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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2) เปรียบเทียบ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานที่จําแนกตามภูมิหลังที่ตางกันของนักศึกษา 3) สรางสมการพยากรณ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และ 4) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ซึ่งไดมาโดยการสุม
แบบสองขั้นตอน จํานวน 343 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการและ  
แบบประมาณคา และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบแบบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห
การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีระดับความวิตก
กังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานในระดับปานกลาง นักศึกษาที่เพศแตกตางกัน เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขา
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โปรแกรมที่จบการศึกษากอนเขามหาวิทยาลัยแตกตางกัน และคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
แตกตางกัน มีระดับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
สมการถดถอยที่ใชพยากรณความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน คือ ANX = 5.054 - 0.155SOL - 0.366ATT 
เมื่อ ANX, SOL และ ATT แทนความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน การรับรูความสามารถตนเองดาน     
การแกปญหาโจทยคณิตศาสตร และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานไดรอยละ 50.6  นอกจากนี้ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน และการรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร มีอิทธิพลทางตรงตอความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครองและนิสัยในการเรียนมีอิทธิพลทางออมตอความ  
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the level of anxiety in learning Fundamental Mathematics, to compare anxiety 
in learning Fundamental Mathematics with different students’ personal data, to formulate the Predictive 
Equation of Anxiety in Learning Fundamental Mathematics, and to investigate the factors influencing students’ 
anxiety in learning Fundamental Mathematics.  The samples were 343 students who enrolled in the Fundamental 
Mathematics course during the first semester of the academic year 2006 at Bangkok University.  These students 
were randomly selected by the two-stage sampling techniques.  The instruments were checklist and five-point 
rating scale questionnaires.  The data were analyzed with statistical package using t-test, ANOVA, Regression 
Analysis, and Path Analysis.  The results revealed that the students had medium level of anxiety in learning 
Fundamental Mathematics.  The differences in various factors -- gender, cumulative GPA before entering 
university, program of study before entering university, and current program of study – yielded significantly 
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different anxiety results in studying Fundamental Mathematics at the .05 level.  The regression equation to 
predict the anxiety in learning Fundamental Mathematics was ANX = 5.054 - 0.155SOL - 0.366ATT when  
ANX, SOL  and ATT represented  the anxiety in learning Fundamental Mathematics, the perceived self-efficacy 
in Mathematics problem-solving and the attitudes towards learning Fundamental Mathematics, respectively.   
The two variables could explain the variation of the anxiety in learning Fundamental Mathematics at 50.6 
percent.  The variables which had the most direct influence on anxiety in learning Fundamental Mathematics 
were perceived self-efficacy in Mathematics problem-solving, followed by attitudes towards learning 
Fundamental Mathematics.  Moreover, the variables which affected the anxiety indirectly were parents’ 
expectations and study habits. 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่งในการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ที่กําหนดไววา การจัดการศึกษา
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการใหมีความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษาในเรื่องตางๆ ไดแก ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง
และความสัมพันธของตนเองกับสังคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การกีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตร ภาษา 
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ (ฝายวิชาการสูตร
ไพศาล, 2547: 13-14) โดยเฉพาะคณิตศาสตรเปนวิชาที่
ชวยใหบุคคลมีทักษะในการคํานวณและการแกปญหา  
เพื่อจะนําความรูเหลานี้ไปใชไดในชีวิตประจําวัน ดังที่ 
วสันต  ธานินทรธราธาร (2542: 5) ไดกลาวถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการเรียนคณิตศาสตรตามแนวคิดของ 
Howard F. Fehr (1972: 9 ) วาวิชาคณิตศาสตรเปนเรื่อง
จําเปนอยางแทจริงที่จะขาดเสียไมไดสําหรับประชาชน  
ทุกคน ถาขาดความรูและขาดการนําเอาความรูหลักวิชา
คณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันและแกปญหาตางๆ ก็
ยากตอการดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุขในสังคมปจจุบัน 
องคประกอบแรกที่ทําใหบุคคลสามารถทําหนาที่ใน                                                                                                                                       
สังคมปจจุบันได คือ การมีความรู คิดเลขเปน และสามารถ
ใชความรู ในการแกปญหาในชี วิตประจําวันได  และ        
ทรายทอง  พวกสันเที๊ยะ (2542: 2) ไดกลาวถึงประโยชน
ของคณิตศาสตรตามความเห็นของ สิริพร  ทิพยคง (2536) 
วาคณิตศาสตรชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนคนที่สมบูรณ
เปนพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตรชวยเสริมสรางความ       
มีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค มีระบบ
ระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน มีความรับ 
ผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนลักษณะ
ของการเปนผูนําในสังคม จากการที่กลาวมาขางตนวิชา
คณิตศาสตรจึงมีความสําคัญในการสรางบุคลากรใหมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยเฉพาะในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการผลิตกําลังคน
ระดับสูงจึงจําเปนที่นักศึกษาทุกคนตองมีความรูทางคณิต-
ศาสตร ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทักษะที่ตองอาศัยการ
ฝกแกปญหาโจทยใหมากจนเกิดความชํานาญมากพอที่จะ
ทําใหผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนที่นาพอใจ 

อยางไรก็ดี ปญหาอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในวิชา
คณิตศาสตร คือ ความเครียด กลาวคือ การเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรของนักศึกษานําไปสูความเครียด ความไมสบายใจ
หรือความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร  (Mathematic 
Anxiety) ดังที่ เพ็ญสดุา  จันทร (2541: 7) ไดกลาวถึงสาเหตุ
ของความวิตกกังวลตามแนวคิดของ Anderson (1981: 37 ) 
วาการเรียนคณิตศาสตรตลอดจนถึงการทดสอบในวิชา
คณิตศาสตรถือวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความวิตกกังวล 
ผูเรียนสวนมากมีความเชื่อวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ 
ยากและนาเบื่อ อีกทั้งครูผูสอนคณิตศาสตรสวนใหญจะ 
เจาระเบียบและเขมงวดทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลัว เบื่อ 
และไมอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร นอกจากนั้นก็พบวา 
ในขณะเรียนเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น เชน ไมเขาใจเนื้อหา ทํา
การบานไมได ก็จะเกิดอาการทอจนไมอยากเรียน และ 
เพ็ญสุดา  จันทร (2541: 8) กลาวถึงความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตรไววา บุคคลใดก็ตามที่ลมเหลวหรือไมประสบ
ความสําเร็จในวิชาคณิตศาสตร เขาจะเกิดความสับสนคับ
ของใจ ซึ่งนําไปสูความวิตกกังวล และความวิตกกังวลนั้น
จะทําให เกิดเปนโรคกลัวคณิตศาสตรในที่สุด  ดังนั้น   
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึงมีความ 
สําคัญ ถาผูเรียนสรางภาพในทางลบใหกับตนเอง ทําใหมี
ผลตอความเชื่อมั่นในตนเอง และถามีความวิตกกังวลสูง
มากเปนระยะเวลานานก็จะสงผลถึงสุขภาพทั้งกายและ   
ใจได นอกจากนี้ เมื่อเกิดความวิตกกังวลแลวก็อาจตองการ
หลีกเลี่ยงการเรียนและการรับรูในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งยิ่ง
หลีกเลี่ยงก็จะเปนการลดโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ  



 

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และจะสงผลกระทบถึงการ
เรียนของทุกวิชาซึ่งมีความสัมพันธกันโดยธรรมชาติ 

ดวยปญหาและความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วาอยูในระดับใด ถาไมมากเกินไปถือวาอยูในเกณฑปกติ
ดังที่ เกษม  ตันติพลาชีวะ (2546: 82) ไดกลาวไววา ในชีวิต 
ประจําวันคนเราอาจมีความวิตกกังวลไดบางเรื่องโดยมีเหตุ 
ผลพอควร และอยูในเกณฑไมมากเกินไปหรือไมถึงกับ  
ถือวาเปนความเจ็บปวยแตอยางใด และ พนิดา  จันทรา 
(2543: 24) ไดสรุปวา ถาบุคคลมีความวิตกกังวลเล็กนอย
จะชวยใหบุคคลปรับตัวและแกปญหาอยางมีสติ ประกอบ
กับผลการวิจัยที่มีผูศึกษาไว พบวา สาเหตุที่ทําใหบุคคล
เปนโรควิตกกังวลเชื่อวาปจจัยทางจิตใจเปนสวนสําคัญ
ที่สุด ปจจัยสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุรอง ปจจัยดานชีววิทยา
และพันธุกรรมมีสวนเล็กนอย (เกษม  ตันติพลาชีวะ, 2546: 
84) เชนเดียวกับงานวิจัยของ รังรอง  งามศิริ (2540) ที่
พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลในการสอบ
อยางมีนัยสําคัญ คือ ความคิดทางลบ และการรับรูความ 
สามารถดานการเรียน นอกจากนี้ รังรอง  งามศิริ (2540: 
155) ไดกลาวถึงรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของ
ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรตามผลงานวิจัยของ 
Meece, Wigfield และ Eccles (1990) วาการรับรูความ 
สามารถตนเองในวิชาคณิตศาสตร ความคาดหวังในผล 
การกระทํา และการรับรูความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร  
มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร แสดง     
วาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแบงเปนตัวแปรดานจิตใจ ความนึกคิด ความ 
รูสึกและปจจัยสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรการรับรูความสามารถตนเอง
ดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร ตัวแปรการรับรู
ความคาดหวังของผู ปกครอง ตัวแปรนิสัยในการเรียน 
และตัวแปรเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ตัวแปร 
ภูม ิหลังของนักศึกษา  ไดแก เพศ  เกรดเฉลี ่ยกอนเข า
มหาวิทยาลัย  โปรแกรมที ่จบการศึกษากอนเขามหา-
ว ิทยาล ัย  และคณะว ิชาที ่น ักศ ึกษากําล ังศ ึกษาอยู ว า       
ตัวแปรทั ้งหลายเหลานั ้นมีอิทธิพลตอความวิตกกังวล  
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานของนักศึกษามหา-
วิทยาลัยกรุงเทพอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาที่

เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐานที่จําแนกตามภูมิหลังที่ตางกันของ
นักศึกษา 

3.  เพื่อสรางสมการพยากรณความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

4.  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  นักศึกษาที่มีเพศ เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหา-
วิทยาลัย โปรแกรมที่จบการศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย    
และคณะวิชาที่แตกตางกัน มีระดับความวิตกกังวลใน       
การเรียนคณิตศาสตรพ้ืนฐานแตกตางกัน 

2.  การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน    
นิสัยในการเรียน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง
มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน 

3.  การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน    
นิสัยในการเรียน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง
สามารถรวมกันพยากรณความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

4.  การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
นิสัยในการเรียน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง
มีอิทธิพลทางตรงตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลง 
ทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ภาคการศึกษาที่ 1   
ปการศึกษา 2549 จํานวน 2,240 คน  



 

2.  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการ 
ศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
สองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) จํานวน 343 คน 

3.  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
1) ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืน- 

ฐาน 
2) ตัวแปรภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก เพศ เกรด

เฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย โปรแกรมที่จบการศึกษา
กอนเขามหาวิทยาลัย และคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษา
อยู 

3) การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร  

4) การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง  
5) นิสัยในการเรียน  
6) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 
นิยามศัพท 

1.  ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืน-
ฐาน หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจของ
นักศึกษาที่มีความรูสึกสับสน ต่ืนตระหนก หมดกําลังใจ 
สิ้นหวัง เกลียดกลัว เมื่อตองเผชิญกับการเรียนและการ
สอบวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ทําใหเกิดพฤติกรรมตื่นเตน 
ขลาดกลัวหรือประหมา เครงเครียดหรือจริงจัง อารมณ
ออนไหว ขี้อายและจิตใจวุนวาย 

2.  การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร หมายถึง การตัดสินความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับการคิดแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักศึกษาวาอยูในระดับใด 
ซึ่งความสามารถเหลานี้ประกอบดวย การระบุสิ่งที่โจทย
ถาม โจทยกําหนดอะไรมาให และนําสิ่งที่โจทยกําหนดให
มาใชในการแกปญหาโจทย รวมทั้ง การใชทักษะตางๆ ได
ถูกตอง พรอมทั้งตรวจคําตอบและอภิปรายผล 

3.  การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง หมายถึง การ
รับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับการคาดหวังของผูปกครองใน
ดานการเรยีน โดยมีลักษณะการคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียน ผลการเรียน ความสามารถในการนําความรูไปใช
เพื่อความกาวหนาของตัวนักศึกษาในอนาคต การรับรูวา

ผูปกครองตองการใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการศึกษา
สูงสุด เรียนใหเกงที่สุด เพื่อประกอบอาชีพการงานที่มั่นคง  

4.  นิสัยในการเรียน หมายถึง วิธีการเรียนที่มีประ-
สิทธิภาพ มีแบบแผน มีการวางแผนการเรียนและฝกฝน 
จนเกิดความเคยชิน ซึ่งประกอบดวย การแบงเวลาในการ
เรียน กิจกรรมในชั้นเรียน การทําการบาน การอานทบทวน
และจดบันทึก และการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

5.  เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  หมายถึ ง 
ความรูสึกชอบหรือไมชอบของนักศึกษาที่มีตอวิชาคณิต-
ศาสตร พ้ืนฐานที่ เปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู  และ
ประสบการณที่ เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ นักศึกษารับรูถึงคุณคาและประโยชนของวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานที่ชวยใหนักศึกษารูจักคิดและแก 
ปญหาไดอยางถูกตอง 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  ไดทราบปจจัยที่มีความสัมพันธกับความวิตกกังวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

2.  ไดแนวทางในการวางแผนชวยลดความวิตกกังวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษา 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรนั้นไดมี ผู ให
ความหมายไวหลายทานดังที่ เพ็ญสุดา  จันทร ( 2541: 25) 
ไดกลาวถึงแนวคิดของ Tobias and Weissbrod (1980: 65 ) 
และ ทิพรัตน  นพฤทธิ์ (2542: 30) ไดสรุปแนวคิดของ 
Hodges (1983: 17 ) วาสภาวะจิตใจของบุคคลที่มีความ
สับสนใจ มีความตื่นตระหนก หวาดกลัว สิ้นหวัง หมด
กําลังใจเมื่อตองพบปญหาและตองการแกปญหาในวิชา
คณิตศาสตร และจากการที่บุคคลไมประสบผลสําเร็จ
หรือลมเหลวในวิชาคณิตศาสตรมีผลทําใหเขาเกิดความ
สับสนใจ คับของใจ นําไปสูความวิตกกังวล และพัฒนา
ไปเปนโรคกลัวคณิตศาสตรในที่สุด จึงกลาวไดวาความ
วิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรเปนความเกลียดกลัวที่
ผูเรียนมีตอวิชาคณิตศาสตร ทั้งในทางความคิดและจิตใจ  

นอกจากนี้ ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรยังมี
สาเหตุมาจากเจตคติของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร รวมไปถึงเจตคติตอครูผูสอน   
 



 

ความรูพ้ืนฐานเดิมทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา คุณภาพ
และวิธีการสอนของครูยึดรูปแบบการสอน “อธิบาย – 
ปฏิบัติ – ทองจํา” ตลอดจนทักษะความชํานาญในเนื้อหา 
วิชาไมถองแท ไมสามารถใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนแก 
ปญหาเปน ความทอแท สิ้นหวังของผูเรียนตอกระบวนการ
เรียนการสอน เนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตรที่พัฒนาเพิ่ม   
ขึ้นอยางกวางขวางและซับซอนมากขึ้น พรอมทั้งผูเรียน  
ไมสามารถแกปญหาคณิตศาสตร หรือนําความรูคณิต-
ศาสตรที่ได เรียนมาประยุกตใชแกปญหาดวยตนเอง      
(ทิพรัตน  นพฤทธิ์, 2542: 31-32) 

องคประกอบของความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร
หรือแนวคิดเรื่องความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
สอบ แบงออกเปน 2 องคประกอบ ตามที่ เพ็ญสุดา  จันทร 
(2541: 29) ไดกลาวถึงแนวคิดของ มอรริส  เคลลาเวย และ 
สมิธ (Morris, Kellaway and Smith) (1978: 589-594) ดังนี้ 

1)  ความวิตกวังกล (Worry) เปนองคประกอบทางดาน
ความคิดของความวิตกกังวล (Cognitive Component of 
Anxiety) ซึ่งหมายถึง ความกังวลที่เกิดจากความคิดทาง 
ดานลบของผูเรียนที่มีตอตนเองในเรื่องการปฏิบัติงาน หรือ
กังวลถึงผลของการปฏิบัติงานวาแตกตางจากสิ่งที่คาดหวัง
ไว หรือเปาหมายที่วางไวหรือไม รวมถึงความคิดเกี่ยวกับ
ความยาก ความสําคัญของการสอบ แบบทดสอบ รวมทั้ง
ความกลัวผลสะทอนกลับ เนื่องจากสถานการณตางๆ ที่
ปฏิบัติไปแลว ตลอดจนอยากหลีกหนีจากสิ่งเรานั้นไป  

2)  สภาวะอารมณ (Emotionality) เปนองคประกอบ
ทางรางกายและจิตใจของความกังวล (Physiological and 
Affective Component of Anxiety) ซึ่งเปนสภาวะที่รางกาย
และจิตใจไดรับสิ่งเรา เนื่องจากความกังวลในสถานการณ
ตางๆ มากระตุนทําใหเกิดการตอบสนองตอสถานการณ
นั้นๆ ในทางลบทันที เชน เกิดความรูสึกหงุดหงิด เครง 
เครียด หรือมีอาการปวดหัว ปวดทอง เปนตน ตอสถาน-
การณที่เกี่ยวกับการเรียนหรือการสอบ ทําใหไมสามารถ
บังคับความรูสึกหรืออาการไดเมื่อมีสถานการณดังกลาว
เกิดขึ้น 

พฤติกรรมหรืออาการที่เกิดขึ้น เนื่องจากความวิตก
กังวลในวิชาคณิตศาสตรที่นักเรียนแสดงออก ทิพรัตน   
นพฤทธิ์ (2542: 36-38) และ Sovchik (1989: 115-117) ไดช้ี 
ใหเห็นถึงแนวคิดของ Phillips, Martin and Meyer ที่วา  
 

นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกดังนี้ ความระแวดระวังมาก ความรูสึกตอง
พ่ึงพาผูอื่น ลดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทางคณิต-
ศาสตรที่ตนเผชิญอยู ความสามารถในกระบวนการแก 
ปญหาที่ซับซอนไมดี กลัวการประสบความลมเหลวอยาง
รุนแรง ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว เปนปฏิปกษหรือตอตาน 
ต้ังความหวังในวิชาคณิตศาสตรไวสูงเกินทักษะความ 
สามารถของตน การแสดงออกทางดานรางกาย พฤติกรรม
ที่สถานการณเปนตัวกําหนดหรือบังคับใหนักเรียนทําหรือ
แสดงออก พฤติกรรมหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยง และความ
เช่ือมั่นหรือความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา 

จากการศึกษาผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของความวิตก
กังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน พบวา วิไลรัตน 
แสงศรี (2544) ศึกษาระดับความวิตกกังวล และระดับ
ความเครียดและที่มาของความเครียดของนักศึกษา จําแนก
ตามเพศ วิธีการคัดเลือก ภาคเวลาเรียน และคณะวิชาทํา 
การศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 จํานวน 2,105 คน 
พบวา นักศึกษาสวนใหญไมวาจะจําแนกนักศึกษาออกเปน
เพศชายและเพศหญิง ภาคเชาและภาคบาย โควตาหรือ 
ปกติ หรือจําแนกตามคณะวิชาตางๆ นักศึกษาทุกกลุมมี
ความวิตกกังวลระดับปานกลาง มีความเครียดในระดับสูง 
และที่มาของความเครียดจากเรื่องการเงินมากที่สุด แสดง
วา เพศ คณะ วิธีการคัดเลือกเขาเรียน ไมมีผลตอความ   
วิตกกังวล 

Haynes, A. F., Mullins, A. G. and Stein, B. S. (2004, 
บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบที่แตกตางกันสําหรับความวิตก
กังวลในวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาเพศชาย และเพศ
หญิง ระดับวิทยาลัย โดยมีการทดสอบความสัมพันธของ
ตัวทํานายความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร ดวย Multiple 
Regression พบวา ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรของ
นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ  แตถ า วิ เคราะหแยกตามเพศของ
นักศึกษา พบวา ความวิตกกังวลของนักศึกษาชายมีความ 
สัมพันธอยางมากกับความวิตกกังวลในการสอบวิชาทั่วไป 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัย- 
สําคัญ แตในทางตรงกันขามความวิตกกังวลในวิชาคณิต-
ศาสตรของนักศึกษาหญิงไดรับผลจากความสามารถดาน 
 



 

คณิตศาสตรของนักศึกษา การรับรูความสามารถของครู 
ผูสอนระดับมัธยมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิต-
ศาสตรและความวิตกกังวลในการสอบวิชาทั่วไป 

Dane, A. (2005, บทคัดยอ) ไดศึกษาเพื่อทดสอบวา 
นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความวิตกกังวลตางกันหรือไม 
อยางไร โดยสํารวจความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศตุรกี 2 
คณะวิชา คือ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 238 คน และคณะ
วิทยาศาสตร จํานวน 125 คน ซึ่งเปนนักศึกษาชาย 221 คน 
และนักศึกษาหญิง 142 คน พบวา เพศของนักศึกษาไมมีผล
กับคะแนนความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
และคณะวิชาที่นักศึกษาเรียนอยูไมมีผลกับคะแนนความ
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

รังรอง  งามศิริ (2540) ไดพัฒนารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลตอความวิตกกังวลในการสอบ
และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 594 คน ผลการวิจัยสรุปวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง 
ตรงตอความวิตกกังวลในการสอบอยางมีนัยสําคัญ คือ 
ความคิดทางลบและการรับรูความสามารถตนเองดานการ
เรียน ตัวแปรที่มีอิทธิผลทางออมตอความวิตกกังวลในการ
สอบอยางมีนัยสําคัญ คือ นิสัยในการเรียน อัตมโนทัศน
การเรียนและการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง 

จากผลการวิจัยขางตน พบวา เพศ คณะ วิธีการคัด 
เลือกเขาเรียนไมมีผลตอความวิตกกังวล นักศึกษามีความ
วิตกกังวลระดับปานกลาง ความวิตกกังวลของนักศึกษามี
ความสัมพันธกับความวิตกกังวลในการสอบวิชาทั่วไป ผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และการรับรูความ 
สามารถของครูผูสอน  นอกจากนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิพล      
ตอความวิตกกังวลในการสอบ คือ ความคิดทางลบ การ
รับรูความสามารถตนเองดานการเรียน นิสัยในการเรียน 
อัตมโนทัศนการเรียน และการรับรูความคาดหวังของ
ผูปกครอง จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวา ตัวแปรภูมิ
หลัง (เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย โปร-    
แกรมที่นักศึกษาจบการศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย และ
คณะวิชาที่กําลังศึกษาอยู) การรับรูความสามารถตนเอง
ดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร การรับรูความคาด 
หวังของผูปกครอง นิสัยในการเรียน และเจตคติตอวิชา 
 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความวิตกกังวลในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อยางไร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และคณะบัญชี ภาคปกติ และหลักสูตรตอเนื่อง ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 2,240 คน และกลุมตัวอยาง 
คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ภาคปกติ 
และหลักสูตรตอเนื่อง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 
343 คน ที่ไดจากการสุมแบบ 2 ขั้นตอน โดยผู วิจัยได
ประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง จากสูตร Yamane (1973) 
ไดขนาดตัวอยาง 340 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แบบสอบถามขอมูล พ้ืนฐานของนักศึกษามี
ลักษณะเปนแบบตรวจรายการและแบบเติมคําในชองวาง 
ที่เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสมกอนเขามหาวิทยาลัย โปรแกรมที่จบการศึกษากอน
เขามหาวิทยาลัย และคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู 

2.  แบบวัดความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน มีความเที่ยงเทากับ 0.96 

3.  แบบวัดการรับรูความสามารถตนเองดานการแก 
ปญหาโจทยคณิตศาสตรมีลักษณะของแบบวัดที่ใชเปน
แบบมาตราสวน มีความเที่ยงเทากับ 0.97 

4.  แบบวัดการรับรูความคาดหวังของผูปกครองมี
ลักษณะของแบบวัดที่ใชเปนแบบมาตราสวน มีความเที่ยง
เทากับ 0.94 

5.  แบบวัดนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมี
ลักษณะของแบบวัดที่ใชเปนแบบมาตราสวน มีความเที่ยง
เทากับ 0.89 

6.  แบบวัด เจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐานมี
ลักษณะของแบบวัดที่ใชเปนแบบมาตราสวน มีความเที่ยง
เทากับ 0.94 

7.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 
 



 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยการศึกษาตํารา 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การหาความตรงของเนื้อ 
หา ใหผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบความตรงและครอบ 
คลุมเนื้อหาตามนิยาม ตัวแปรและองคประกอบของตัวแปร 
โดยพิจารณาเปนรายขอคําถามซึ่งมีความตรงของขอต้ังแต 
0.5 ขึ้นไป แลวจึงนําแบบวัดไปทดลองกับนักศึกษาคณะ
บัญชี ช้ันปที่ 1 จํานวน 50 คน และวิเคราะหคาความเที่ยง
ของแบบวัดโดยใช วิธีการคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและ
แบบวัดทั้ง 6 ฉบับ ไปเก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยาง
จํานวน 343 คน ในเดือนสิงหาคม 2549 หลังจากนั้นทําการ
สัมภาษณนักศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณกับนักศึกษาทีละ
คน จํานวน 30 คน กลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลไดจริง
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 
62.94 นักศึกษาสวนมากมีเกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหา-
วิทยาลัยมากกวา 3.25 จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 
42.27 นักศึกษาที่จบการศึกษาโปรแกรมสายวิทยและศิลป
คํานวณมีจํานวนใกลเคียงกัน คือ สายศิลปคํานวณ จํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 30.70 และสายวิทย จํานวน 103 คน 
คิดเปนรอยละ 30.12 และนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป จํานวน 241 คน คิดเปน
รอยละ 70.68 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามและแบบวัด
ไปวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานดวยคารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อสรุปคาของตัวแปรที่ เปน
ขอมูลพ้ืนฐานหรือขอมูลสวนตัวของนักศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยาง และคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

2.  การวิเคราะหสถิติอนุมาน ดวยคาสถิติทดสอบที 
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลใน 
 

การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานเมื่อนักศึกษามีเพศตาง 
กัน  และการวิ เคราะหความแปรปรวน  หรือ  ANOVA 
(Analysis of Variance) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
เมื่อมีเกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัย โปรแกรมที่จบ
การศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย และคณะวิชาที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยูแตกตางกัน การวิเคราะหความแตกตางของ
คา เฉลี่ย เปนรายคูดวยวิธี เ ช็ฟเฟ  (Scheffe´) การหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation 
Coefficient) การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analy-
sis) เพื่อหาตัวแปรพยากรณความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร พ้ืนฐาน  และการวิ เคราะหเสนทาง  (Path 
Analysis) เพื่อหาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม   
ตอความวิตกกังวล ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
1.  ผลการศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียน   

วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน พบวา นักศึกษามีระดับความ  
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานโดยเฉลี่ย
เทากับ 3.0145 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
เมื่อเทียบกับเกณฑการแปลผล 

2.  ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  พบวา  นักศึกษาที่มี เพศแตก 
ตางกัน เกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัยแตกตางกัน 
โปรแกรมที่นักศึกษาจบการศึกษากอนเขามหาวิทยาลัย
แตกตางกัน และคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูแตกตาง
กัน มีระดับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย   
ที่นักศึกษาเพศหญิงมีความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานมากกวาเพศชาย นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัยนอยกวา 2.71 มีความ  
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมากกวา
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมกอนเขามหาวิทยาลัยมาก  
กวา 3.25 สวนนักศึกษาที่จบจากโปรแกรมสายวิทยและ
โปรแกรมสายศิลปคํานวณมีความวิตกกังวลในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานนอยกวานักศึกษาที่จบการศึกษา 
 



 

จากโปรแกรมสายศิลปภาษาและโปรแกรมอื่นๆ นอก    
จากนี้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรตอเนื่องมีความ
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมากกวา

นักศึกษาคณะบัญชีหลักสูตร  4 ป  และนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจหลักสูตร 4 ป รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 
 

 
ตารางที่ 1 ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง 

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย SD t p 
ชาย 126 2.9247 0.61524 -2.115 0.035* 
หญิง 214 3.0663 0.58471   
  * p 05.0<        

 
ตารางที่ 2  ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมแตกตางกัน 

โปรแกรมกอนเขามหาวิทยาลัยแตกตางกัน และคณะวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูแตกตางกัน 
แหลงความแปรปรวน SS MS F p-value 
เกรดเฉลี่ยสะสม     
   ระหวางกลุม 2.922 1.461 4.134 0.017* 
   ภายในกลุม 120.169 0.353   
โปรแกรมกอนเขามหาวิทยาลัย     
   ระหวางกลุม 19.115 6.372 20.814 0.000** 
   ภายในกลุม 103.470 0.306   
คณะวิชาที่กําลังศึกษาอยู     
   ระหวางกลุม 9.992 4.996 14.986 0.000** 
   ภายในกลุม 112.675 0.333   
  * p 05.0<  ** p 01.0<      

 
3.  การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา

โจทยคณิตศาสตร การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง 
นิสัยในการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน     
มีความสัมพันธเชิงลบกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 
ซึ่งความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน     
มีความสัมพันธมากสุดกับการรับรูความสามารถตนเอง  
ดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร (r = - .655) รองลงมา 
ไดแก เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (r = - .609) นิสัย

ในการเรียน (r = - .317) และการรับรูความคาดหวังของผู 
ปกครอง (r = - .244) ตามลําดับ 

4.  ตัวแปรที่สามารถพยากรณ ความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ไดแก การรับรูความสามารถ
ตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร (SOL) และ  
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  (ATT) ซึ่งตัวแปร     
สองตัวนี้สามารถรวมกันพยากรณความวิตกกังวลใน     
การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ANX) ไดรอยละ 50.6 
สมการถดถอยที่ได คือ 
 

                                                       สมการคะแนนดิบ        ANX  =  5.054 - 0.155SOL - 0.366ATT 
                                       สมการคะแนนมาตรฐาน             ZANX  =  -0.452ZSOL - 0.345ZATT 



5.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน สรุปไดดังนี้ 

ตัวแปรการรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง 
นิสัยในการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
สามารถรวมกันอธิบายความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานไดรอยละ 79.91 (R2 = 0.7991) ซึ่ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของแตละตัวแปร เปนดังนี้ 

ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
ไดรับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากการรับรูความสามารถ
ตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร  มีคาสัม-
ประสิทธิ์ทางตรงเปน - 0.452 รองลงมา คือ เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานมีคาสัมประสิทธิ์ทางตรงเปน - 0.345 

สวนตัวแปรที่สงผลทางออมตอความวิตกกังวลใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน คือ การรับรูความคาด 
หวังของผูปกครองมีคาสัมประสิทธิ์ของผลทางออมเปน - 
0.186 รองลงมา คือ นิสัยในการเรียนมีคาสัมประสิทธิ์ของ
ผลทางออมเปน - 0.076 

ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ของผลรวมตอความวิตก
กังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมากที่สุด คือ  
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  โดยมีคาสัมประ-     
สิทธิ์ของผลรวมเปน - 0.604 และรองลงมา ไดแก การรับรู
ความสามารถตนเองในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร 
การรับรูความคาดหวังของผูปกครอง นิสัยในการเรียนมี 
คาสัมประสิทธิ์ของผลรวมเปน - 0.452, - 0.186 และ - 
0.076 ตามลําดับปรากฏผลในแผนภาพที่ 1 

 
 
                
 
 
                    
                    
                    
                    
                     
 
R2 = 0.7991 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1.  จากผลการวิจัยนี้ พบวา โดยเฉลี่ยนักศึกษามีระดับ
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอยู   
ในระดับปานกลาง ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ วิไลรัตน  แสงศรี (2544) ที่พบวา นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงมีความวิตกกังวลอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งหมายถึง ความวิตกกังวลที่เกิดขณะเผชิญสถาน-
การณที่ไมสบายใจมากขึ้น ทําใหการรับรูแคบลง มีแรง 

ผลักดันในการแกปญหามากขึ้น อาจมีการปรับตัวแบบ     
สูหรือหนี ดังที่ พนิดา  จันทรา (2543: 21) ไดกลาวถึงแนว 
คิดของ ปาหนัน  บุญหลง (2534) ซึ่งแสดงวา นักศึกษากลุม
ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ แมวาจะมีความวิตกกังวลแตสามารถ
วิเคราะหปญหาในการเรียนคณิตศาสตรพ้ืนฐานได 

2.  ตัวแปรสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสมกอนเขามหาวิทยาลัย โปรแกรมที่จบการศึกษา และ
คณะวิชาที่สังกัดแตกตางกันมีระดับความวิตกกังวลในการ

การรับรู
ความ

คาดหวังของ
ผูปกครอง 

เจตคติ      
ตอวิชา

คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 

การรับรู
ความสามารถ
ตนเองดานการ
แกปญหาโจทย
คณิตศาสตร 

ความวิตกกังวล
ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 

นิสัยในการเรียน 

0.281* 0.496* - 0.452* 

0.213* 
0.458* 

0.169* 

- 0.345* 



 

เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง  
กับงานวิจัยของ นันทินี  ศุภมงคล (2547, บทคัดยอ) ที่
พบวา นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตรมีความวิตก
กังวลตอสถานการณมากกวานิสิตนักศึกษาสาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ และมนุษยศาสตร 
อยางไรก็ตาม  งานวิจัยนี้มีผลแตกตางกับงานวิจัยของ 
Haynes, A. F., Mullins, A. G. and Stein, B. S. (2004, 
บทคัดยอ) และของ Dane, A. (2005, บทคัดยอ) ที่พบวา 
เพศ และคณะของนักศึกษาไมมีผลกับความวิตกกังวล    
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้ อาจจะมาจากการที่
นักศึกษากลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้มีความรูพ้ืนฐาน
เดิมทางคณิตศาสตรแตกตางกันมาก โดยที่นักศึกษาที่จบ
โปรแกรมสายศิลปภาษาและอื่นๆ มีระดับความวิตกกังวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมากกวานักศึกษาที่  
จบโปรแกรมสายวิทยและสายศิลปคํานวณ ซึ่งกลาวไดวา 
ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรมีผลมาจากความรู
พ้ืนฐานเดิมทางคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา ดังแนวคิดเรื่อง
สาเหตุของความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรของ ทิพรัตน  
นพฤทธิ์ (2542: 31-32) ที่ความรู พ้ืนฐานเดิมทางคณิต-
ศาสตรอยูในระดับต่ําเปนสาเหตุของความวิตกกังวลใน
วิชาคณิตศาสตร 

3.  ผลการศึกษาในประเด็นความสัมพันธระหวาง  
การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิต-
ศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน การรับรูความ
คาดหวังของผูปกครองและนิสัยในการเรียนที่มีตอความ
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน พบวา ทุก
ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงลบกับความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งแสดงวา นักศึกษาที่มี  
การรับรูความสามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิต-
ศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน การรับรูความ
คาดหวังของผูปกครองและนิสัยในการเรียนสูงจะมีความ
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานลดต่ําลง   
ซึ่งผลการวิจัยนี้สวนหนึ่งสอดคลองกับงานของ ทิพรัตน  
นพฤทธิ์ (2542: 31-32) ที่พบวา เจตคติของผูเรียนและการ
ที่นักเรียนไมสามารถแกปญหาโจทยคณิตศาสตรได      
เปนสาเหตุของความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร นั่น    
คือ นักศึกษามีความวิตกกังวลเมื่อตองเผชิญกับการแก    
ปญหาโจทยคณิตศาสตร  ซึ่งสอดคลองกับ  เพ็ญสุดา   
จันทร (2541: 25) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดของ Tobias and 

Weissbrod (1980: 65 ) วานักศึกษามีความวิตกกังวลเมื่อ
ตองพบปญหาและตองการแกปญหาคณิตศาสตร 

4.  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของขอมูลเชิง
ประจักษ พบวา ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิต-
ศาสตรพ้ืนฐาน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูความ 
สามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรสูง  
เปนอันดับแรก รองลงมา คือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน สวนการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง และ
นิสัยในการเรียน มีอิทธิพลทางออมตอความวิตกกังวลใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน แสดงวาถาตองการลด
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานของ
นักศึกษาก็สามารถทําได โดยสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความ
เช่ือมั่นวาตนเองสามารถแกปญหาโจทยคณิตศาสตรได 
นั่นคือ นักศึกษาตองมีความเขาใจถึงวิธีการแกปญหาโจทย
หรือฝกการแกปญหาโจทยใหมากพอ  นอกจากนี้  ถา
นักศึกษาชอบหรือพอใจที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
จะทําใหลดความวิตกกังวลลงได การวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับการศึกษาของ รังรอง  งามศิริ (2540) ที่พบวา ตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางตรงตอความวิตกกังวลในการสอบอยาง       
มีนัยสําคัญ คือ ความคิดทางลบและการรับรูความสามารถ
ของตนเองดานการเรียน ดังนั้น ตัวแปรที่มีอิทธิผลทาง  
ออมตอความวิตกกังวลในการสอบอยางมีนัยสําคัญ คือ 
นิสัยการเรียน อัตมโนทัศนการเรียนและการรับรูความ
คาดหวังของผูปกครอง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การรับรูความ 

สามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร เจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน การรับรูความคาดหวังของ
ผูปกครองและนิสัยในการเรียนมีความสัมพันธเชิงลบ    
กับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน    
จึงขอเสนอการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

1) เพื่อเสริมการรับรูความสามารถตนเองดานการ
แกปญหาโจทยคณิตศาสตรใหมากขึ้น ผูเกี่ยวของ เชน    
ครู ผูปกครองควรแนะนําใหนักศึกษารูถึงวิธีการแกปญหา
โจทยคณิตศาสตร เชน ผูสอนควรทําบทเรียนที่มีการฝก
วิธีการแกปญหาโจทยใหมากขึ้น 



 

2) เพื่อปรับทาทีของนักศึกษาที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร จึงควรสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสนใจ
และตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  เชน  แจงให
นักศึกษาทราบถึงความสําคัญของเจตคติที่จะมีผลตอ     
การกระทําตางๆ 

3) แนะนําใหนักศึกษาวางแผนการเรียน การทํา
แบบฝกหัดใหครบทุกเนื้อหา เพื่อสรางนิสัยในการเรียนที่ดี 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1) เนื่องจากผลการวิจัยนี้พบวา  การรับรูความ 

สามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรมีผล 
ตอความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
มากที่สุด ดังนั้น จึงควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการรับรู
ความสามารถตนเองดานการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร
ของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู วิชา
คณิตศาสตร 

2) ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมีผลตอความ
วิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เชน ความ
เช่ือมั่นในตนเอง เจตคติตอครูผูสอน เปนตน เพราะจะทํา
ใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น 
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