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เร่ือง : การส่งเสริมเจตคติเพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ปวช.1/1  
 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวชิานั้นจะมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนมากมายหลากหลาย
ปัญหาดว้ยกนั ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดข้ึนจากตวัของนกัเรียนเอง เช่น ข้ีเกียจมาเรียน ไม่ท าการบา้น
ส่ง ขาดสอบเม่ือมีการสอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค ์และไม่มีการเตรียมตวัก่อนสอบ  ซ่ึงปัญหาต่างๆ
เหล่าน้ีจะส่งผลไปยงัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ และจะเห็นไดช้ดัเจนมากใน
รายวชิาคณิตศาสตร์ ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอยา่งหน่ึง คือ นกัเรียนไม่ส่งการบา้น ไม่ยอมท า
แบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยจะใหเ้หตุผลวา่ท าไม่ได ้ไม่เขา้ใจ หรือในช่วงท่ีครูสอนเขา้ใจสามารถ
ท าไดแ้ต่เม่ือกลบับา้นก็ลืม ไม่สามารถท าได ้ เม่ือเป็นเช่นน้ีมากข้ึนก็ส่งผลใหน้กัเรียนมีอคติกบัวชิา
คณิตศาสตร์และจะส่งผลไปยงัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวชิาคณิตศาสตร์ต ่าอีกดว้ย 

ดงันั้นปัญหาท่ีครูผูส้อนควรใหค้วามสนใจท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหา  คือ การให้นกัเรียนท า
แบบฝึกหดัทา้ยชัว่โมง มีการปรึกษาช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื่อนภายในกลุ่ม และถา้นกัเรียนมีปัญหา
หรือไม่เขา้ใจโจทยค์  าถามนกัเรียนก็สามารถเขา้มาถามกบัครูผูส้อนไดท้นัที และการท่ีนกัเรียนส่ง
การบา้นมาครูผูส้อนก็จะสามารถรู้ไดว้า่นกัเรียนเขา้ในเน้ือหาท่ีเรียนไปหรือไม่ ถา้นกัเรียนส่วนใหญ่
เขา้ใจครูผูส้อนก็จะอธิบายเน้ือหาทบทวนซ ้ าเล็กนอ้ย แต่ถา้พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่เรียนไม่เขา้ใจ
ครูผูส้อนก็จะอธิบายเน้ือหาทั้งหมดซ ้ าอีกรอบ และการท่ีจะใหน้กัเรียนส่งการบา้นหรือมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ครูผูส้อนจะใชว้ธีิการใหค้ะแนนบวกเพิ่มตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวใ้น
หอ้งเรียน ซ่ึงก็พบวา่นกัเรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม ใส่ใจและติดตามการบา้นหรืองานมากข้ึน
กวา่เดิมจากร้อยละ 4.17  เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 38.54 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความรับผดิชอบในการเรียน 
2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. เพื่อศึกษาการส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดา้นการสนใจใฝ่รู้ในการเรียน 

 
3.  ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี1/1  ปีการศึกษา 2555  
ของวทิยาลยัสายมิตรเทคโนโลยนีครราชสีมา จ านวน 24 คน 

2. ระยะเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
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4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความรับผดิชอบ หมายถึง  ภาระหรือพนัธะผกูพนัในการจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของผูร่้วมงาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัท างานในองคก์าร จ าเป็นตอ้งปรับ
ลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัใหป้ฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต คนท่ีมีความรับผดิชอบ จะ
ท าใหก้ารปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวแ้ละช่วยใหก้ารท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
ความรับผดิชอบจึงเป็นภาระผกูพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้างข้ึนเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง
ดี 
2. ความกระตือรือร้น หมายถึง ความต่ืนตวัและขวนขวายท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอและความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ รวมทั้งการกระตุน้จูงใจใหผู้อ่ื้นเกิดความรู้สึกต่ืนตวัในการท างาน 
3. ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะแสดงหาความรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ีตนเองยงัไม่รู้ หรือส่ิง
ท่ีรู้แลว้แต่ยงัไม่กระจ่าง คนท่ีมีความใฝ่รู้จึงถือเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัส าหรับนกัเรียนซ่ึงเป็นวยัท่ีก าลงั
ศึกษาหาความรู้ 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. ท าใหค้รูผูส้อนทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 
2. ท าใหค้รูผูส้อนทราบถึงความตอ้งการของผูเ้รียนส่งผลใหค้รูผูส้อนปรับปรุงการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนไดดี้ยิ่งข้ึน 
 

6. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
6.1 ความหมายของเจตคติ 
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวก หรือทางลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจ เห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 เจตคติ หมายถึง ความรูสึกโนม้เอียงของจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ เร่ืองใด เร่ืองหน่ึง หรือ
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ เชิงนิมาน และเชิงนิเสธ 

6.2 ลกัษณะของเจตคติ 
กฤษณา ศกัด์ิศรี ( 2530 :185 – 188 ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของเจตคติ  สรุปไดด้งัน้ี  
1. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลท่ีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด 
2. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์และเหตุการณ์ท่ี 

เปล่ียนแปลงไป  



3 
 

3. เจตคติเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน เราจะสังเกตไดว้า่บุคคลมีเจต 
คติในทางยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยสังเกตพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา 

4. เจตคติเป็นส่ิงซบัซอ้น มีท่ีมาสลบัซบัซอ้น เพราะเจตคติข้ึนอยูก่บัหลายประการ เช่น  
ประสบการณ์การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผนัแปรได ้ 

5. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอ่ืนๆได ้
6. ทิศทางของเจตคติ มี 2 ทิศทาง คือ สนบัสนุนหรือต่อตา้นและปริมาณของเจตคติมีตั้งแต่พอใจ

อยา่งยิง่ ปานกลาง จนถึงไม่พอใจอยา่งยิง่ เจตคติของบุคคลแต่ละคนจะมีความรุนแรงต่างกนัไป 
7. เจตคติอาจเกิดข้ึนมาจากความมีจิตส านึก หรือจากจิตไร้ส านึกก็ได ้
8. เจตคติมีลกัษณะคงทนถาวรพอสมควร กวา่บุคคลจะมีเจตติต่อส่ิงใดไดต้อ้งใชเ้วลานาน ใช้

ความคิดลึกซ้ึง พิจารณาละเอียดรอบคอบแลว้จึงเกิดเจตคติต่อส่ิงนั้น เจตคติอาจเกิดเปล่ียนแปลงได ้แต่ไม่ได้
หมายความวา่จะเปล่ียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

9. บุคคลแต่ละบุคคลยอ่มมีเจตคติต่อบุคคล สถานการณ์ส่ิงเดียวกนั แตกต่างกนัได ้ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของบุคคลนั้น 

6.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
 ประภาเพญ็ สุวรรณ ( 2526 : 34 ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติไวด้งัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นพุทธปัญญา หรือองคป์ระกอบดา้นความคิด ( Cognitive component)   
ไดแ้ก่ ความคิดซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมนุษยใ์ชใ้นการวดั ความคิดน้ีอาจอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึง ท่ีต่างกนัข้ึนอยู่
กบัความคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า 

2. องคป์ระกอบทางดา้นท่าทีความรู้สึก ( Affective component ) เป็นส่วนประกอบใน 
ดา้นอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงเป็นตวัเร้าความคิดอีกต่อหน่ึง ถา้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี ในขณะท่ีคิดส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง  แสดงวา่บุคคลนั้นมีความรู้สึกในดา้นบวก หรือดา้นลบตามล าดบัต่อส่ิงนั้น 

3. องคป์ระกอบดา้นปฏิบติั หรือองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( Beharioral component)  
เป็นองคป์ระกอบท่ีมีแนวโนม้ในทางปฏิบติั ถา้มีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบติัหรือปฏิกิริยาอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 

การสอนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและ
แบบทดสอบ ในการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมจะ
สังเกตเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนโดยครูจะคอยใชส่ิ้งเร้าหรือการใหค้ะแนน เพื่อเป็นการส่งเสริม
และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ธอร์นไดค์ (E.L. Thorndike) กล่าววา่ การเรียนรู้นั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา
และการเรียนรู้จะคงสภาพอยูก่็ต่อเม่ือพนัธะระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองยงัคงอยู ่ การแกปั้ญหานั้น
เกิดข้ึนจากการลองผดิลองถูก และใชต้อบสนองในการแกปั้ญหานั้น ซ่ึงหมายถึง การเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
ธอร์นไดค ์ตั้งกฎการเรียนรู้ไวว้า่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือสอดคลอ้งกบักฎแห่งความพร้อม 
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สกนิเนอร์(Skinner) กล่าววา่ การเรียนการสอนของครูไม่ควรใชแ้รงเสริมพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่
พึงปรารถนาและไม่ควรใชก้ารลงโทษกบัเด็กเพื่อใหเ้คา้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

โคมส์ (Combs) กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลวา่ ความจริงในสายตาของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่าง
จากท่ีคนอ่ืนเขา้ใจ การเนน้วตัถุประสงคด์า้นเจตพิสัย (Affective) มีความส าคญัมาก โรงเรียนควรเนน้และ
ควรช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ใหผู้เ้รียนมีความภูมิใจในตนเองวา่เป็นบุคคลท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตนและไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

โรเจอร์ส(Rogers) กล่าววา่การเสริมแรงใหผู้เ้รียนรู้สึกประเมินผลส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง จะช่วยให้
เขามีความอิสระเป็นของตนเอง มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

7. วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง “การส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น 
ปวช.1/1” โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1/1  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 ของวทิยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  จ  านวน 24  คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวจิยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1/1  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2555 ของวทิยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   

7.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
7.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนวชิา คณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1/1   

7.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 24 
คน โดยจดัท าตารางของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1/1 ในรายวชิาคณิตศาสตร์ และจดัท า
เป็นตารางแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

8. ผลการวจัิยและอภิปรายข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1/1 วทิยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2  
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ปีการศึกษา 2555 ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอผลการวจิยัและอภิปราย
ผลต่อไปดงัน้ี 

8.1 ผลการวจัิย   
 ตารางที ่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 1 และ รายวชิา
คณิตศาสตร์ประยกุต ์2 ของนกัเรียน ชั้น ปวช. 1/1  จ านวน 24 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
 
เลขที่ ช่ือ – สกุล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณติศาสตร์ประยุกต์ 1 คณติศาสตร์ประยุกต์ 2 
1 นายจกัรกฤษ วทิยไ์ธสง 1 2.5 
2 นายเจษฎา สังฆมณี 0 0 
3 นายณฐัพล เพช็รเงิน 0 2 
4 นายนพนนท ์ สีทานงั 0 1 
5 นายวรพจน์ กะภูพนัธ์ 0 2.5 
6 นายวรีะพล กสิประกอบ 0 1 
7 นายสุธี              คา้ข้ึน 0 1.5 
8 นายอติวณัณ์ กรงกระโทก 0 1 
9 นางสาวกรรณิการ์   ฉายมะเริง 0 1 

10 นางสาวกญัญารัตน์  คิดเห็น 0 3 
11 นางสาวกลัยกร พงษส์มศกัด์ิ 1 2 
12 นางสาวกานตธิ์ดา   ตุ่นขาวมะดนั 0 2.5 
13 นางสาวขวญัชนก  ปลัง่กลาง 0 1.5 
14 นางสาวชุลีกร ศรีศศิธร 0 2 
15 นางสาวณฐัวดี สุนุมิตร 0 2 
16 นางสาวเบญจมาศ   สระสันเทียะ 0 1.5 
17 นางสาวปานวาด   จนัทรสิงหาญ 0 1 
18 นางสาวมณีรัตน์   เฉียบแหลม 0 1 
19 นางสาวยลรดี  โคกศรีอ านวย 0 2 
20 นางสาวสุนิสา   กริดกระโทก 0 1 
21 นางสาวสุพรรษา    ค  าลาย 0 1 
22 นางสาวอลิสา   ประทุมทอง 0 0 
23 นางสาวอญัชิสา    ค  าลบั 0 1.5 
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24 นางสาวอ าภา    เถกระโทก 2 2.5 
 ค่าเฉลีย่(X  ) 0.17 1.54 
 ร้อยละ (%) 4.17 38.54 

 
 
 
8.2 สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

8.2.1 สรุปผลการวจัิย 
จากการเรียนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 1และวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ 2 ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1/1 ของวิทยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา พบวา่การ
เรียนการสอนโดยเนน้ส่งเสริมเจตคติในดา้นต่างๆ เช่นการมีความรับผิดชอบต่อการเรียน การท าและส่ง
การบา้นใหท้นัเวลา การให้ฝึกคิดโจทยปั์ญหาต่างๆ โดยมีคะแนนพิเศษมาเป็นแรงจูงใจและช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการคิดโจทยปั์ญหามากข้ึน ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนมีความรับผดิชอบและความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนก็ส่งผลไปยงัความสนใจใฝ่รู้ของผูเ้รียนมากข้ึน ซ่ึงจากผลของการส่งเสริมเจตคติน้ี
แลว้ท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1  มีค่าเฉล่ีย 0.17 คิดเป็นร้อยละ 
4.17 และรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์2 มีค่าเฉล่ีย 1.54 คิดเป็นร้อยละ 38.54 ตามล าดบั 

 
  8.2.2  การอภิปรายผล 

การเรียนการสอนโดยการส่งเสริมเจตคติเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนรู้มากข้ึน โดยการสังเกตจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวชิาคณิตสา
สตร์ประยกุต ์1เปรียบเทียบกบัรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์2 ซ่ึงผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและ
สามารถเขา้ใจในการท าโจทยปั์ญหามากข้ึน 

 
9.  ข้อเสนอแนะ  

1. ครูผูส้อนในวชิาอ่ืน ๆ ควรมีการส ารวจถึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

2. ในการสอน ครูผูส้อนตอ้งเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด ติดตามการท าส่งงานหรือส่งการบา้นและการ
สอบเก็บคะแนนรายจุดประสงคใ์หม้ากข้ึน 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยอ่งชมเชย และใหก้ าลงัใจกบันกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ี 
ท าการเรียนการส



 

 


