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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1)  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงช้ันท่ี 4  ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   2)  เพ่ือทํานาย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรจากปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานโรงเรียน 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชวงช้ันท่ี  4  คือช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ,  5  และ  6  ประจําป
การศึกษา  2551  ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน  181  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง
โดยวิธีสุมแบบแบงช้ัน   ( Stratified  Random  Sampling )  ของประชากรแตละหองเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 , 5  และ 6  โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ  R.V.  Krejcie  และ  D.W.  Morgan  จาก
ประชากรท้ังหมด 335  คน  เครื่องมือท่ีใชคือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานโรงเรียน  ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับ  รายไดของผูปกครอง  การสนับสนุนการเรียน
ของผูปกครอง  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร  บริบทโรงเรียน  
และการจัดการเรียนการสอนของครู  วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ
เพียรสันระหวางตัวแปรทํานายกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  และสรางสมการถดถอยพหุคูณ  
( Multiple  Regression  Equation )  เพ่ือทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรในรูปคะแนน
มาตรฐานและคะแนนดิบ 
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน  3  ตัวแปร  เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากมากไปหานอย  
คือ  คือเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  รายไดของผูปกครอง   ความวิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร   โดย
ตัวแปรท่ีสงผลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  คือ  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และ 
รายไดของผูปกครอง   สวนตัวแปรท่ีสงผลทางลบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  คือ  ความ
วิตกกังวลตอการสอบคณิตศาสตร   2)  ตัวแปรทํานายท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  มี  2  ตัวแปรคือ  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   ( x2 )  ความวิตก
กังวลตอการสอบคณิตศาสตร  ( x3 )   รวมกันทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ไดรอยละ  9.4  และหาสมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  และใน
รูปคะแนนดิบ  ไดดังนี้    
                    

^
Z      =     0.257 z2  –    0.179z3    

                    
^
Y       =     7.105 +  0.02681x2  –  0.03375x3  
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Abstract 
The  purposes  of  this  research  were   1)  to  study  factors ,  influence  toward  

Mathematics  learning  achievement  in  level  four  students  of  the  Demonstration  school  of  
Silpakorn  University ;  and  2)  to  predict  mathematics  learning  achievement  from  students ,  
factors ,  families , factors  and  school ,s factors . 

A  sample  of  181  students  of  the  Demonstration  School  of  Silpakorn  University  
studying  in  level  four  academic  year  2008   from  stratified  random  sampling  of  population  in  
each  room  of  Mathayom  Suksa  4 , 5  and  6  using  table  of  R.V. Krejcie  and  D.W.  Morgan  
from  335  population.  The  instruments  used  were  questionnaires  asking  for  students ,  factors,   
families , factors  and  school ,s factors  included  basic  data  ,  income  of  parents ,  attitude  toward  
learning  mathematics ,  anxiety  toward  mathematics , testing ,  school  environment  and  learning  
and  teaching  in  school .  The  data  were  treated  utilizing  bi-variant  correlation  statistics  to  find  
the  Pearson ,s  product – moment  correlation  coefficient  and  stepwise  multiple  regression  
analysis  to  predict  mathematics  learning  achievement  in  raw  scores  and  standard  scores. 
 The  results  found  that  : 1) Factors , influence  to learning mathematics  achievement  at  the  
0.05  level  of  significance  had  three  factors  ascending  from  coefficient  correlation  were  
attitude  toward  learning mathematics ,  income  of  parents ,  anxiety  toward mathematics, testing 
and  factors , positive   influence  toward  learning   mathematics  achievement  were  attitude toward  
learning mathematics and  income  of  parents  and  factors , negative  influence  toward  learning  
mathematics achievement  were  anxiety  toward  mathematics testing.  2)  The  predictable  influence  
toward  learning  mathematics achievement  at  the  0.05  level  of  significance  had  two  factors  
were  attitude  toward  mathematics  learning  ( x2  ) ,  anxiety  toward  mathematics , testing  ( x3 )  
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could  predict  learning  mathematics  achievement  at  the  0.05  level  of  significance  approximately  
9.4  %  and  predictable  equation  in  raw  scores  and  standard  scores  were   

^
Z      =       0.257 z2   –  0.179 z3    

                    
^
Y       =       7.105 +   0.02681x2  –  0.03375x3 
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