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การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินบีรูณะ จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และจําแนกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม  ดําเนินการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุ่มท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 513 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน  
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อม่ันด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียน และ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to analyze and to classify the factors affecting mathematics 
achievement of Mathayomsuksa six students at Rachineeburana School Nakhon Pathom province.        
The research design was a survey. The research samples were 513 students in Mathayomsuksa six in     
the second semester of academic year 2014. The research instrument was a set of questionnaire about 
factors affecting mathematics achievement.  Reliability using Cronbach alpha procedure of this instrument 
was 0.89. Percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis were used to analyze the data.  
 The results of this research showed that factors affecting mathematics achievement were 5 
components: teaching behaviors, foundation of mathematics, motivation, learning behaviors and classroom 
environment. 
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 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีช่วยส่งเสริมให้คนคิดเป็น ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น สร้างเสริมให้มีความคิด มีเหตุผล 
มีความรอบคอบ มีความประณีตและละเอียดถ่ีถ้วน มีความแม่นยํารวดเร็ว [1] ด้วยความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ดังกล่าว   
ทําให้ระบบการศึกษาของไทยให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการท่ี
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นักการศึกษาจัดให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นท้ังวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความมุ่งหมาย
จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กรณีหนึ่งซ่ึงเห็นได้ชัดเจนคือบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัด
นครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ได้เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จํานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงมากกว่าท่ีโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดไว้ และนักเรียนท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม จํานวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยความคาดหวังของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกฝ่ายท่ีจะเห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการทดสอบจากหน่วยงานใดก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไม่ได้
เป็นไปดังท่ีคาดหวัง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ท่ีค่าเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนมีแนวโน้มว่าจะลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2554 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.73 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 13.83 ปี พ.ศ. 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.73 และในปี พ.ศ. 2556 ท่ี
ผ่านมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.60 [2] ดังนั้น การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง ดังท่ี มณิภา เรืองสินชัยวานิช [3] ได้
ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล [4] ทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญา ตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
สมควร จําเริญพัฒน์ และคณะ [5] ทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิต ศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อีกแนวทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะห์และจําแนกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มท่ีศึกษา 
 กลุ่มท่ีศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
จังหวัดนครปฐม สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 รวมท้ังสิ้น 513 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ สิ่งท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การเข้า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอ (X1) ความสามารถในการสอนของครู (X2) การติดตามเนื้อหาเม่ือขาดเรียน (X3) การตรวจการบ้านของครู 
(X4) ความพร้อมของห้องเรียน (X5) ความต้ังใจในการเรียน (X6) การจดสมุดและบันทึกความรู้ท่ีได้รับ (X7) การทําแบบฝึกหัด
หรือการบ้าน (X8) การเฉลยแบบฝึกหัดหรือการบ้านของครู (X9) การมีหนังสือ เอกสารให้ทบทวนบทเรียน (X10) พื้นฐาน 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ (X11) การสอบถามครูเม่ือไม่เข้าใจ (X12) การให้คําปรึกษาของครู (X13) ความชอบและทัศนคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (X14) ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ที่สอนในห้องเรียน (X15) การใช้สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (X16) ความคาดหวังของครูหรือผู้ปกครอง (X17) ภาระงานในรายวิชาอ่ืน ๆ (X18) เวลาที่ใช้ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ (X19) เกณฑ์การให้คะแนนของครู (X20) สื่อเสริมหรือแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมตามความสามารถ (X21) การประกาศ   
ผลสอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ (X22) ประโยชน์และความสําคัญของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ต่อนักเรียน (X23) จํานวนนักเรียนใน 
แต่ละห้องเรียน (X24) และเพ่ือนร่วมห้องเรียน (X25) 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยวิธีการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยสูตรของ Rowinelli & Hambleton [6] ซ่ึง
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 1.00 และตรวจสอบคุณภาพของด้านความเชื่อม่ัน 
(reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 46 คน จากนั้นนําผลจากการตอบแบบสอบถามไปคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแห่งความเชื่อม่ันตามสูตรของครอนบราค 
(Cronbach alpha procedure) [7] ผลการคํานวณพบว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.89 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง  

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2557 
จํานวน 513 ฉบับ ได้รับกลับมาเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถนําไปวิเคราะห์ได้จํานวน 402 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 78.36 ซ่ึงเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis: EFA)  
 
ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มท่ีศึกษาจํานวน 402 คน ซ่ึงมากกว่าจํานวนตัวแปรประมาณ 16 เท่า นั่นคือข้อมูลมี
จํานวนมากพอท่ีจะทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีค่า KMO 
เท่ากับ 0.945 ค่า Bartlett's test of sphericity มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 นั่นคือตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
กันสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ แต่เนื่องจากพบว่าค่า communality ภายหลังสกัดองค์ประกอบของตัวแปร X1, 
X3, X5, X10, X17, X18, X19 และ X20 มีค่าตํ่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์ ซ่ึงทําให้ได้ค่า KMO 
เท่ากับ 0.932 และค่า Bartlett's test of sphericity มีค่านัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ภายหลังสกัดองค์ประกอบของ  
ตัวแปรในครั้งท่ีสองพบว่ามีค่า communality อยู่ระหว่าง 0.597 ถึง 0.814 จึงทําการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป ผล      
การสกัดปัจจัยด้วยวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย (principal components factoring) และหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี varimax ซ่ึง
เป็นวิธีการที่ทําให้ได้จํานวนตัวแปรน้อยที่สุด ทําให้ได้องค์ประกอบจํานวน 5 องค์ประกอบ แสดงค่า eigen values และ     
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเม่ือมีการหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว ได้ดังตารางท่ี 1 และ 2 ซ่ึงพบว่าท้ัง 5 ปัจจัยท่ีสกัดได้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มท่ีศึกษาได้ร้อยละ 68.686   

ตารางท่ี 1 ค่า eigen values และ rotation sums of squared loadings 

Component 
Initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings 

Total % of variance Cumulative % Total 
% of 

variance 
Cumulative 

% 
1 7.449 43.816 43.816 2.728 16.045 16.045 
2 1.291 7.597 51.413 2.713 15.960 32.006 
3 1.244 7.315 58.728 2.367 13.921 45.927 
4 0.997 5.868 64.596 2.096 12.331 58.258 
5 0.695 4.090 68.686 1.773 10.428 68.686 
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ตารางท่ี 2 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบภายหลังการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี varimax 

Var. 
Component 

Var. 
Component 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
X4 0.785 0.103 0.158 0.167 0.085 X21 0.225 0.270 0.709 0.295 0.157 
X13 0.656 0.499 0.199 0.071 0.133 X22 0.351 0.142 0.697 -0.012 0.216 
X9 0.646 0.101 0.205 0.353 0.233 X23 0.155 0.273 0.663 0.253 0.283 
X2 0.627 0.033 0.384 0.232 0.039 X8 0.199 0.232 0.209 0.733 0.123 
X11 0.016 0.723 0.111 0.350 0.095 X7 0.335 0.118 0.173 0.700 0.103 
X14 0.013 0.708 0.329 0.201 0.205 X6 0.111 0.421 0.037 0.664 0.123 
X12 0.487 0.677 0.121 0.195 0.077 X25 0.203 0.176 0.118 0.134 0.842 
X16 0.289 0.517 0.440 0.127 -0.016 X24 0.061 0.077 0.267 0.126 0.834 
X15 0.377 0.493 0.442 0.111 0.192       

 
 ผู้วิจัยได้ทําการต้ังชื่อปัจจัยตามกลุ่มของตัวแปรที่สังเกตได้ โดยปัจจัยท่ี 1 ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู 
ประกอบด้วย การตรวจการบ้านของครู การให้คําปรึกษาของครู การเฉลยแบบฝึกหัดหรือการบ้าน ของครู และความสามารถ
ในการสอนของครู ปัจจัยท่ี 2 ได้แก่ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความชอบและ
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การสอบถามครูเม่ือไม่เข้าใจ การใช้สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ท่ีสอนในห้องเรียน ปัจจัยท่ี 3 ได้แก่ แรงจูงใจ ประกอบด้วย สื่อเสริมหรือแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมตาม
ความสามารถ การประกาศผลสอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ และประโยชน์และความสําคัญของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ต่อนักเรียน 
ปัจจัยท่ี 4 ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน ประกอบด้วย ความต้ังใจในการเรียน การจดสมุดและบันทึกความรู้ท่ีได้รับ และการทํา
แบบฝึกหัดหรือการบ้าน และปัจจัยท่ี 5 ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประกอบด้วย จํานวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน 
และเพ่ือนร่วมห้องเรียน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 มีจํานวน 5 ปัจจัย โดยปัจจัยท่ี 1 ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู ประกอบด้วย การตรวจการบ้านของครู การให้
คําปรึกษาของครู การเฉลยแบบฝึกหัดหรือการบ้านของครู และความสามารถในการสอนของครู ปัจจัยท่ี 2 ได้แก่ พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความชอบและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การสอบถามครูเม่ือ
ไม่เข้าใจ การใช้สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ท่ีสอนในห้องเรียน ปัจจัยท่ี 
3 ได้แก่ แรงจูงใจ ประกอบด้วย สื่อเสริมหรือแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมตามความสามารถ การประกาศผลสอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ 
และประโยชน์และความสําคัญของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ต่อนักเรียน ปัจจัยท่ี 4 ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน ประกอบด้วย 
ความต้ังใจในการเรียน การจดสมุดและบันทึกความรู้ท่ีได้รับ และการทําแบบฝึกหัดหรือการบ้านและปัจจัยท่ี 5 ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประกอบด้วย จํานวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียน และเพ่ือนร่วมห้องเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของปริยทิพย์ บุญคง [8] ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ 
การจัดระบบในโรงเรียน ด้านคุณลักษณะของครู ด้านคุณลักษณะของนักเรียน และด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Prescott [9] ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล [4] ท่ีได้อธิบายว่า พฤติกรรมการเรียนการสอน 
แรงจูงใจ สภาวะแวดล้อมทางการเรียน มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์จําแนกปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ในคร้ังนี้ พบว่าปัจจัยท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
การสอนของครู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียน และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีจํานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียน และ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ดังนั้น ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ควรคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยคร้ังนี้ได้กําหนดตัวแปรในการศึกษาที่คาดว่าจะส่งกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 25 ตัวแปร ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท้ังนี้
เพ่ือให้ได้ตัวแปรท่ีมีความครอบคลุมมากข้ึน และอาจทําให้ได้ปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญเพ่ิมข้ึน 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจในคร้ังนี้เสมือนเป็นการสร้างสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนั้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าปัจจัยเหล่านี้
สามารถวัดได้จริง จึงควรมีการนําปัจจัยเหล่านี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อไป 
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