภาษา ศิลป-คํานวณ และอาชีวศึกษา ในการทดสอบจึงใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
โดยใชสถิติทดสอบ เอฟ (F-test) นอกจากนี้ไดแสดงตาราง
รอยละของการเพิกถอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานกอนสอบ



 

ปลายภาคของนักศึกษา แยกตามแผนการเรียนกอนเขา
มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความแตกตางของความสําเร็จใน
การเรียนของวิชานี้ของนักศึกษา 

 (3) การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิงปริมาณ 
4 ตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวไดแก ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เกรด
เฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย พฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร การ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ใชการทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสถิติทดสอบ คือ คาสัมประ-
สิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (r) จากนั้นจึงทดสอบตัวแปร
โดยรวมทั้ง 4 ตัวแปรวาสามารถอธิบายความผันแปรของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานได

มากนอยเพียงใด การทดสอบใชการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) และถาตัวแปรทั้ง 4 ตัว
สามารถอธิบายความผันแปรไดสูง จะสรางสมการถดถอย
เชิงพหุคูณโดยใชตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรเปนตัวพยากรณผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

การทดสอบทุกขอใชระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ความ 
สัมพันธระหวางที่ต้ังของสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และความสัมพันธ
ระหวางสังกัดของสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ปรากฏในตารางที่ 4-6  

 
ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
เพศ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน d.f. t p 

ชาย 229 52.27 18.62 570 -0.27 0.79 
หญิง 343 52.71 19.14    

 
ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ

นักศึกษาที่มีสถานศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯและตางจังหวัด 
ท่ีต้ังของสถานศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน d.f. t p 

กรุงเทพฯ 285 53.16 19.31 566 0.65 0.52 
ตางจังหวัด 283 52.13 18.57    

 
ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ

นักศึกษาที่มาจากสถานศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาลและเอกชน 
สังกัดสถานศึกษา จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน d.f. t p 

รัฐบาล 423 54.01 18.41 567 3.0 0.003 
เอกชน 146 48.60 19.86    

*p<0.05 
 

จากการทดสอบผลปรากฏวา ไมมีความแตกตางกัน
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิง ทํานองเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันของคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ระหวางนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในกรุงเทพฯ

และตางจังหวัดทั้งนี้เพราะคา p ที่ไดจากการทดสอบสูงกวา
ระดับนัยสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดวา เพศและที่ต้ังของ
สถานศึกษาของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยไมมีความ 
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 



 

สําหรับนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษากอนเขามหา-
วิทยาลัยในสังกัดรัฐบาลและเอกชนพบวามีความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพราะคา p ที่ไดจากการทดสอบต่ํากวา
ระดับนัยสําคัญ สรุปไดวา สังกัดของสถานศึกษามีความ 
สัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดย
นักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในสังกัดรัฐบาลมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานสูงกวา

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาใน
สังกัดเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแผนการ
เรียนของนักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ปรากฏในตาราง
แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรแยกตามแผนการเรียนและตารางการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลปรากฏในตารางที่ 7 - 8 

 
ตารางที่ 7  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานแยกตามแผนการเรียนของนักศึกษา 

กอนเขามหาวิทยาลัย  
แผนการเรียน จํานวน คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คณิต-วิทย 233 58.47 18.65 
ศิลป-ภาษา 63 41.47 15.65 
ศิลป-คํานวณ 190 53.21 17.94 
อาชีวศึกษา 76 43.71 16.02 

รวม 562 52.79 18.78 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ทดสอบแผนการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัยมีผลตอคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานหรือไม  
แหลงความแปรปรวน Sum of Square d.f. MS F p 

PLAN 21, 895.73 3 7,298.58 23.14 0.00 
ERROR 175, 994.36 558 315.40   

Total 197, 890.09 561    
* p<0.05 
 

จากตาราง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สรุป
ไดวานักศึกษาที่มีแผนการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัยแตก 
ตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางนอย 
1 คู และจากการทดสอบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์     
แตละคู ไดขอสรุปดังนี้  

 
ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานแยกเปนคูตาม

แผนการเรียนกอนเขามหาวิทยาลัย 
2 คูระหวางแผน ผลตางของคาเฉล่ีย (คาสัมบูรณ) * มีนัยสําคัญ / ไมมีนัยสําคัญ 

คณิต-วิทย และ ศิลป-ภาษา 17.01 มีนัยสําคัญ 
คณิต-วิทย และ ศิลป-คํานวณ 5.26 มีนัยสําคัญ 
คณิต-วิทย และ อาชีวศึกษา 14.76 มีนัยสําคัญ 
ศิลป-ภาษา และ ศิลป-คํานวณ 11.75 มีนัยสําคัญ 
ศิลป-ภาษา และ อาชีวศึกษา 2.25 ไมมีนัยสําคัญ 
ศิลป-คํานวณ และ อาชีวศึกษา 9.50 มีนัยสําคัญ 

* ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 



 

ตารางที่ 10  จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอนและไมเพิกถอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานกอนสอบปลายภาค 
 

การเพิกถอน 
แผนการเรียน รวม 

 คณิต-
วิทย 

ศิลป-ภาษา ศิลป-คํานวณ อาชีวศึกษา  

เพิกถอน จํานวน 45 68 68 99 280 
 รอยละ 16.2 51.9 26.4 56.6 33.3 
ไมเพิกถอน จํานวน 233 63 190 76 562 
 รอยละ 83.8 48.1 73.6 43.4 66.7 

รวม จํานวน 278 131 258 175 842 
 รอยละ 100 100 100 100 100 

 
จากตารางแสดงจํานวนการเพิกถอนของนักศึกษา พบ 

วา จากจํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 842 คน มี
นักศึกษาเพิกถอนกอนสอบปลายภาค 280 คน คิดเปนรอย
ละ 33.3 เมื่อแยกตามกลุมของนักศึกษาที่มาจากแผนการ
เรียนกอนเขามหาวิทยาลัย พบวานักศึกษาที่มาจากสาย
อาชีวศึกษามีอัตราการเพิกถอนสูงสุดรอยละ 56.6 รอง ลง
มา ไดแก นักศึกษาที่มาจากแผนศิลป-ภาษา รอยละ 51.9 

สวนนักศึกษาที่มาจากแผนคณิต-วิทย  และแผนศิลป-
คํานวณ มีอัตราการเพิกถอนคอนขางต่ํา คือ รอยละ 16.2 
และรอยละ 26.4 ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระเชิง
ปริมาณ 4 ตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน ไดจากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายจํานวน 4 คู ปรากฏผลวิเคราะหดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเชิงปริมาณแตละตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                     ของวิชาคณิตศาสตร 

 
ตัวแปร 

ความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร 

(FUND) 

พฤติกรรมการเรียน
วิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร 

(BEHAVIOR) 

เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร 

(ATTITUDE) 

เกรดเฉลี่ยสะสมกอน
เขามหาวิทยาลัย 

(GPA) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
(ACHEIVT) 

 
0.64* 

 
0.38* 

 
0.29* 

 
0.36* 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางพบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 4 คู 
คือ ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน พฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และเกรดเฉลี่ยสะสม
กอนเขามหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-

ศาสตรพ้ืนฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทั้ง 4 คู
เทากับ 0.64, 0.38, 0.29 และ0.36 ตามลําดับ และการทด 
สอบทุกคูมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบาย
ความผันแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน ไดดังตารางที่ 12 

 
 



 

ตารางที่ 12   แสดงสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (R) 
R R-square Adjusted R-square Std. Error of the estimate 

0.73 0.54 0.53 12.39 
 
จากตารางที่ 11 พบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง

พหุคูณเทากับ 0.73 แปลวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรมีความ 
สัมพันธคอนขางสูงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน และไดคาสัมประสิทธิ์ของการกําหนด (R-
square) เทากับ 0.54 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรสามารถ
อธิบายความผันแปรของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดรอยละ 54 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ
เทากับ 12.39 คะแนน 

ผลจากการวิเคราะหดังกลาวทําใหเช่ือไดวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปรสามารถนํามาใชใหพยากรณคะแนนผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานได จึงได
สรางสมการการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อพยากรณคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยมีตัวแปรทั้ง 4 
ตัวแปร คือ ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (FUND) พฤติ-
กรรมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (BEHAVIOR) 
เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย (GPA) และเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) เปนตัวพยากรณ ได
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดังนี้ 

 
ACHIVMT = -24.81 + 2.34 BEHAVIOR + 3.81 ATTITUDE + 6.55 GPA + 1.82 FUND 

 
และเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีตอตัวแปรตาม ไดปรับสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละ

ตัวใหเปนคะแนนมาตรฐาน ซึ่งจะไดสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

Z ACHIVMT = 0.19zBEHAVIOR + 0.10zATTITUDE +0.18zGPA + 0.60zFUND 
 

เมื่อพิจารณาจากสมการถดถอยเชิงพหุคูณที่ไดในรูป
ของคะแนนมาตรฐานแลว จะพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานเรียงลําดับ
จากมากไปนอยไดแก ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร (คา
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.60) พฤติกรรมทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.19)  
เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย (คาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 0.18) และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (คาสัมประ-
สิทธิ์การถดถอย 0.1)   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญมาก
วิชาหน่ึงในการเรียนระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะนักศึกษา
ในคณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรพ้ืน 
ฐานเปนวิชาที่นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ตองเรียนในภาคที่ 1 
ของปการศึกษาแรกที่เขาเรียน เนื่องจากนักศึกษาที่เขามา

เรียนในสองคณะนี้เปนนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก เชน มาจาก
แผนการเรียนแตกตางกัน ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
แตกตางกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องการเรียนการ
สอนของวิชานี้ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นถึงความจําเปนใน
การทําวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ปจจัยทั้งหมดที่นํามา
ศึกษา 8 ปจจัย ไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เปนตัว
แปรเชิงคุณภาพ ไดแก เพศ  ที่ ต้ังของสถานศึกษาของ
นักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย สังกัดของสถานศึกษาของ
นักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย และแผนการเรียนของ
นักศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย พบวา สังกัดของสถานศึกษา
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน โดยมีความแตกตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์
ระหวางนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย
ที่อยูในสังกัดรัฐบาลและในสังกัดของเอกชน โดยคะแนน



 

เฉลี่ยของนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในสังกัดรัฐบาลสูง
กวานักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาในสังกัดเอกชน ซึ่งเปน 
ไปไดวา ระบบการจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของรัฐบาลนั้นมีประสิทธิภาพดีกวาในสังกัดเอกชน สวน
อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานคอนขางสูง ไดแก แผนการเรียนของนักศึกษากอน
เขามหาวิทยาลัย พบวาเปนปจจัยที่ทําใหการเพิกถอนวิชานี้
ของนักศึกษามีอัตราการเพิกถอนคอนขางสูง โดยนักศึกษา
ที่มาจากแผนการเรียนอาชีวศึกษา และศิลป-ภาษามีอัตรา
การเพิกถอนสูงกวานักศึกษาที่มาจากแผนการเรียนคณิต-
วิทย และศิลป-คํานวณ ซึ่งเมื่อพิจารณาความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของนักศึกษาแยกตามแผนการเรียนก็จะพบวา 
ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของนักศึกษาพวกแรกต่ํา
กวาพวกหลังคอนขางมาก โดยคะแนนเฉลี่ยจากการวัด
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของนักศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่มาจากแผนการเรียนคณิต-วิทย และศิลป-
คํานวณ เทากับ 15.97 และ 14.40 จากคะแนนเต็ม 25 
คะแนน ตามลําดับ สวนคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่มา 
จากแผนการเรียนอาชีวศึกษา และศิลป-ภาษา เทากับ 7.82 
และ 10.26 ตามลําดับ 

แนวทางแกไขปญหาอาจจะตองมีการจัดกลุมการ
เรียนการสอนเพื่อแยกชั้นนักศึกษาที่มาจากแผนการเรียน  
ที่ออนดานคณิตศาสตรอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อใหการเรียน
การสอนแตกตางจากนักศึกษากลุมอื่น เชน มีการสอน
เสริมสวนที่เปนพื้นฐานดานคณิตศาสตรที่นักศึกษาขาด
หรือมีทักษะไมเพียงพอ หรืออาจใชอาจารยที่มีความ 
สามารถเปนพิเศษมากกวาทานอื่นในการสอนผูเรียนที่ 
ออนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมาสอนนักศึกษากลุมนี้ 

สําหรับตัวแปรเชิงปริมาณทั้ง 4 ตัวแปร ไดแก ความรู
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร พฤติกรรมทางการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย และ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ตัวแปรทุกตัวลวนมีความ 
สัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืน 
ฐานและสามารถนําคะแนนของตัวแปรเหลานี้มาสรางเปน
สมการถดถอยเพื่อพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานได เราอาจจะนําผลที่ไดใน
สวนนี้ในการชี้แนะนักศึกษาใหเห็นวาการจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร นอกจากความรู 
 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและเกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขา
มหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญตอการเรียน ซึ่งนักศึกษาที่มี
ปญหาอาจจะปรับตัวไดบางในเรื่องของความรูพ้ืนฐานโดย
การศึกษาเพิ่มเติม แตเกรดเฉลี่ยสะสมเปนเรื่องที่แกไข
ไมได แตยังมีอีก 2 ปจจัยที่นักศึกษาควรใหความสําคัญ คือ 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และพฤติกรรมทางการเรียน 
หากนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรและ
กระตือรือรนในการเรียนวิชานี้จะชวยให 

นักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียนไดเชนเดียวกัน
กับนักศึกษากลุมอื่น ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พรอมพรรณ อุดมสิน (2529) ที่กลาววา จุดประสงคของ
การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สําคัญประการหนึ่ง คือ 
การสงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตพิสัยควบคูไปดวย เชน 
ความสนใจ ความรูสึกและเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนาม-
ธรรมทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีทําใหนัก-
ศึกษาตองฝนเรียนวิชานี้ ดังนั้น ถาครูสามารถสรางเจตคติ 
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหเกิดกับผูเรียนไดยอมมีสวนชวย
ใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น 

ในสวนของพฤติกรรมการเรียนนั้นเปนสิ่งที่นักศึกษา
สามารถเรียนรูและพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวได เพราะการ
เรียนรูพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพก็คลายกับ
เปนการเรียนวิชาหน่ึงเหมือนกัน ในแงที่คนเรามีระดับสติ 
ปญญาทัดเทียมกันสามารถฝกฝนและเรียนรูไดหากมีครู
เปนผูบอกแนวทางชี้แนะพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ที่สุดให แมดดอกซ (Maddox: 1970) ไดกลาวถึงความ 
สําคัญของพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนไววา ในบรรดาองคประกอบที่มิใชสติปญญา 
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลถึงรอยละ 30-40 ทําใหผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงได 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่ได สิ่งที่เปนสาระสําคัญประการหนึ่ง
ที่ไดทราบคือ นักศึกษาบางกลุมมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ที่ไมเพียงพอทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน นักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษาที่มาจากแผน 
การเรียนศิลป-ภาษาและอาชีวศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
วา มหาวิทยาลัยควรคัดนักศึกษาออกมาเพื่อลงทะเบียน 
 



 

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน (Preliminary) เพื่อปรับพื้นความรู
ทางคณิตศาสตรใหเทาเทียมกับนักศึกษากลุมอื่นกอนจึง  
จะเขามาลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานได 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา พฤติกรรมการเรียน
และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีผลในทางบวกกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
ปจจัย 2 ประการนี้ จึงเปนสิ่งที่จะชวยใหนักศึกษาประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนวิชานี้ ดังนั้น อาจารยผูสอนจึงควร
แนะนําใหนักศึกษาเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางถูกตอง นั่น
คือ การทําแบบฝกหัดดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ การเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอและการนําเทคนิคการสอนที่มีความ
ทันสมัยมาใชสอน เชน ระบบการสอนแบบ E-learning 
เพื่อทําใหการสอนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอเนื่องนี้ ผูวิจัย
ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นนอกเหนือจากปจจัยที่เกี่ยวกับตัว
นักศึกษา เชน ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูสอน เทคนิคและสื่อการ
สอน ตลอดจนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่อาจจะ   
มีผลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งผลที่ไดจะเกิดประ-
โยชนในวงกวางมากขึ้น 
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