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ช่ืองานวิจัย การวัดเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ผู้วิจัย  นางบุหงา  วิชา 
หน่วยงาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
ปีท่ีด าเนินการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียน       
ห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมงัคลาภิเษก  จ านวน 45 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัเจตคติจ านวน 10 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัได้
สร้างขึ้น  จ านวน  1  ฉบบั  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ผลคะแนนโดยวิธีหาค่าเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาปรากฎว่า  คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 4.37  ซ่ึงแปลความได้ว่านักเรียน            
มีเจคติท่ีดีวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

การวดัเจตคติท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
ท่ีมาและความส าคัญ 
 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถว้นรอบคอบ   ท าให้
สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ้น นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
มีความสุข   

ดงันั้นจึงท าให้ผูวิ้จยัเห็นความส าคญัของการมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ของนกัเรียน จึงไดจ้ดัท าการวิจยัเพื่อ
วดัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ต่อไป 
 
ทางเลือกท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหา 
 จดัท าแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อน าผลการวิจยัมาเก็บเป็นขอ้มูล       
เพื่อแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนการสอน และเพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของคณิตศาสตร์ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลส าหรับการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. ระดบัคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี   เป็นการศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี    2   ผู ้วิจัยได้จัดท า
แบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  10   ขอ้  โดยใชข้อ้ค าถามทั้ง   2  ประเภท  
คือ  ประเภททางบวก  และทางลบ  ไดท้ าการน าผลของแต่ละขอ้ค าถามมาหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาวิเคราะห์หาขอ้สรุป  
พร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
 2. ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   2      
ท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้ขอ้ค าถามทั้งประเภททางบวก และ ทางลบ จ านวน  10  ขอ้ และไดก้ าหนดขอบเขต
ของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  นกัเรียนโรงเรียนห้วยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี  1  ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  45  คน 
2. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา 
       เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวน  10  ขอ้  ท่ีมีขอ้ค าถามประเภททางบวก  7 ขอ้ และ ขอ้ค าถามประเภททางลบ 3  ขอ้ รวม  10  ขอ้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
              ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 8  กรกฎาคม  2558  - 31  กรกฎาคม  2558 
 

วัน  เดือน  ปี กจิกรรม หมายเหตุ 
8 – 12 ก.ค.  58 ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  
13 – 20 ก.ค. 58 - เขียนเคา้โครงงานวิจยัในชั้นเรียน 

- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามท่ีจะ 
   ใชใ้นงานวิจยั 

 

21  -  23  ก.ค. 58 นกัเรียนท าแบบสอบถาม ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
24 – 29 ก.ค. 58 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล 
30 – 31 ก.ค. 58 - สรุปและอภิปรายผล 

- จดัท ารูปเล่ม 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามวดัเจตคติ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัเจตคติของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2     
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอน และท า
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใชแ้บบทดสอบวดัเจตคติของผูเ้รียน และ น าผลจากแบบทดสอบมาปรับปรุง
แนววิธีการสอน โดยไดด้ าเนินการท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดเป็น ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 
     1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียน  การวิเคราะห์ผูเ้รียนไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
 ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียนหว้ยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  มีจ านวน 45 คน   
      1.2 วิเคราะห์ทศันคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย และระดบัทศันคติ 
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2. ขั้นออกแบบ (Design) 
      ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีล าดบัขั้นตอน 
การสร้าง  ดงัน้ี 
     2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามการวดัเจตคติจากเอกสารต่างๆ 
     2.2 สร้างแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน  10  ขอ้   
โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั ตามวิธีการของ Linkert ซ่ึงมีตวัเลือกใหเ้ลือก  5  ขอ้  
โดยถือเกณฑน์ ้าหนกัในการใหค้ะแนนตวัเลือกของขอ้ค าถามประเภททางบวก และ ประเภททางลบ   
ดงัน้ี (บุญเรียง  ขจรศิลป์,2543) 
 

ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่         ให ้         5      คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                  ให ้       2        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่      ให ้       1        คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ให ้         5      คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้       2        คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ให ้       1        คะแนน 

 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของค่าคะแนนเจตคติโดยปรับปรุงจาก  

บุญชม ศรีสะอาด (2543) ดงัน้ี 
       ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  แปลความวา่  ดีมาก 

       ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  แปลความวา่  ดี 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  แปลความวา่  ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  แปลความวา่  พอใช ้
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  แปลความวา่  ปรับปรุง 

โดยท าการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ และภาพรวม 
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 3. ขั้นด าเนินการ 
   ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การด าเนินการ ดงัน้ี 

       3.1 น าแบบวดัเจตคติของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ใหน้กัเรียน            
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  ภาคเรียน ท่ี  1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิ เษก               
จ านวน  45 คน ท า  เพื่อวดัเจตคติของนกเรียน และท าการบนัทึกคะแนน 
       3.2  ด าเนินการหาค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ค าถาม 
       3.3  ด าเนินการหาค่าเฉล่ียของแบบสอบถามวดัเจตคติทั้งฉบบั และเขียนขอ้สรุป 

  
 4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 

       4.1 วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้าการท าแบบสอบถามวดัเจตคติ 
       4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
             4.2.1 การหาค่าเฉล่ีย  (X) 

            X  =    
N

X          

       เม่ือ  X  = ค่าเฉล่ีย 
               X     = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                     N = จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
     5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ วดัเจตคติของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2     
ท่ีมีต่อวิชาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา ในการจดัการเรียนการสอน และ เพื่อให้
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อ
วดัเจตคติของนกัเรียนจ านวน  10  ขอ้  โดยไดท้ าการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนหว้ยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก จ านวน  45 คน ผูว้ิจยัไดท้ าวิจยัโดย
ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี 
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5.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  

ตาราง  1  แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลีย่ 
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีพฒันาไปสู่การเรียนในระดบัสูงได ้ 4.34 
2. ขา้พเจา้มีความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 4.36 
3. ขา้พเจา้มีความมัน่ใจเพิ่มมากขึ้นจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบ 4.30 
4. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีท าใหเ้ป็นคนกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 4.15 
5. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยใหชี้วิตกา้วหนา้ 1.68 
6. ขา้พเจา้รู้สึกประหม่าทุกคร้ังเม่ือมีโอกาสไดท้ าแบบฝึกหดัวิชาคณิตศาสตร์ 2.28 
7. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนรู้ไดย้ากมาก 1.91 
8. วิชาคณิตศาสตร์ท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.13 
9. วิชาคณิตศาสตร์มีส่วนช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 4.37 
10. ขา้พเจา้มีความสุขมากเม่ือไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.09 

ค่าเฉลีย่ 4.37 

 
จากตาราง 1  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉล่ียจากแบบสอบถามทั้งหมดได ้  

4.37  คะแนน 
 

6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียน แสดงให้เห็น
ว่า คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามทั้งหมด  10 ขอ้  เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ทั้งข้อค าถามประเภททางบวก และ 
ประเภททางลบ มีค่าเท่ากบั  4.37  ซ่ึงแปลความไดว้า่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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 7. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  2  ในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 - พบวา่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในระดบัคะแนนเฉล่ีย  4.37  ซ่ึงเป็นระดบัคะแนนตน้ ๆ ของ
ระดบัเจตคติท่ีดี  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ค าถามทั้งประเภททางบวกและประเภททางลบ พบวา่อาจ
มีผลมาจากการท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนกบัขอ้ค าถามท่ีเป็นขอ้ค าถามประเภททางลบ 
 
 8. ข้อเสนอแนะ 
      1. ในการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อาจเป็นในรูปของการ
สัมภาษณ์ หรือการใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นปลายเปิดบา้ง หรืออาจจะลองเปรียบเทียบเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์กบัวิชาอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะเป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
      2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเจาะจงท าการวิจยักลุ่มนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


