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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความรวมมือจากบุคคล
หลายฝาย คือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 3 ทาน ไดแก 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประเสริฐ อินทรรักษ 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี ประเสริฐสุข และ
3. อาจารยศรีอัมพร ชัยบัณฑิต รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ที่ใหความ
อนุเคราะหเปนที่ปรึกษางานวิจัย อีกทั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยฐานิศร เหมศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยทุกคนที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานการวิจัยนี้ทุกทานที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัย
ฉบับนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ไดกลาวนามมาแลวขางตน ไว ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ
โรงเรียนราชินีบูรณะที่ใหความอนุเคราะหในการทดสอบเครื่องมือ ตลอดจนอาจารย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่เปนกําลังใจให และขอบคุณคณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรที่ไดใหการสนับสนุนทุนการวิจัยในครั้ง
นี้
บุคคลสําคัญที่จะลืมกลาวถึงมิไดคือ คุณแม ที่คอยเปนกําลังใจแกผูวิจัย
ประโยชนและคุณคาอันเกิดจากผลงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบ แด คุณพอ คุณ
แม และทานอาจารยทุกทาน
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ
กันยายน 2552
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานโรงเรียน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชวงชั้นที่ 4 คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6 ประจําป
การศึกษา 2551 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 181 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยาง
โดยวิธีสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Random Sampling ) ของประชากรแตละหองเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6 โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan จาก
ประชากรทั้งหมด 335 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดาน
ครอบครัว และปจจัยดานโรงเรียน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ รายไดของผูปกครอง การสนับสนุนการเรียน
ของผูปกครอง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร บริบทโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครู วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสันระหวางตัวแปรทํานายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และสรางสมการถดถอยพหุคูณ
( Multiple Regression Equation ) เพื่อทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในรูปคะแนน
มาตรฐานและคะแนนดิบ
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 ตัวแปร เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอย
คือ คือเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร รายไดของผูปกครอง ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร โดย
ตัวแปรที่สงผลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ
รายไดของผูปกครอง สวนตัวแปรที่สงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร คือ ความ
วิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร 2) ตัวแปรทํานายที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

(3)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปรคือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ( x2 ) ความวิตก
กังวลตอการสอบคณิตศาสตร ( x3 ) รวมกันทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดรอยละ 9.4 และหาสมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน และใน
รูปคะแนนดิบ ไดดังนี้
^

Z
^

Y

คําสําคัญ

= 0.257 z2 – 0.179z3
= 7.105 + 0.02681x2 – 0.03375x3
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study factors , influence toward
Mathematics learning achievement in level four students of the Demonstration school of
Silpakorn University ; and 2) to predict mathematics learning achievement from students ,
factors , families , factors and school ,s factors .
A sample of 181 students of the Demonstration School of Silpakorn University
studying in level four academic year 2008 from stratified random sampling of population in
each room of Mathayom Suksa 4 , 5 and 6 using table of R.V. Krejcie and D.W. Morgan
from 335 population. The instruments used were questionnaires asking for students , factors,
families , factors and school ,s factors included 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) Factors , influence to learning mathematics achievement at the
0.05 level of significance had three factors ascending from coefficient correlation were
attitude toward learning mathematics , income of parents , anxiety toward mathematics, testing
and factors , positive influence toward learning mathematics achievement were attitude toward
learning mathematics and income of parents and factors , negative influence toward learning
mathematics achievement were anxiety toward mathematics testing. 2) The predictable influence
toward learning mathematics achievement at the 0.05 level of significance had two factors
were attitude toward mathematics learning ( x2 ) , anxiety toward mathematics , testing ( x3 )

(5)
could predict learning mathematics achievement at the 0.05 level of significance approximately
9.4 % and predictable equation in raw scores and standard scores were
^

Z
^

Y

=

0.257 z2 – 0.179 z3

=

7.105 + 0.02681x2 – 0.03375x3

Key words : Learning Achievement , Mathematics , students , factors , families , factors and
school , s factors , predicted , predictable equation

