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ชื่ องานวิจัย

การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนห้ วยซ้ อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ผู้วิจัย
นางบุหงา วิชา
หน่ วยงาน
โรงเรียนห้ วยซ้ อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี ที่ดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2558 กลุ่ ม ทดลองเป็ นนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ย น
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 45 คน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดเจตคติจานวน 10 ข้อ ที่ผวู ้ ิจยั ได้
สร้างขึ้น จานวน 1 ฉบับ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ผลคะแนนโดยวิธีหาค่าเฉลี่ย
ผลการศึ ก ษาปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ ย ของแบบสอบถามมี ค่ าเท่ ากับ 4.37 ซึ่ งแปลความได้ว่า นัก เรี ย น
มีเจคติที่ดีวิชาคณิตศาสตร์
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การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนห้ วยซ้ อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่มาและความสาคัญ
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ ระเบี ยบ มี แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้
สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสิ น ใจและแก้ปั ญ หาได้ อย่างถูก ต้องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ เ ป็ นเครื่ องมื อใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ นึ นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุ ข
ดังนั้นจึงทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสาคัญของการมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน จึงได้จดั ทาการวิจยั เพื่อ
วัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ต่อไป
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา
จัดทาแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาผลการวิจยั มาเก็บเป็ นข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอน และเพื่อให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของคณิ ตศาสตร์
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับการแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
ตัวแปรที่ศึกษา
1. แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ยนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ผู ้วิ จัย ได้ จัด ท า
แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 10 ข้อ โดยใช้ขอ้ คาถามทั้ง 2 ประเภท
คือ ประเภททางบวก และทางลบ ได้ทาการนาผลของแต่ละข้อคาถามมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนามาวิเคราะห์หาข้อสรุ ป
พร้อมทั้งนาเสนอในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ขอ้ คาถามทั้งประเภททางบวก และ ทางลบ จานวน 10 ข้อ และได้กาหนดขอบเขต
ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558 จานวน 45 คน
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นแบบสอบถามเพื่ อวัดเจตคติ ของนักเรี ยนในระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
จานวน 10 ข้อ ที่มีขอ้ คาถามประเภททางบวก 7 ข้อ และ ข้อคาถามประเภททางลบ 3 ข้อ รวม 10 ข้อ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558
วัน เดือน ปี
8 – 12 ก.ค. 58
13 – 20 ก.ค. 58

21 - 23 ก.ค. 58
24 – 29 ก.ค. 58
30 – 31 ก.ค. 58

กิจกรรม
ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
- เขียนเค้าโครงงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะ
ใช้ในงานวิจยั
นักเรี ยนทาแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- สรุ ปและอภิปรายผล
- จัดทารู ปเล่ม

หมายเหตุ

ผูว้ ิจยั บันทึกข้อมูล
ผูว้ ิจยั บันทึกข้อมูล

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามวัดเจตคติ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ในการดาเนิ นการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มีต่อการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน และทา
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา โดยใช้แบบทดสอบวัดเจตคติของผูเ้ รี ยน และ นาผลจากแบบทดสอบมาปรับปรุ ง
แนววิธีการสอน โดยได้ดาเนินการทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดเป็ น ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนได้กาหนดไว้ดงั นี้
ประชากร คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีจานวน 45 คน
1.2 วิเคราะห์ทศั นคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ย และระดับทัศนคติ
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2. ขั้นออกแบบ (Design)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีลาดับขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามการวัดเจตคติจากเอกสารต่างๆ
2.2 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จานวน 10 ข้อ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Linkert ซึ่งมีตวั เลือกให้เลือก 5 ข้อ
โดยถือเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อคาถามประเภททางบวก และ ประเภททางลบ
ดังนี้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ ,2543)
ข้อคาถามประเภททางบวก
Favorable Statement
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้
5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน

ข้อคาถามประเภททางลบ
Unfavorable Statement
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้
5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1 คะแนน

จากนั้นนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าคะแนนเจตคติโดยปรับปรุ งจาก
บุญชม ศรี สะอาด (2543) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
แปลความว่า ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50
แปลความว่า ดี
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50
แปลความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50
แปลความว่า พอใช้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50
แปลความว่า ปรับปรุ ง
โดยทาการวิเคราะห์เป็ นรายข้อ และภาพรวม
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3. ขั้นดาเนินการ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีการดาเนิ นการ ดังนี้
3.1 นาแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้นกั เรี ยน
ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ยนห้ ว ยซ้ อ วิ ท ยาคม รั ช มั ง คลาภิ เษก
จานวน 45 คน ทา เพื่อวัดเจตคติของนกเรี ยน และทาการบันทึกคะแนน
3.2 ดาเนินการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อคาถาม
3.3 ดาเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดเจตคติท้ งั ฉบับ และเขียนข้อสรุ ป
4. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จาการทาแบบสอบถามวัดเจตคติ
4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2.1 การหาค่าเฉลี่ย (X)
X

เมื่อ

X

X
N

=

X

=
=
=

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

N

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วัดเจตคติของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มีต่อวิชาวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา ในการจัดการเรี ยนการสอน และ เพื่อให้
นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
วัดเจตคติของนักเรี ยนจานวน 10 ข้อ โดยได้ทาการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 45 คน ผูว้ ิจยั ได้ทาวิจยั โดย
ให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดงั นี้
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5.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ความคิดเห็นของนักเรียน
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่พฒั นาไปสู่ การเรี ยนในระดับสูงได้
2. ข้าพเจ้ามีความรู ้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
3. ข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจเพิ่มมากขึ้นจากการทาแบบฝึ กหัดทบทวนก่อนสอบ
4. วิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่ทาให้เป็ นคนกล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
5. การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า
6. ข้าพเจ้ารู ้สึกประหม่าทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้ทาแบบฝึ กหัดวิชาคณิ ตศาสตร์
7. วิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาที่เรี ยนรู ้ได้ยากมาก
8. วิชาคณิตศาสตร์ทาให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
9. วิชาคณิตศาสตร์มีส่วนช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
10. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่
4.34
4.36
4.30
4.15
1.68
2.28
1.91
4.13
4.37
4.09
4.37

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉลี่ยจากแบบสอบถามทั้งหมดได้
4.37 คะแนน
6. สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนน ที่ได้จากแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยน แสดงให้เห็น
ว่า คะแนนเฉลี่ ยของแบบสอบถามทั้งหมด 10 ข้อ เกี่ยวกับ วิชาคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ข้อคาถามประเภททางบวก และ
ประเภททางลบ มีค่าเท่ากับ 4.37 ซึ่งแปลความได้วา่ นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
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7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
- พบว่านักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 ซึ่งเป็ นระดับคะแนนต้น ๆ ของ
ระดับเจตคติที่ดี ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อคาถามทั้งประเภททางบวกและประเภททางลบ พบว่าอาจ
มีผลมาจากการที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่เกิดความสับสนกับข้อคาถามที่เป็ นข้อคาถามประเภททางลบ
8. ข้อเสนอแนะ
1. ในการสร้ า งแบบสอบถามวัด เจตคติ ข องนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อาจเป็ นในรู ป ของการ
สัมภาษณ์ หรื อการให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นปลายเปิ ดบ้าง หรื ออาจจะลองเปรี ยบเทียบเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์กบั วิชาอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจเจาะจงทาการวิจยั กลุ่มนักเรี ยนในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

