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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และ 2.สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยประชากรในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จ านวน 838 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 185 คน ซึ่งผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน และนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามกลับมาจ านวน 151 คน  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยค านวณค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
เรียงตามล าดับตามปัจจัยที่ส่งผลมากไปน้อย ได้แก่  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 68.39 
 2. สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  2.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 

   Ŷ  =  19.818 + 0.716 ATMATH + 0.680HMATH + 0.330ATTEA 
  2.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ 

  Ẑ  = 0.432ATMATH + 0.378HMATH + 0.180ATTEA 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัย, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, คณิตศาสตร์ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to study factors affecting on mathematics 
achievement motivation of students in faculty of   Science and Technology  in Bangkok University 
and (2) bring those factors to create prediction equation of the achievement motivation in studying 
Mathematics. The samples in this study consisted of 151 students  from School of Science and 
Technology, Bangkok University, who registered in Mathematics courses in the second semester of 
academic year 2012. The data were analyzed in order to find mean, standard deviation, the pearson 
product moment correlation coefficient and Multiple Regression Analysis. The research findings were 
summarized as follows: 
 1. Factors effecting on achievement motivation of  Science and Technology students in 
Bangkok University in studying Mathematics courses with the level of statistical significance at 0.01, 
arranged in respective sequences of the high-level to low-level affecting factor, were  students’ attitude towards  
Mathematics, habit in Mathematics and  students’ attitude towards mathematics teacher . All those factors 
could explain the achievement motivation of  Science and Technology students in Bangkok University in 
studying Mathematics courses  at the 68.39 percent of variance. 
 2. The prediction equations of achievement motivation of Science and Technology students in 
Bangkok University in studying Mathematics courses in raw scores and standard scores were as follows: 
  2.1 The prediction equation in term of raw score was:  

   Ŷ  =  19.818 + 0.716 ATMATH + 0.680HMATH + 0.330ATTEA 
  2.2 The prediction equation in term of standard score was:  

  Ẑ  = 0.432ATMATH + 0.378HMATH + 0.180ATTEA 
 

Keywords : factor, achievement motivation, Mathematics 
 

บทน า 
 มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  สิ่งทีส่ าคัญและ
จ าเป็นในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพก็คือ การให้
การศึกษา หนึ่งในสาขาวิชาที่จ าเป็น และมีบทบาทที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  คือ วิชา
คณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  และ
เหมาะสม คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  นอกจากนี้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ศาสตร์สาขาต่างๆ มากมาย [1]  
 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตในสาขาที่
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการเขียน หรือ
ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการสร้างแบบ 
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จ าลองต่างๆ  ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับ
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งสิ้น 
ดังนั้น วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียน
สาขาทางด้านนี้อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล 
(2545) [2] และส านักทดสอบทางการศึกษา (2546) [3] 
ที่กล่าวตรงกันว่า คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นรากฐานของศาสตร์   
อื่นๆ คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีความสมดุล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ เกี่ยวกับความคิด 
กระบวนการและเหตุผล  ช่วยให้แก้ปัญหาเป็น ฝึกให้เป็น
คนคิดอย่างมีระเบียบ เป็นผู้ที่มีเหตุผล และเป็นคนใฝ่รู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อยา่งมีความสขุ  ปัจจัยหนึ่ง
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์  คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ 
องค์ประกอบด้านสติปัญญา และองค์ประกอบทางด้านที่
ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการจูงใจ [4] ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา พันธ์สิงสอน 
(2555) [5] ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียน ของ Mehrens and Lehmen ที่กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 
1975 ว่า ความสามารถของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและเชาวน์ปัญญา เท่ านั้ น แต่ ขึ้ นกั บ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียน ได้แก่ วุฒิภาวะ 
แรงจูงใจ นิสัยในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วย 
 จากการศึกษาผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน 
ได้สอดคล้องกับ วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา (2546) [6] ที่
กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McCelland ที่
กล่าวไว้ในปีค.ศ.1961 ว่าควรเน้นความส าคัญในเรื่อง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจด้านอื่นๆ เพราะ
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจเรียน และ
ประสบความส าเร็จในการเรียนสูงกว่า ในทางตรงข้ามกับ
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าจะขาดความสนใจ ไม่มี
ความตั้งใจเรียนและจะประสบความล้มเหลวในการเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แรงจู ง ใจ ใฝ่สั มฤทธิ์  ที่ ได้ ผลการวิจั ยตรงกัน เ ช่น         
สรายุทธ มาลา (2545) [7] พบว่า ความรู้ในวิชาที่สอนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทาง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ โกศล  มิตรช่ืน (2547) 
[8] พบว่า ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความแตกต่างกันของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน และหลัง
การทดลอง  รวมทั้งมีความแตกต่างกันของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์หลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับผลฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ สุณี ครุฑ
บุตร (2547) [9] พบว่า พฤติกรรมด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เป็นด้านหนึ่งที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับ กมลธรรม 
เพ็ชราลดาคุณ (2548) [10] พบว่า คะแนนวัดแรงจูงใจใฝ่
สั มฤทธิ์ กั บคะแนนวั ดผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก  สอดคล้องกับ สุพัตรา วะยะ
ลุน (2548) [11] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา สอดคล้องกับ ระวิวรรณ  ภาโสดา (2549) [12] 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สอดคล้องกับ      
สุคนทา โหสิริ  (2549) [13] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาได้ และสอดคล้องกับ รุจิพัชญ์  
อรุณีวัฒนานนท์ (2553) [14] ทีพ่บว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  เป็นต้น  
 จากการสัมภาษณ์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทุกท่าน ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า หนึ่งในปัญหา
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ที่พบในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คือนักศึกษา
ส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจ  ไม่มีความกระตือรือร้น  ไม่มีการ
วางแผนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ดังเห็นได้จาก
พฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น การเข้าห้องเรียนสาย  
การขาดเรียนและไม่ติดตามบทเรียนที่ขาดเรียน เมื่อมีข้อ
สงสัยในบทเรียนที่เรียนในแต่ละวันก็ไม่ซักถามอาจารย์
ทันที ไม่มีความตั้งใจเรียน นั่งคุยกัน หรือเล่นโทรศัพท์  
มือถือในขณะที่อาจารย์สอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา
ไม่กลับไปทบทวนบทเรียน รวมทั้งการลอกการบ้าน ไม่มีการ
เตรียมตัวสอบล่วงหน้านานๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาต้องเพิก
ถอนวิชาหรือ สอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์เป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาในวิชาอื่นๆ ต่อไป  
 ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในที มผู้ สอนวิ ชา
คณิตศาสตร์ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
สนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพราะการทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา จะท าให้ ผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอาจารย์ผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถน าไปวางแผน ปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนเพื่อช่วยเหลือ และแนะน านักศึกษาให้สร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นต่อตัวของนักศึกษาเอง ให้นักศึกษาใช้
ความสามารถ และศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มากที่สุด ซึ่ง
จะน าไปสู่การท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน 
และวิชาชีพของตนเองในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
จ านวน 838 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 185 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน และนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามกลับมาจ านวน 151 คน  (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.62  ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทั้งหมด) 
 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้วิจัยมีกรอบแนว 
ความคิดดังภาพที่ 1 

 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
-  เกรดเฉลี่ยสะสม   
- เกรดวิชาคณิตศาสตร์ 
- ระยะเวลาในการเดินทาง 
- เวลาที่ใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- การปรับตัวของนักศึกษา 
- เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

  
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร ์

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 นิยามศัพท์ท่ีใช้เฉพาะในงานวิจัยนี้ มีดังต่อไปนี ้[15] 
 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของนักศึกษาที่มีความ
ทะเยอทะยานทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ต้องการมีผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับดีขึ้ นไป  มีความ
กระตือรือร้นทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท าการบ้าน และ
ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ที่ ได้ รั บมอบหมายทันที ไม่
ผลัดวันประกันพรุ่ง มีความกล้าเสี่ยงทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ชอบให้อาจารย์ผู้สอนถามบ่อย ๆ ชอบท า
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่ยากๆ  มีการรู้จักวางแผนทาง การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท าตารางเวลาส าหรับการทบทวนและ
การท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน และมี
เอกลักษณ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง มีความเช่ือมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนไม่ยึด
ติดกับเพื่อน  
 2. เกรดวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง เกรดวิชา
คณิตศาสตร์ในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาได้รับก่อนเข้า
เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 3. ระยะเวลาในการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาที่
นักศึกษาใช้ในการเดินทางจากที่พักมาถึงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตโดยวัดเป็น นาที ต่อการเดินทาง 1 
เที่ยว นั่นคือ ถ้าใช้ระยะเวลามากแสดงว่าที่พักของนักศึกษา
อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาก 
 4. เวลาที่ใช้ในการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
หมายถึง เวลาที่นักศึกษาใช้ในการอ่านทบทวน ท าการบ้าน 
หรือท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นอกเหนือจากที่อาจารย์
ก าหนดภายนอกช้ันเรียน โดยรวมทั้งการทบทวนในที่พัก และ
การทบทวนที่มหาวิทยาลัย โดยวัดเป็น ช่ัวโมง ต่อ สัปดาห์  
 5. นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่นักศึกษาประพฤติ
หรือแสดงออก และปฏิบัติเป็นประจ าเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 
เช่น การเข้าห้องเรียน การฝึกฝนหรือทบทวนการท า
แบบฝึกหัด ถ้าขาดเรียนก็จะพยายามตามเนื้อหาที่เรียนให้ทัน

เสมอ เป็นต้น นั่นคือ ถ้าคะแนนเฉลี่ยสูงแสดงว่านักศึกษามี
ความสนใจเรียนมากด้วย 
 6. การปรับตัวของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนักศึกษา ในด้านการเรียน เช่น การทบทวน
บทเรียนกับเพื่อนๆ การท างานเสร็จหรือส่งทันเวลา การทราบ
วิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เช่น การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน ๆ  การมีเพื่อนสนิทที่สามารถพูดคุย
ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง การมีเพื่อนที่คอยให้ก าลังใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ความชอบท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน  ๆเป็นต้น 
 7. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้สึก ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 8. เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้สึก ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในด้านความรู้ความสามารถ 
เทคนิควิธีการสอน และการประพฤติปฏิบัติตัวต่อนักเรียน 
ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 9. วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาคณิตศาสตร์ทุก
วิชาที่ เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ได้แก่ วิชาแคลคูลัส 1 วิชาแคลคูลัส 2 และ
วิชาพีชคณิตเชิงเส้น  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นแบบให้เลือกตอบ และเติม
ค าตอบ และแบบวัดนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การ
ปรับตัวของนักศึกษา เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจต
คติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร ์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยแบบวัดแต่ละแบบมีค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) ตั้งแต่ 0.769–0.923  โดยแบบสอบถาม และแบบ
วัดเป็นค าถามปลายปิดซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ
ระดับน้อยที่สุด โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม และแบบวัดมา
จากงานวิจัยของ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ ์(2554) [15] 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ค านวณ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบปกติ (Enter)  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา    
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
151 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตัวแปรอิสระมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 

เกรดเฉลี่ยสะสม(X = 2.73) เกรดวิชาคณิตศาสตร์(X = 2.13)  
เวลาที่ใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักศึกษา(X = 3.02) และเจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์

(X = 3.22)  ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

การปรับตัวของนักศึกษา(X = 3.78) และเจตคติต่อครูผู้สอน

วิชาคณิตศาสตร์(X = 3.96) ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย  คือ ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
44.66 นาทีต่อ 1 เที่ยว แสดงผลดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.73 0.47 ปานกลาง 
เกรดวิชาคณิตศาสตร์ 2.13 0.84 ปานกลาง 
ระยะเวลา(นาที)ในการเดินทางต่อ 1 เท่ียว 44.66 41.69 ใช้เวลาระดับน้อย 
เวลา(ชั่วโมง)ท่ีใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมต่อสัปดาห์ 4.14 5.24 ปานกลาง 
นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.02 0.59 ปานกลาง 
การปรับตัวของนักศึกษา 3.78 0.56 มาก 
เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.22 0.72 ปานกลาง 
เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 3.96 0.65 มีเจตคติท่ีดี 

 

 2.ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ศึกษา แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปร GPA GMATH TRAVT TMATH HMATH ADAP ATMATH ATTEA MOTI 

GPA 1.000 0.457** -0.066 0.090 0.237** 0.067 0.161 0.101 0.191* 
GMATH  1.000 0.023 0.079 0.157 0.058 0.285** 0.052 0.292** 
TRAVT   1.000 0.42 -0.053 0.086 -0.019 0.188* 0.062 
TMATH    1.000 0.290** 0.109 0.177* 0.146 0.225** 
HMATH     1.000 0.212** 0.602** 0.428** 0.716** 
ADAP      1.000 0.187* 0.331** 0.296** 
ATMATH       1.000 0.426** 0.737** 
ATTEA        1.000 0.526** 
MOTI         1.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจ านวน 6 ตัวแปร 
และ เมื่อน ามาจัดกลุ่มความสัมพันธ์โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ได้ผลดังนี้ 
 ตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง มี
จ านวน 2 ตั วแปร  คื อ  เจตคติทางการเรี ยนวิ ชา
คณิตศาสตร์(ATMATH; r = 0.737)  และนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์(HMATH;  r = 0.716)   
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
คือ เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ATTEA; r = 
0.526)   ตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า มี
จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การปรับตัวของนักศึกษา(ADAP; 
r = 0.296)  เกรดวิชาคณิตศาสตร์(GMATH; r = 0.292)  
และเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
(TMATH; r = 0.225) ส่วนตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธ์
ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 1 ตัว
แปร คือ เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA; r = 0.191)  
 เมื่อพิจารณาจากค่า r2 ตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความผันแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้    เจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อธิบายความผันแปรของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อย
ละ 54.32 (ATMATH; r2 = 0.5432) นิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ อธิบายความผันแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 51.27 (HMATH; 
r2 = 0.5127) เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ อธิบาย
ความผันแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 27.67 (ATTEA; r2 = 0.2767)   

การปรับตัวของนักศึกษาอธิบายความผันแปรของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อย
ละ  8.76 (ADAP; r2 = 0.0876)  เกรดวิชาคณิตศาสตร์ 
อธิบายความผันแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 8.53 (GMATH; r2 = 0.0853)  
เวลาที่ใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม อธิบาย
ความผันแปรของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 5.06 (TMATH; r2 = 0.0506)  
และ เกรดเฉลี่ยสะสม อธิบายความผันแปรของแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 3.65 
(GPA; r2 = 0.0365)  
 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ และ
สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 จากการน าตัวแปรอิสระทั้งหมด 8 ตัว โดยใช้
วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อย แ บ บ พ หุ (Multiple  
Regression  Analysis) ด้วยวิธีปกติ(Enter) พบว่า ตัว
แปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีเพียง 3 ตัวแปรได้แก่ 
เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(ATMATH)  นิสัยใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์(HMATH)  และเจตคติต่อ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ATTEA)  ที่สามารถพยากรณ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง 
ผลดังตารางที่ 3

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของตัวแปรอิสระทั้งหมด 8 ตัว กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ตัวพยากรณ ์ b SEb β t Sig. 

ATMATH 0.670 0.107 0.398 6.265* 0.000 
HMATH 0.751 0.121 0.411 6.211* 0.000 
ATTEA 0.236 0.111 0.126 2.124* 0.036 
ADAP 0.186 0.114 0.083 1.632 0.105 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุของตัวแปรอสิระทั้งหมด 8 ตัว กับแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ตัวพยากรณ ์ b SEb β t Sig. 

GMATH 2.260 1.410 0.092 1.602 0.112 
TRAVT 0.023 0.025 0.046 0.928 0.355 
TMATH -0.052 0.212 -0.013 -0.245 0.807 

GPA -0.948 2.410 -0.022 -0.0394 0.695 

R  =   0.842   และ        R2  =  0.7090 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกน าเฉพาะตัวพยากรณ์ที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เข้าสมการถดถอยแบบ
พหุด้วยวิธีปกติอีกครั้ ง เพื่อสร้างสมการที่ใ ช้ในการ

พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์ 
ของนั กศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ แล ะ เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  แสดงผลดังตารางที่  4 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยรวมของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ตัวพยากรณ์ b SEb β t Sig. 
ATMATH 0.716 0.099 0.432 7.243** 0.000 
HMATH 0.680 0.108 0.378 6.328** 0.000 
ATTEA 0.330 0.096 0.180 3.422** 0.001 

R = 0.827        R2 =  0.6839            a = 19.818 F = 106.171** 
p = .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากการน าตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ เจตคติ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(ATMATH)  นิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์(HMATH) และเจตคติต่อครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์(ATTEA) น าเข้าสมการถดถอยแบบพหุ 
ด้วยวิธีปกติ(Enter)   พบว่าตัวพยากรณ์ทุกตัวมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมีค่า
ความสัมพันธ์พหุคูณ 0.827 (R = 0.827)  และตัวแปร
เหล่านี้ ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ได้ร้อยละ 68.39 (R2 = 0.6839)  ซึ่งเขียน
สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

Ŷ  = 19.818 + 0.716ATMATH + 0.680HMATH + 
0.330ATTEA 
และเขียนสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี ้

Ẑ  = 0.432ATMATH+ 0.378HMATH + 0.180ATTEA 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได้ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01  มีจ านวน 3 ตัวแปร โดยอภิปรายผลแต่ละตัว
แปร เรียงล าดับตัวแปรที่ส่งผลจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
 1. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัว
แปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากที่สุดเป็นอันดับแรก  และมีความสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงในเชิงบวก กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แสดงว่าเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ใช้
ท านายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี
ที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบ
ตรงกันว่ า เจตคติทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์   มี
ความสัมพันธ์ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้เรียน [5, 16-20] นั่นคือนักศึกษาที่มีเจตคติ
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ที่ ดี   จะรู้ สึ กชอบวิชา
คณิตศาสตร์  รู้สึกว่าเรียนแล้วสนุก ส่งผลให้อยากเข้าเรียน ไม่
ขาดเรียน หมั่นฝึกฝนท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอโดยไม่ต้อง
ตักเตือน  และจะมองเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ว่า
สามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพของตนเองได้ใน
อนาคต  แต่ถ้านักศึกษาที่มี เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่ไม่ดี จะรู้สึกไม่ชอบคณิตศาสตร์ คิดอยู่เสมอว่า
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากส าหรับตนเอง  ฟังไปก็ไม่
เข้าใจ ก็จะไม่อยากเข้าห้องเรียน หรือเข้าห้องเรียนสาย  เมื่อ
เข้าเรียนจะไม่สนใจเรียน คุยกับเพื่อน หรือ เล่นโปรแกรมต่างๆ 
ในโทรศัพท์ ไม่มีสมาธิในการเรียน เบื่อหน่ายและท้อแท้ต่อการ
ท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์   
 2. นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็น
อันดับที่สอง  และมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในเชิงบวกกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่ ง
ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่
พบตรงกันว่า พฤติกรรมการเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน [18, 20-21] นั่นคือ นักศึกษาที่
มีนิสัยในการเรียนที่ดี  มีพฤติกรรมในการเรียนที่ดี เช่น การ
เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  จะ
ส่งผลให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงด้วย สังเกตได้จากการหมั่นทบทวน และการ
ท าแบบฝึกหัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  การส่งการบ้านตรง

เวลา  ถ้านักศึกษาขาดเรยีนก็จะพยายามตามเนื้อหาที่เรียนให้
ทันเสมอ   และถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องใด นักศึกษาก็จะถาม
จากอาจารย์ผู้สอนหรือให้เพื่อนติวทันที  
 3. เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัว
แปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่สาม และมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางในเชิงบวก กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์  ซึ่ งผลการวิจัยนี้ ได้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบตรงกันว่า เจตคติ
ต่อครูผู้สอน หรือพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน มี
ความสัมพันธ์ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้เรียน [5-6, 16, 18, 22, 23]  ถ้านักศึกษามี
เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี นักศึกษาจะมี
ความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน  
รวมทั้งอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตัวต่อนักศึกษาอย่างเป็น
กันเอง  มีรูปแบบ และเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ส่งผล
ช่วยให้นักศึกษาอยากเรียน มีความตั้งใจเรียน และมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้แก่ 
คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาค ควรร่วมกันวางแผน 
วางนโยบายจัดตารางสอนให้นักศึกษามีเวลาว่างสามารถ
กลับไปทบทวน และท าแบบฝึกหัดได้ทันในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ครั้งต่อไป หรือปรับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน เพื่อให้นักศึกษามองเห็นได้ชัดเจน
มากขึ้นในการน าไปเป็นพื้นฐานในวิชาชีพในอนาคต และ
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ไม่เข้าพบอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นผู้บริหารคณะ
อาจก าหนดเป็นนโยบายของคณะ ใหน้ักศึกษาต้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกสองสัปดาห์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาในการเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  
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 ข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 เนื่องจากตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในระดับ
ค่อนข้างสูงคือ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และนิสัย
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น ในช่ัวโมงแรกของการสอน 
อาจารย์ผู้สอนควรเริ่มต้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
ให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางคณติศาสตรเ์กิดความรู้สกึว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยากอย่างที่คิด อาจารย์ควรกล่าวถึง
ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ และการน าไปใช้เป็นพื้นฐานใน
วิชาชีพของนักศึกษาว่าการเรียนคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องใช้
คณิตศาสตร์ในการเรียนในอนาคตได้อย่างไร อาจารย์ควรเริ่ม
สอนช้าๆ สอนการตีความโจทย์ และแก้ปัญหาโจทย์ช้าๆ อย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน และมีเวลาให้นักศึกษาทดลองท าโจทย์ด้วย
ตนเอง อาจารย์ควรหมั่นหาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ 
และช่วยให้บทเรียนที่ยากเข้าใจได้ง่ายขึ้น  และอาจารย์ควร
แจ้งย้ าให้นักศึกษาที่เรียนไม่เข้าใจ หรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ ให้
มาพบอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษา 
 เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีความ
เข้าใจ จึงจะสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ ดังนั้นนักศึกษาควรหมั่น
ทบทวน และท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อย่างสม่ าเสมอทุก
วัน และเมื่อนักศึกษาเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนใด เมื่อ
เรียนเสร็จในแต่ละครั้งควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอนทันท ี 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาตัวแปรที่ ช่วยให้นักศึกษาเกิดผล
ส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น เช่น ความถนัด
ทางการเรียน ความวิตกกังวล งานอดิเรก หรือศึกษา
เทคนิคการเรียนการสอน  เป็นต้น  
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