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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
และศึกษาปัจจัยจ�ำแนกทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 229 คน
โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1970 : 886) ที่มีความเชื่อมั่น 95% มีความคลาดเคลื่อน
การสุ่มร้อยละ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 1 ฉบับ
แบ่งออกเป็นปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านครอบครัว รวม 63 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล
พื้นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัยใช้การวิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม
(Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรเกือบทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ .01 โดยค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ -0.256 ถึง 0.538 สามารถน�ำ
ตัวแปรมาวิเคราะห์จ�ำแนกเพื่อเข้าสู่สมการ สามารถน�ำไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ไม่มีค่าเกิน ส�ำหรับปัจจัยด้านอื่นๆ มีค่าสหสัมพันธ์เกิน .60 ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
		 ปัจจัยที่สามารถจ�ำแนกความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ บรรยากาศในห้องเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง และการอบรม
เลีย้ งดูแบบเอาใจใส่ สมการจ�ำแนกกลุม่ ทีไ่ ด้สามารถจ�ำแนกกลุม่ ของนักเรียนทัง้ 2 กลุม่ ได้ถกู ต้องถึงร้อยละ 76.9 โดยกลุม่ นักเรียน
ที่ส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สมการสามารถจ�ำแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 77.8 และกลุ่มนักเรียนที่ไม่ส�ำเร็จ
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สมการสามารถจ�ำแนกกลุ่มได้ถูกต้อง ร้อยละ 75.9
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2. สมการจ�ำแนกประเภทในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได้ตามล�ำดับ ดังนี้
		 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
		 Y โดยรวม = -12.249 - 0.339 (x4) + 0.199 (x2) + 0.145 (x8) - 0.094 (x7) +0.081 (x9)
		 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
		 Zy โดยรวม = -0.706 (x4) + 0.532 (x2) + 0.439 (x8) +0.432 (x7) - 0.356 (x9)
ค�ำส�ำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนก, วิชาคณิตศาสตร์, มัธยมศึกษาปีที่ 1

Abstract
The purpose of this study aimed to examine discriminant factors affecting the mathematical learning
achievements of Mattayomsueksa 1 students studying in the extension education schools of the Office of
Chiangrai Education Services Area 4. For data collection, a five-rating scale-based questionnaire in relations
to their personal, environmental, and family factors, with its reliability of 95%, and its error of 5% , was
conducted with 63 out of the 229 Mattayomsueksa 1 students studying in the extension education schools
of the Office of Chiangrai Education Services Area 4. The data were statistically analyzed using the stepwise
method. The findings of the study were as follows:
1. Discriminant factors in relations to its mathematical learning motivation,
classroom atmospheres, interaction of teachers and students, student parents’ learning enhancement, as
well as family care-taking were resulted in the mathematical learning achievements of Mattayomsueksa 1
students studying in extension education schools of the Office of Chiangrai Education Services Area 4. Of all
the two groups with their mathematical learning achievements of 76.9 %, it was, according to the discriminant
analysis of this study, stated that not only those with their mathematical learning achievements of 77.8 %,
but also those with their no mathematical learning achievements of 75.9 % were mostly observed.
2. Discriminant equation found in both raw and standard scores was as follows:
		 Equation used in raw scores:
		 Y = -12.249 - 0.339 (x4) + 0.199 (x2) + 0.145 (x8) - 0.094 (x7) +0.081 (x9)
		 Equation used in standard scores:
		 Zy = -0.706 (x4) + 0.532 (x2) + 0.439 (x8) +0.432 (x7) - 0.356 (x9)
Keyword An Analysis of Discriminant, Mathematical, Mattayomsueksa 1
บทน�ำ
คณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค คลในด้ า นการสื่ อ สาร การสื บ เสาะและเลื อ กสรร
สารสนเทศ การตั้งข้อสันนิษฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้
ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
วิ ช าการอื่ น ๆ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2550 : 3) และกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 56)
กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด

มนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้
ปัญหาและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จากความส�ำคัญของวิชาคณิตศาสตร์จึงมีการก�ำหนด
ให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้เรียนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตาม
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ศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้อง
สอดแทรกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการเรียน
การสอนด้านเนื้อหาด้วยการให้นักเรียนท�ำกิจกรรมหรือตั้ง
ค�ำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่น ให้
นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วหรือให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตใน
การแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทางเราขาคณิตให้นักเรียนใช้
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ งๆ
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น หรื อ กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นใช้ ค วามรู ้ ท าง
คณิตศาสตร์ในการสร้างในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย
และแตกต่างจากคนอื่น รวมทั้งการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากคน
อืน่ ด้วย การประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สามารถประเมินได้จากกิจกรรมที่นักเรียนท�ำจากแบบฝึกหัด
จากการเขียนอนุทิน หรือข้อสอบที่เป็นค�ำถามปลายเปิดที่ให้
โอกาสนักเรียนแสดงความสามารถ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552 : 60) จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะเห็น
ได้ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับสมจิต
ชิวปรีชา (อติยะ ศรีถาน, 2545 : 31-32 ; อ้างอิงจาก สมจิต
ชิวปรีชา, 2529 : 28 - 32) ได้จ�ำแนกลักษณะของปัญหาการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ ปัญหาด้านผู้เรียน นักเรียนคิด
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็น ขาดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่
เรียน ไม่สนใจเรียน และไม่ตั้งใจเรียน นักเรียนมีความพร้อมใน
การเรียนรูต้ า่ งกัน นักเรียนส่วนมากไม่มที กั ษะในการคิดค�ำนวณ
และการแก้ โ จทย์ ป ั ญ หาและนั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ
คณิตศาสตร์ ปัญหาด้านครูผสู้ อน ครูใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว ครูไม่เห็นความจ�ำเป็นในการใช้สื่อการสอน ครู
สอนเร็วเกินไป ครูดแุ ละเข้มงวด ครูไม่สนใจนักเรียนทีเ่ รียนอ่อน
ครูไม่มีเวลาเตรียมการสอน และการสอนของครูมุ่งที่ค�ำตอบ
มากกว่ากระบวนการ
จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้
เรียนไม่ประสบผลส�ำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังจะเห็น
ได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์
พบว่ า ผู ้ เ รี ย นได้ ค ะแนนเฉลี่ ย เพี ย ง 22.73 (มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย, http://unigang.com/Article/10563/, 2556)
ซึ่งในภาพรวมของส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ลดลง และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24(2)(3) และ (4) ก�ำหนดว่า
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด�ำเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
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เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หา จั ด กิ จ กรรมให้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้ คิดเป็น ท�ำเป็น และจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ นทุ ก วิ ช า (ส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 1)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย
จ� ำ แนกที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นในรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ในการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะท�ำให้ทราบว่ามีปัจจัยใด
บ้างที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
แล้ว ข้อมูลที่ได้ยังสามารถน�ำมาเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุง แก้ไข และจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสด้านต่างๆ อันจะน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จในการเรียนของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปัจจัยจ�ำแนกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ทางการเรี ย นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการ
เรียนทางรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ให้ผู้สอนน�ำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนให้ แ ก่ ผู ้ เ รี ย นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน
20 โรงเรียน จ�ำนวน 547 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ�ำนวน 229
คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยจ�ำแนกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบ เขตการศึกษาด้านเนื้อหาต่างๆ
เพือ่ น�ำไปสูค่ ำ� ตอบของวัตถุประสงค์ โดยมีตวั แปรทีศ่ กึ ษาในครัง้
นี้ คือ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
		 1.1 ปัจจัยด้านบุคคล
			 1.1.1 เพศ
			 1.1.2 อายุ
			 1.1.3 เจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ รายวิ ช า
คณิตศาสตร์
			 1.1.4 แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นรายวิ ช า
คณิตศาสตร์
			 1.1.5 การเรียนแบบมีส่วนร่วม
		 1.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
			 1.2.1 บรรยากาศในห้องเรียน
			 1.2.2 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์
			 1.2.3 คุณภาพการสอนของครู
			 1.2.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
		 1.3 ด้านครอบครัว
			 1.3.1 การศึกษาของผู้ปกครอง
			 1.3.2 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง
			 1.3.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่
			 1.3.4 อาชีพของบิดามารดา

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส�ำเร็จทางการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 4 ใช้ เ กณฑ์ ก� ำ หนดจากเกรด ในรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ แบ่งเป็น
		 เกรด 0 ,1, 1.5, 2
ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
		 เกรด 2.5, 3, 3.5, 4 ประสบความส� ำ เร็ จ
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชฏัก
เชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัย โดยการท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา เพื่อขอ
ความร่วมมือ
ในการเข้าไปเก็บข้อมูลจากนักเรียน
2. ติดต่อสถานศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนัดหมายก�ำหนดเวลา
3. จัดเตรียมแบบวัดและแบบสอบถามที่เป็นเครื่อง
มือในการวิจัย ให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย เก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและการใช้เครือข่าย ซึ่งก่อนหน้าที่
นั ก เรี ย นจะท� ำ การตอบแบบสอบถาม จะมี ก ารชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนวางใจว่าในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักเรียนและขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็นจริงมาก
ที่สุด
5. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาตรวจให้
คะแนน เพื่อน�ำผลมาวิเคราะห์ต่อไป
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การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การจัดท�ำกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ วิเคราะห์
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบจ� ำ นวนและความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม น� ำ แบบสอบถามไปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
2. น� ำ แบบสอบถามไปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับดังนี้
		 2.1 น�ำข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนที่เป็นข้อมูล
ทั่วไปของนักเรียนมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
		 2.2 น�ำข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนที่เป็นปัจจัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประสบผลส�ำเร็จ และไม่สำ� เร็จทางการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รายข้อ รายด้าน และภาพรวม
		 น�ำคะแนนที่ได้จากการวัดมาหาค่าเฉลี่ย () โดย
ก�ำหนดเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 		
ความหมาย
4.51 - 5.00 		 มีความคิดเห็นต่อข้อความมากที่สุด
3.51 - 4.50 		 มีความคิดเห็นต่อข้อความมาก
2.51 - 3.50			 มีความคิดเห็นต่อข้อความปานกลาง
1.51 - 2.50 		 มีความคิดเห็นต่อข้อความน้อย
1.00 - 1.50 		 มีความคิดเห็นต่อข้อความน้อยที่สุด
		 2.3 ค�ำนวณหาค่าความสัมพันธ์อย่างง่าย เพื่อ
ทดสอบความเป็นพหุสมั พันธ์ (Multicolinearty) ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ที่ศึกษา
3. วิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จใน
การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4โดยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) โดย
วิธีวิลค์ แลมบ์ดา (Wilk’s Lamda) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2533 : 1-35)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้ง 9 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรเกือบทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ .01 โดยค่าสห
สัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ -0.256 ถึง 0.538
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สามารถน�ำตัวแปรมาวิเคราะห์จำ� แนกเพือ่ เข้าสูส่ มการ สามารถ
น�ำไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จ�ำแนกความส�ำเร็จในการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่มีค่าเกิน ส�ำหรับปัจจัย
ด้านอืน่ ๆ มีคา่ สหสัมพันธ์เกิน .60 ซึง่ อยูใ่ นขอบเขตทีย่ อมรับได้
การทดสอบความเป็ น เอกภาพของเมตริ ก ซ์ ค วาม
แปรปรวน ความแปรปรวนร่วมตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของปัจจัย
จ� ำ แนกที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นในรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ผลการทดสอบความเป็นเอกภาพของเมตริกซ์
คามแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมโดยใช้ Box’s M ได้ค่า
เท่ากับ 51.519 และค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .455 ซึ่ง
มากกว่า .05 นั่นคือ เป็นไปตามเงื่อนไขของการจ�ำแนกกลุ่ม
สามารถน�ำไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ปจั จัยจ�ำแนกทีส่ ง่ ผล
ต่อความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1ในโรงเรี ย นขยายโอกาสสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้
ทั้งหมด9 ตัวแปร
2. ผลการวิ เ คราะห์ จ� ำ แนกกลุ ่ ม เพื่ อ สร้ า งสมการ
จ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4 โดยการวิ เ คราะห์ จ� ำ แนกแบบขั้ น ตอน ด้ ว ยวิ ธี Wilks’
Lambda ได้ปัจจัยที่เข้าสู่สมการจ�ำแนก 5 ปัจจัย ตัวแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ (x2) บรรยากาศใน
ห้องเรียน (x4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (x7) การส่ง
เสริมการเรียนของผู้ปกครอง (x8) และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่ (x9) โดยมีค่า Wilks’ Lambda เท่ากับ 0.771, 0.869,
0.689, 0.709 และ0.725 ตามล� ำ ดั บ และน� ำ มาหาค่ า
สัมประสิทธิ์ สมการมีอ�ำนาจจ�ำแนกกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่า Chi-square (X2) เท่ากับ 83.716 ค่า
Eigen Value (λ) เท่ากับ 0.452 ซึ่งน้อยกว่า 1 แสดงว่าไม่มี
ความแตกต่างกันภายในกลุ่ม ส่วนค่า Canonical Correlation
(Rc) มีค่าเท่ากับ 0.558 แสดงว่า สมการดังกล่าวมีอ�ำนาจใน
การจ�ำแนกกลุ่มได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับค่าของ Wilks’ Lambda
(∧) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.689 ปัจจัยในสมการจ�ำแนกกลุ่มทั้ง 5
ปัจจัย ร่วมกันจ�ำแนกความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ปัจจัยที่สามารถจ�ำแนกได้ดี คือตัวแบบวัดแรงจูงใจ
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ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ บรรยากาศในห้ อ งเรี ย น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนการส่งเสริมการเรียนของผู้
ปกครองและการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ตามล�ำดับ สร้าง
สมการจ�ำแนกในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
ปัจจัยในสมการจ�ำแนกกลุม่ ทัง้ 5 ปัจจัย ร่วมกันจ�ำแนก
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่
สามารถจ�ำแนกได้ดี คือ ตามล�ำดับ สร้างสมการจ�ำแนกในรูป
คะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
		 Y โดยรวม = -12.249 - 0.339(x4) + 0.199(x2)
+0.145(x8) - 0.094(x7) +0.081(x9)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
		 Zy โดยรวม = -0.706 (x4) + 0.532(x2) +
0.439(x8) +0.432(x7) - 0.356(x9)
พบว่า สมการจ�ำแนกประเภท สามารถจ�ำแนกกลุ่มที่
ส�ำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ได้ถูกต้อง ร้อยละ 77.8 ส่วนกลุ่มที่ไม่ส�ำเร็จในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถ
จ�ำแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 24.1 และสามารถจ�ำแนกทั้งสอง
กลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 76.9
การอภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกความส�ำเร็จใน
การเรี ย นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปัจจัยทั้ง 9 ด้าน
พบว่า ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และยังพบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ .01 โดยค่าสหสัมพันธ์
ของปัจจัยทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ -0.256 ถึง 0.538 และจากการ
ทดสอบความเป็นเอกภาพของเมตริกซ์ความแปรปรวน ความ
แปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Matrix) โดยใช้สถิติ
51.519 และค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .455 จึงสามารถน�ำ
ไปใช้ในการวิเคราะห์จ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ได้ทั้งหมด 9 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
ปัจจัยทั้ง 9 ด้าน อาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ส่งผลให้นักเรียนประสบความส�ำเร็จใน
การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซื่งในการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์น้ันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านที่จะส่งผลให้การ

เรียนประสบความส�ำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมใจ
บุญดี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก เจตคติต่อวิชาคณิตสาสตร์ ความถนัด
ด้านภาษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การเรียนแบบมีส่วนร่วม ความ
ตั้งใจเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และความถนัดด้าน
ตัวเลข นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเสาวลักษณ์
ยงวานิชจิต (2539 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาลักษณะ
พฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นตามโครงการลง
ทะเบียนเรียนตามเวลา และความสามารถ โรงเรียนนวมินทรา
ชินทู ศิ เตรียมอุดมน้อมเกล้า จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การเตรียมตัวด้านวิชาการทีน่ กั เรียนปฏิบตั มิ าก คือ การทีบ่ คุ คล
ในครอบครัวให้การสนับสนุนการเตรียมตัวในการเรียนของ
นักเรียน เช่น การให้เงินไปเรียนพิเศษ พฤติกรรมด้านการ
หาความรู้ที่นักเรียนปฏิบัติมากคือ การที่นักเรียนเข้าห้องเรียน
ทุ ก วิ ช าตามตารางสอน นั ก เรี ย นรายงานผลการเรี ย นให้ ผู ้
ปกครองทราบ และนักเรียนจดเนื้อหาบทเรียนที่ครูสอนใน
ห้องเรียนเสมอ พฤติกรรมก่อนสอบและขณะสอบที่นักเรียน
ปฏิบัติมาก คือ ข้อใดที่นักเรียนท�ำไม่ได้ นักเรียนจะเดาค�ำตอบ
ตามเหตุผลที่ควรจะเป็น เมื่อมีการสอบ นักเรียนจะไปถึงสถาน
ที่สอบก่อนเวลา และนักเรียนอ่านค�ำถามของข้อสอบอย่าง
รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน นักเรียนที่มีความแตกต่างกันใน
ด้านเพศ ระยะเวลาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการ
เรียนจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
และรายได้ของครอบครัว มีลักษณะพฤติกรรมการเรียนไม่แตก
ต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกความส�ำเร็จใน
การเรี ย นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ด้าน ดังนี้
		 2.1 ด้านแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ (x2) มีน�้ำหนักสัมประสิทธิ์สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.532 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้น จะไม่พิจารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ตั ว แปร แต่ จ ะพิ จ ารณาค่ า น�้ ำ หนั ก ที่ อ ยู ่ ใ น
ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ด้านแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
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การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รายวิชาคณิตศาสตร์ (x2) สามารถจ�ำแนกความส�ำเร็จในการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ได้ ทั้งนี้ แรงจูงใจเป็นแรงขับที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
และมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาเล่าเรียน จึงท�ำให้แรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช า
คณิตศาสตร์
		 2.2 บรรยากาศในห้องเรียน (x4) ซึ่งมีน�้ำหนัก
สัมประสิทธิ์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
-0.706 การวิเคราะห์จำ� แนก (Discriminant Analysis) นั้น จะ
ไม่พิจารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร แต่
จะพิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ทั้งนี้
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ย่อมจะมีโอกาสช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในทางตรงกันข้าม
ห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศขัดขวางต่อการเรียนรูย้ อ่ มลดประสิ ทธิ
ภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งบุญชม ศรีสะอาด (2524 : 70)
กล่ า วบรรยากาศทางสั ง คมในห้ อ งเรี ย นมี ค วามส� ำ คั ญ มาก
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ย่อมจะมีโอกาสช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในทางตรงกันข้าม
ห้ อ งเรี ย นที่ มี บ รรยากาศขั ด ขวางต่ อ การเรี ย นรู ้ ย ่ อ มลด
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
		 2.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (x7) ซึ่งมี
น�้ำหนักสัมประสิทธิ์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ -0.356 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis)
นัน้ จะไม่พจิ ารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิต์ วั แปร
แต่จะพิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ทั้งนี้
การสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมที่ครูจัด
ขึ้นให้มากที่สุด ยิ่งกิจกรรมเพิ่มขึ้นเท่าใดประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผูเ้ รียนนัน้ ปฏิสมั พันธ์ในทางตรงทีผ่ สู้ อนใช้ ได้แก่ การพูดติดต่อ
กับผูเ้ รียน หรือใช้ตำ� ราหรืออุปกรณ์การสอน หรือเครือ่ งมือ หรือ
วิธีการให้ท�ำงานหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อในทางอ้อม
ผู้สอนอาจใช้ท่าทางการแสดงออก เช่น สั่นศีรษะ ยิ้ม พยักหน้า
ซึ่งผู้เรียนก็อาจใช้ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้กับผู้สอนได้เช่นกัน
		 2.4 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง (x8) ซึ่ง
มีน�้ำหนักสัมประสิทธิ์สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ -0.439 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis)
นัน้ จะไม่พจิ ารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิต์ วั แปร
แต่จะพิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ทั้งนี้
การส่งเสริมการเรียนของผูป้ กครองเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถ
จ�ำแนกปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จในรายวิชา
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คณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในด้านอุปกรณ์การเรียน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
ชั่วโมงเรียน ก็จะท�ำให้นักเรียนเรียน และศึกษาหาความรู้อย่าง
เต็มที่
		 2.5 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (x9) ซึ่งมีน�้ำ
หนักสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
0.432 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้น จะ
ไม่พิจารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร แต่
จะพิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ทั้งนี้
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่หล่อหลอมการเรียนรู้ทักษะทาง
สั ง คม ด้ ว ยการเป็ น แบบอย่ า งแก่ เ ด็ ก ก� ำ หนดทิ ศ ทางของ
พฤติกรรมด้วยการชมเชย รางวัล หรือต�ำหนิ ลงโทษ มนุษย์ได้
รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นตามวัยแต่ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต
มีอิทธิพลน้อยกว่าประสบการณ์ตอนต้นของชีวิตที่เป็นรากฐาน
ของพฤติกรรมตลอดจนบุคลิกภาพของมนุษย์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย
จ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4 มี 5 ตัวแปร คือ ตัวแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ (x2) บรรยากาศในห้องเรียน (x4) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียน (x7) การส่งเสริมการเรียนของผูป้ กครอง
(x8) และการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (x9) ซึ่งสมการจ�ำแนก
นี้จะมีประโยชน์ต่อโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4ในการพยากรณ์
ว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้สามารถจ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้
ตัวแปรที่สามารถจ�ำแนกได้ดีที่สุด คือ ตัวแปรด้านบรรยากาศ
ในห้องเรียน จะช่วยให้ครูได้ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากที่สุด
2. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกความส�ำเร็จใน
การเรี ย นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประโยชน์ต่อผู้
สอนในรายวิชาอืน่ ทีจ่ ะได้จดั การเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ และประสบความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชานั้นๆ
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวความส�ำเร็จในการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชัน้ อืน่ และในรายวิชา
2. ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ปัจจัย
จ�ำแนกความส�ำเร็จในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขตอื่นด้วย
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