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บทที่ 1
ความสาคัญและทีม่ า
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมเพราะ
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ถ้าคนในสังคมมีคุณภาพดีพอ การพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอ่ ยกระทาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งปั ญหาต่างๆ
ย่อมลดน้อยลงไปตามลาดับ
จุดหมายของหลักสูตร เพือ่ ให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ และการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนา
อาชีพให้กา้ วหน้า (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ , 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546), 2 ) จะเห็นว่า
การศึกษาให้ความสาคัญกับปั ญญา การมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซึ่ งในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
สาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ น
ระบบ ระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร์เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิ ตศาสตร์จึง
มีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ นึ นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั ช่วย
พัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์
สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข แต่วชิ า
คณิ ตศาสตร์มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เนื้อหาส่วนใหญ่ตอ้ งใช้กระบวนการคิดและเป็ นการยากที่ครู
จะอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหนึ่งซึ่งถือว่าสาคัญคือเจตคติต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เจตคติมี
บทบาทสาคัญต่อการส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยน กล่าวคือนักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้วิชาใด ๆ ได้ดี
หากนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นดังนั้นถ้านักเรี ยนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาใดย่อมทาให้การเรี ยนวิชา
นั้นไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรนักเรี ยนที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์จะทาให้การเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่สนใจไม่ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ไม่
ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่เห็นคุณค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์และเห็นวิชาคณิ ตศาสตร์น่าเบื่อหน่าย
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ลักษณะของนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนวิชาคณิ ตศาสตร์มกั จะมีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ คิดว่า
ตนเองเป็ นผูล้ ม้ เหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าชั้นเรี ยน ไม่ชอบทางาน ชอบรบกวนนักเรี ยนคนอื่น เบื่อ
หน่ายการเรี ยน อยากหนีเรี ยน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรี ยนทั้งสิ้น ดังนั้นนักเรี ยนที่อยาก
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ได้ดีนกั เรี ยนต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนกับเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
2. เพือ่ รวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ การธุรกิจ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ไดกาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
เกวลินบริ หารธุรกิจ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2556
จานวน 63 คน หรื อ จานวน 3 ห้องเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี การศึกษา 2556 จานวน 63 คน หรื อ จานวน 3 ห้องเรี ยน
3. แบบสอบถามที่ใช้การศึกษา เป็ นแบบสอบถามเพือ่ วัดเจตคติของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้างเอง จานวน 10 ข้อ ที่มี
คาถามประเภททางบวก 5 ข้อ และคาถามประเภททางลบ 5 ข้อ รวม 10 ข้อ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่พงึ พอใจต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ หลังจากมีประในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์และเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดง
พฤติกรรมที่สนองตอบต่อคณิ ตศาสตร์ไปในทางใดทางหนึ่งหรื อลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ระดับผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา
2556
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3. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลิน
บริ หารธุรกิจ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปี การศึกษา
2556
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้เสนอเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมีดงั นี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2546)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ
3. เอกสารเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
คาอธิบายรายวิชา คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 1 รหัส 2000 – 1501 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กล่าวถึงการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณและฝึ กการแก้ปัญหาใน
เรื่ องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดาเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต (Venn
– Euler Diagram) การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกาลัง
สองตัวแปรเดียว
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545
หมวดที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 11. การประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ให้ดาเนินการประเมินตามสภาพจริ งต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรี ยนด้านความรู ้ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการ
ปฏิบตั ิงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่ องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม
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ให้มีการประเมินเพือ่ มีการพัฒนาและการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนโดยพิจารณาจากการ
ประเมินแต่ละกิจกรรม และงานทีม่ อบหมายในอัตราส่วนตามความสาคัญของแต่ละกิจกรรมหรื อ
งานที่มอบหมาย
ข้อ 12. การประเมินมาตรฐานฝี มือ สาหรับนักเรี ยนทวิภาคีให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ดาเนินการประเมินมาตรฐานฝี มือนักเรี ยนทวิภาคีจากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
ประกอบการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการประเมินผลกาหนด
(2) ข้อกาหนดในการประเมินมาตรฐานฝี มือ
ก. นักเรี ยนจะเข้ารับการประเมินครึ่ งหลักสูตรได้ ต้องได้ผลการประเมินผ่านรายวิชา
หมวดวิชาชีพเฉพาะได้จานวนหน่วยกิจอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของหมวดวิชาชีพเฉพาะ ตามที่กาหนดใน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทและสาขาวิชา
ข. นักเรี ยนจะเข้ารับการประเมินเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนครบ
ทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
ข้อ 13. นักเรี ยนต้องได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรี ยนได้ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรื อตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ 14. ให้ระดับผลการเรี ยนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝี มือ ดังนี้
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ น หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์
ข้อ 15. ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
4.0

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม

3.5

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก

3.0

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี

2.5

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีพอใช้

2.00 หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้

1.5

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อน

1.0

หมายถึง

ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อนมาก
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0

หมายถึง

ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้นั ต่า

ข้อ 16. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรี ยนตามข้อ 15 ไม่ได้ ให้ใช้ตวั อักษรต่อไปนี้
ข.ร.

หมายถึง ขาดเรี ยน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน เนื่องจาก

มีเวลาเรี ยนต่ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสัง่ พักการเรี ยนในระหว่างที่มีการประเมินสรุ ปผลการ
เรี ยน
ท. หมายถึง ทุจริ ตในการสอบหรื องานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง
และหรื อไม่ส่งงานอันเป็ นส่วนประกอบของการเรี ยนรายวิชาตามกาหนดด้วยเหตุจาเป็ นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรี ยนถัดไป
ผ.

หมายถึง ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามกาหนด และผ่านผลการประเมินผ่าน

ม.ผ.

หมายถึง ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อผลการประเมินไม่ผา่ น

ม.ก. หมายถึง การเรี ยนโดยไม่นบั จานวนหน่วยกิตมารวมเพือ่ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
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2. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับเจตคติ
เจตคติ (Attitude)
ความหมายของเจตคติ
เจตคติมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า Attitude เดิมทีเรามักใช้คาว่าทัศนคติแต่ปัจจุบนั เราใช้คา
ว่าเจตคติแทนมีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่าเจตคติหลายท่านดังสรุ ปคือ
เจตคติ หมายถึง ความรู ้สึกที่คนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรื อหลายสิ่ง ในลักษณะที่เป็ นอัตวิสยั
(Subjective) อันเป็ นพืน้ ฐานเบื้องต้น หรื อการแสดงออกที่เรี ยกว่า พฤติกรรม
เจตคติ หมายถึง ความรู ้สึก หรื อท่าทีของบุคคลทีม่ ีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์
ต่างๆ ความรู ้สึก หรื อท่าทีจะเป็ นไปในทานองที่พงึ พอใจ หรื อไม่พอใจ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็
ได้
เจตคติ หมายถึง สภาพความคิด ความเข้าใจและความรู ้สึกเชิงประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆเช่น
วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้ น เป็ นต้น ซึ่งเจตคติทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อ
สิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่
“เจตคติ” คือ สภาพความรู ้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ของ
บุคคลอันเป็ นผลทาให้เกิดมีท่าทีหรื อมีความคิด เห็นรู ้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรื อไม่
ชอบ เห็นหรื อไม่เห็นด้วย เจตคติมี ๒ ประเภทคือ เจตคติทวั่ ไป เจตคติเฉพาะอย่าง
องค์ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรู ้ (Cognition) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีตอ่ เป้ าหมาย เจต
คติ เช่น ทัศนคติต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ สิ่งสาคัญขององค์ประกอบนี้ก็คอื จะประกอบด้วยความเชื่อ
ที่ได้ประเมินค่าแล้วว่าน่าเชื่อถือหรื อไม่น่าเชื่อถือ ดีหรื อไม่ดี และยังรวมไปถึง ความเชื่อในใจว่า
ควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรต่อเป้ าหมายทัศนคติน้ นั จึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้น การรู ้และ
แนวโน้มพฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2. ความรู ้สึก (Feeling) หมายถึง อารมณ์ที่มีต่อเป้ าหมาย เจตคติน้ นั เป้ าหมายจะถูกมอง
ด้วยอารมณ์ชอบหรื อไม่ชอบ ถูกใจหรื อไม่ถูกใจ ส่วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนี้เองที่ทา
ให้บุคคลเกิดความดื้อดึงยึดมัน่ ซึ่งอาจกระตุน้ ให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้ หากมีสิ่งที่ขดั กับความรูส้ ึก
มากระทบ
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3. แนวโน้มพฤติกรรม (Action tendency ) หมายถึง ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเจตคติ ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเป้ าหมาย เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรม
ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนเป้ าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้ าหมาย เขาก็จะมีความ
พร้อมที่จะมีพฤติกรรมทาลาย หรื อทาร้าย เป้ าหมายนั้นเช่นกัน
เจตคติเกิดจากอะไร
เจตคติเกิดจากการเรี ยนรู ้ของบุคคล ไม่ใช่เป็ นสิ่งมีติดตัวมาแต่กาเนิด หากแต่วา่ จะชอบหรื อไม่
ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุ ปได้วา่ เจต
คติเกิดขึ้นจากเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
2. เกิดจากความรู ้สึกที่รอยพิมพ์ใจ
3. เกิดจากการเห็นตามคนอื่น
ลักษณะของเจตคติ
ลักษณะสาคัญของเจตคติมี 4 ประการ คือ
1. เจตคติ เป็ นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (Predisposition to respond) ต่อเหตุการณ์
หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรื อจะเรี ยกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริ ง
2. เจตคติ จะมีความคงตัวอยูใ่ นช่วงระยะเวลา (Persistence overtime) แต่มิได้หมายความว่า
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เจตคติ เป็ นตัวแปรหนึ่ง นาไปสู่ความสอดคล้องระหว่าง พฤติกรรม ความรู ้สึกนึกคิดไม่
ว่าจะเป็ นการแสดงออกโดยวาจา หรื อการแสดงความรู ้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรื อ
หลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4. เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทาให้บุคคลประเมินผล หรื อเลือกสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งหมายความต่อไปถึงการกาหนดทิศทางของพฤติกรรมจริ งด้วย
เจตคตินบั ว่าเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการทางานอย่างหนึ่ง นอกจากความพร้อมและการ
จูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานจะช่วยให้ทางานได้ผลทั้งนี้เพราะเจตคติเป็ นต้นกาเนิดของ
ความคิดและการแสดงการกระทาออกมานัน่ เอง
กล่าวโดยสรุ ป เจตคติ เป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็ นแรงขับแรงจูงใจของ
บุคคล แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรื อสนับสนุน ต่อสิ่งนั้นหรื อสถานการณ์
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นั้น ถ้าทราบเจตคติของบุคคลใดที่สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ โดยปกติคนเรามัก
แสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
สุชา จันเอม และสุรางค์ จันเอม (2520:110-111) กล่าวว่า เจตคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจาก
1) การชักชวน (Persuasion) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งใหม่ได้หลังจากที่ได้รับ
คาแนะนา บอกเล่า หรื อได้รับความรู ้เพิม่ พูนขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม (Group change) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได้
3) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็ นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรื อรับรู ้โดย
การสร้างสิ่งแปลกๆใหม่ๆขึ้น
สิ่ งที่มีอทิ ธิพลต่ อเจตคติ คือ
1. บิดา มารดา ของเด็ก
2. ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม
3. การศึกษาเล่าเรี ยน
4. สิ่งแวดล้อมในสังคม
5. การพักผ่อนหย่อนใจที่แต่ละคนใช้ประจาตัว
การแก้ ไขเจตคติหรือวิธีสร้ างเจตคติ
เจตคติเป็ นเรื่ องที่แก้ไขได้อยากถ้าจาเป็ นจะต้องช่วยแก้ไขเปลี่ยนเจตคติของคนอาจใช้วิธี
เหล่านั้น คือ
1. การค่อย ๆ ชี้แจงให้เข้าใจ
2. หาสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจอย่างเข้มข้นมายัว่ ยุ
3. คบหาสมาคมกับเพือ่ นดีดี
4. ให้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์
5. ให้ลองทาจนเห็นชอบแล้วกลับตัวดีเอง
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การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนและซับซ้อน ต้องอาศัยการตอบสนองออกมาเป็ น
ถ้อยคาภาษา หรื อพฤติกรรมภายนอก เจตคติเป็ นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อม
หรื อความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่ งแสดงออกต่อสิ่งเร้าหนึ่ง ๆ การวัดเจตคติอาจทาได้หลายวิธี เช่น
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การรายงานตนเอง การสร้างจินตนาการ การวัดทางสรี ระ
ภาพ
3. เอกสารที่เกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Learning Achievement) เป็ นผลที่เกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษา นักศึกษาได้ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ อนาตาซี (1970 :
107 อ้างถึงใน ปริ ยทิพย์ บุญคง, 2546 : 7) กล่าวไว้พอสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านสติปัญญา และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช้สติปัญญา ได้แก่
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองค์ประกอบทีไ่ ม่ใช้สติปัญญาด้านอื่น
ไอแซงค์ อาโนลด์ และไมลี (อ้างถึงใน ปริ ยทิพย์ บุญคง, 2546 : 7) ให้ความหมายของ
คาว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการทางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายาม
อย่างมาก ซึ่งเป็ นผลมาจากการกระทาที่ตอ้ งอาศัยทั้งความสามารถทั้งทางร่ างกายและทางสติปัญญา
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจึงเป็ นขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการเรี ยนโดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจได้จากกระบวนการที่ไ ม่ ตอ้ งอาศัย
การทดสอบ เชนการสังเกต หรื อการตรวจการบ้าน หรื ออาจได้ในรู ปของเกรดจากโรงเรี ยน ซึ่งต้อง
อาศัยกระบวนการที่ซบั ซ้อน และระยะเวลานานพอสมควร หรื ออาจได้จากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทัว่ ไป ซึ่งสอดคล้องกับ ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89) ที่ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนว่า หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอนเป็ น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการฝึ กอบรมหรื อการสอบ จึงเป็ น
การตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรี ยนแล้วมีความรู ้เท่าใด สามารถวัดได้โดยการใช้
แบบทดสอบต่าง ๆ เช่น ใช้ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ข้อสอบวัดภาคปฏิบตั ิ สามารถวัดได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. การวัดด้านปฏิบตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิโดยทักษะ
ของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถดังกล่าว ในรู ปของการกระทาจริ งให้ออกเป็ น
ผลงาน การวัดต้องใช้ขอ้ สอบภาคปฏิบตั ิ
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2. การวัดด้านเนื้อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งเป็ น
ประสบการณ์เรี ยน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆ สามารถวัดได้โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการวัด การเปลี่ยนแปลง
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ในเนื้อหาสาระที่เรี ยนมาแล้วว่าเกิดการเรี ยนรู ้เท่าใดมีความสามารถชนิ ดใด
โดยสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต่าง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริ ง
เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ลักษณะการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ไพศาล หวังพาณิ ช (2523, หน า 137) ได แบ งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามจุดมุ งห
มายและลักษณะวิชาที่สอน ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ คือ
1. การวัดด านปฏิบตั ิการ เป นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิ
หรื อทักษะของผู เรี ยน
โดยมุ งเน นให ผู เรี ยนได แสดงความสามารถดังกล าว ในรู ปการกระทาจริ งให
ออกเป นผลงาน เช น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช างเป นต น การวัดแบบนี้จึงต
องใช ข อสอบภาคปฏิบตั ิ (Performance Test)
2. การวัดด านเนื้อหา เป นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเป
นประสบการณ การเรี ยนรู ของผู เรี ยน รวมถึงพฤติกรรม ความสามารถในด านต าง
ๆ สามารถวัดได โดยใช “ข อสอบวัดผลสัมฤทธิ์”
เครื่องมือที่ใช ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ล วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2531, หน า146-147) ได แบ งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ได เป น 2 พวก คือ
1. แบบทดสอบของผู สอน หมายถึง ชุดคาถามที่ผู สอนเป นผู สร างขึ้น
ซึ่งเป นข อคาถามเกี่ยวกับความรู ที่ผู เรี ยนได เรี ยนในห องเรี ยนว า ผู เรี ยนมี
ความรู มากแค ไหน บกพร องที่ตรงไหน จะได สอนซ อมเสริ ม หรื อเป นการวัดดู
ความพร อมที่จะเรี ยนบทเรี ยนใหม ซึ่งขึ้นอยู กับความต องการของผู สอน
2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร างขึ้นจากผู เชี่ยวชาญในแต
ละสาขาวิชา หรื อจากผู สอนที่สอนวิชานั้น แต ผ านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง
จนกระทัง่ คุณภาพดีพอ จึงสร างเกณฑ ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช เป นหลัก
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เปรี ยบเทียบผลเพือ่ ประเมินค าของการเรี ยนการสอนในเรื่ องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐาน
จะมีคู มือดาเนินการสอบ บอกวิธีสอบและมีมาตรฐานในด านการแปลคะแนนด วย อานวย
รุ งรัศมี (2525, หน า 19-111) ได ให ความหมายว า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจะต
องสอดคล องกับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 3 ด าน คือ
1. ด านความรู ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมด านนี้เกี่ยวข องกับ
กระบวนการต าง ๆ ทางด าน สติป ญญาและสมอง เช น การจดจาข อเท็จจริ ง ความเข
าใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน และป ญหา
2. ด านความรู สึก (Affective Domain) พฤติกรรมด านนี้เกี่ยวข องกับการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการในด านความสนใจ คุณค า ความซาบซึ้ง และทัศนคติ หรื อเจตคติ ต
างๆ ของผู เรี ยน
3. ด านปฏิบตั ิการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมด านนี้เกี่ยวข องกับการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิและการดาเนินการ เช น การทดลอง เป นต น
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุนีย ์ ลิ้มรสสุคนธ์ (2543:บทคัดย่อ) การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
เจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยน โดยใช้การเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์กบั การ
เรี ยนตามปกติ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพือ่ (1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์กบั การ
เรี ยนตามปกติ (2) เพือ่ เปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยน
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์กบั การเรี ยนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2543 ของโรงเรี ยนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 81 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน
กลุ่มควบคุม จานวน 41 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มทดลอง
เรี ยนโดยใช้การเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ กลุ่มควบคุมเรี ยนตามปกติ โดยผูว้ จิ ยั ทาการสอนเอง
ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาสอนกลุ่มละ 15 คาบ ใช้แบบแผนการทดลองที่มีชื่อว่า The Pretest Posttest
Controled Group Designเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการสอนที่ใช้กิจกรรมการเรี ยน
เป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ แผนการสอนที่ใช้วธิ ีการเรี ยนตามปกติแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจาหน่วยการเรี ยนและแบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนเป็ นกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
บุปผา วิเศษศิริ (2555: ความสาคัญและที่มา)การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 EP
ความเปลี่ยนแปลงและความเจริ ญกาวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นส่วนสาคัญที่ที่ให้
คนในสงคมต้องปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางการศึกษาต้องปรับปรุ งเพือ่ ให้มีความรู ้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ ีนกั การศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุ งหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเพื่อ
เป็ นหลักในการนาไปแก้ปัญหาและดาเนินชีวติ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับมนุษย์มากโดยเฉพาะในส่วนที่
จะนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ เพราะคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจของมนุษย์ซ่ ึง
เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล คณิ ตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมีระบบระเบียบและ
เป็ นรากฐานของวิทยาการสาขาต่าง ๆ แต่คณิ ตศาสตร์มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมเนื้อหาบางตอนยากที่
ครู จะอธิบายให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจและไม่เบื่อหน่าย ตลอดจนช่วยให้นกั เรี ยนมีความเจริ ญงอก
งานทั้งทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหลักทีน่ บั ว่าสาคัญคือเจตคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เจต
คติต่อวิชามีบทบาทสาคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ กล่าวคือนักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้วิชา
ใด ๆ ได้ดีข้ นึ หากนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้น ๆ ดังนั้นนักเรี ยนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาใดย่อมทา
ให้การเรี ยนวิชานั้นไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่สนใจศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ไม่
สนใจ ไม่ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ไม่ชอบคณิ ตศาสตร์ ไม่เห็นคุณค่าของวิชาคณิ ตศาสตร์และเห็นว่า
วิชาคณิ ตศาสตร์น่าเบื่อหน่าย ลักษณะของนักเรี ยน ที่เรี ยนอ่อนคณิ ตศาสตร์มกั จะมีเจตคติทางลบต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์ คิดว่าตนเป็ นผูล้ ม้ เหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าชั้นเรี ยน ไม่ชอบทางาน ชอบรบกวน
นักเรี ยนคนอื่น เบื่อหน่ายการเรี ยนอยากหนีโรงเรี ยน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่นกั เรี ยนที่มีจะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้ดีข้ นึ นั้นนักเรี ยนต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบเจตคติกบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิง บรรยายหรื อพรรณนา
มีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนกับเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
2. เพือ่ รวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ การธุรกิจ
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั ในครั้งนี้คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขา
งานพาณิ ชยกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ ปี การศึกษา 2556 จานวน 63 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขา
งานพาณิ ชยกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ ปี การศึกษา 2556 จานวน 63 คน ที่เลือกแบบเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบ คือ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นเองเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert Scale) จานวน 10 ข้อซึ่งมีขอ้
คาถามประเภททางบวก 5 ข้อ ข้อคาถามประเภททางลบ 5 ข้อ
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4. ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์โดยมีลาดับ
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามการวัดเจตคติจากเอกสารต่างๆ
4.2 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 10 ข้อ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่งมี
ตัวเลือกให้เลือก 5 ข้อ โดยถือ เกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อคาถามประเภท
ทางบวก และ ประเภททางลบ ดังนี้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ ,2530)
ข้ อคาถามประเภททางบวก

ข้ อคาถามประเภททางลบ

Favorable Statement

Unfavorable Statement

เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้

5 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้

5 คะแนน

เห็นด้วย

ให้

4

คะแนน

ไม่เห็นด้วย

ให้

4

คะแนน

ไม่แน่ใจ

ให้

3

คะแนน

ไม่แน่ใจ

ให้

3

คะแนน

ไม่เห็นด้วย

ให้

2

คะแนน

เห็นด้วย

ให้

2

คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้

1

คะแนน

เห็นด้วยอย่างยิง่

ให้

1

คะแนน

กาหนดเกณฑ์ ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (2530)
ดังนี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.55

แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง

1.56 – 2.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง

2.56 -3.55 แสดงว่ามีเจตคติปานกลางต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง

3.56 – 4.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

4.55

แสดงว่ามีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
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5. การดาเนินการวิจัย / การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายหรื อพรรณนา ผูว้ จิ ยั ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 นาแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้นกั เรี ยนระดับประกาศนี
บัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ 79
คน ทาเพือ่ วัดเจตคติของนักเรี ยนและทาการบันทึก
5.2 ดาเนินการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อคาถาม
5.3 ดาเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดเจตคติท้งั ฉบับ และเขียนข้อสรุ ป
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามวัดเจตคติ
6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การหาค่าเฉลี่ย

x
x = 
N
เมื่อ

X = ค่าเฉลี่ย

X = คะแนนที่ได้
N = จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

 x = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ทีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนกับเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
2. เพือ่ รวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ การธุรกิจ

ตารางทีแ่ สดงผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่ อวิชาคณิตศาสตร์
ตารางที่ 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

หญิง

30

47.62

ชาย

33

52.38

รวม

63

100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ น
ร้อยละ 47.62 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 47.62
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่ อวิชาคณิตศาสตร์
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
(x)

1. วิชาคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย

3.48

2. คณิ ตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวติ มีความก้าวหน้า

4.06

3. คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ใช้สมองมาก

1.95

4. ข้าพเจ้ารู ้สึกสดชื่นเมื่อทางานวิชาคณิ ตศาสตร์

3.49

5. วิชาคณิ ตศาสตร์ทาให้คนคิดอย่างเป็ นระบบ

3.84

6. คณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย

3.54

7. คณิ ตศาสตร์นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

4.38

8. ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์

3.90

9. คณิ ตศาสตร์สอนให้เราเป็ นคนมีเหตุผล

3.76

10. ข้าพเจ้าเครี ยดทุกครั้งที่เรี ยนคณิ ตศาสตร์

3.14

รวม

35.56

เฉลี่ย

3.56

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยคิด
ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามทั้งหมดได้ 3.56 คะแนน
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ตารางที่ 3 แสดงระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 1/2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ระดับผลการเรียน ลาดับที่ ระดับผลการเรียน
(1/2556)
(1/2556)
1
22
2
1
23
1
2.5
24
1.5
2
25
1.5
4
26
1
2.5
27
1
2.5
28
1
3.5
29
1
2.5
30
1
2
31
1
2
32
1
2.5
33
1.5
1
34
3
2
35
1
1.5
36
1
1
37
2.5
1.5
38
1
1.5
39
2.5
4
40
2
4
41
1
1
42
1
ระดับคะแนนเฉลี่ย

ลาดับที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ระดับผลการเรียน
(1/2556)
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1.56

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 1 นักเรี ยน
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.56
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ตารางที่ 4 แสดงระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2/2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ระดับผลการเรียน ลาดับ ระดับผลการเรียน
(2/2556)
ที่
(2/2556)
1
22
1
4
23
1
2.5
24
2.5
4
25
1
4
26
2
4
27
3.5
4
28
2.5
2.5
29
2
4
30
1
3
31
1
2.5
32
1
3
33
1
1.5
34
1
1
35
1
1
36
2
1
37
1
3
38
1
1
39
4
4
40
3
1
41
1
1
42
1
ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ย

ลาดับที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ระดับผลการเรียน
(2/2556)
1
1
3.5
1.5
1
1
3.5
1
1.5
1
2
1
2.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1.86

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 1 นักเรี ยน
มีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.86
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายหรื อพรรณนา มีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนกับเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ
2. เพือ่ รวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ การธุรกิจ
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั ในครั้งนี้คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขา
งานพาณิ ชยกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 63 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขา
งานพาณิ ชยกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 63 คน ที่เลือกแบบเจาะจง
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ แสดง
ให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้ง 10 ข้อ ทั้งข้อคาถามประเภททางบวกและทางลบ มีค่า
เท่ากับ 3.56 คะแนน ซึ่งแปลความหมายได้วา่ นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 ของนักเรี ยนวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจระดับชั้นปี ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.56
และ ระดับคะแนนคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 2556 ของนักเรี ยน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจระดับชั้นปี ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.86 แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ นึ
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อภิปรายผลการวิจัย
จาการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นปี ที่ 1 อภิปรายผลได้ดงั นี้
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริ หารธุรกิจแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนทีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
โดยวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 3.56
คะแนน และมีผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนดีข้ นึ โดยเปรี ยบเทียบจากระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ 1 และคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ 2 ปี การศึกษา 2556 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
1.56 และ 1.86 ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรให้นกั เรี ยนทาแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ท้งั ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
2. ในการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์อาจเป็ นในรู ป
ของการสัมภาษณ์เพือ่ ที่จะเป็ นการเก็บข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนต่อไป
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น เนื้อวิชาที่แตกต่างกัน วิธีการสอน เป็ นต้น เพราะระดับผล
การเรี ยนอยูเ่ กณฑ์ที่อ่อน
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วิเศษศิริ) การวัดเจต

คติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 EP
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