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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 170 คน งานวิจัยนี้ศึกษา 4 ปัจจัย ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม
แผนการเรียนที่จบการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรม AMOS ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า Chi-Square = 1.666,
df = 1, p = 0.197, GFI = 0.996, AGFI = 0.941 และ RMSEA = 0.063 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ พบว่าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.591 รองลงมาคือ
เกรดเฉลี่ยสะสมมีค่าเท่ากับ 0.281 แผนการเรียนที่จบการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.151 และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.109
คาสาคัญ : คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยเชิงสาเหตุ
Abstract
The purpose of this research was to study the factors influencing Business Mathematics learning
achievement of accounting students at Bangkok University. The samples in this study consisted of
170 undergraduate freshmen selected from School of Accounting, Bangkok University, who enrolled in the
Business Mathematics course in the first semester, academic year 2012. This research was studied
4 factors, these were the grade point average, the study program in high school, the knowledge of
fundamental mathematics and the student’s attitude towards Mathematics. The analysis of causal model
was done by AMOS program. The model was found in accordance with an empirical data with Chi-Square
= 1.666, df = 1, p = 0.197, GFI = 0.996, AGFI = 0.941 and RMSEA = 0.063. The findings indicated that the
direct effect of the knowledge of fundamental mathematics influenced the Business Mathematics learning
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achievement most at 0.591, followed by the grade point average at 0.281, and the study program in high
school at 0.151 while the student’s attitude towards Mathematics has the minimal influenced at 0.109.
Keywords: Mathematics, Learning achievement, The causal factors
บทนา
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่แสดงแนวคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน การสรุปในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการอ้างอิง
อย่างสมเหตุสมผล ทุกขั้นตอนในแต่ละเนื้อหาจะเป็นเหตุผลต่อกัน (Khambaomuang, 2010) ทาให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด (Topol, 2010) และจากผลการศึกษาของ
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (2013) ในโครงการ Program for
International Student Assessment หรือ PISA ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลนักเรียนอายุ 15 ปี ร่วมกับนานาชาติจะทาการ
ประเมิ นผลทุ ก 3 ปี ซึ่ งหนึ่ งในเรื่ อ งที่ ป ระเมิ น ผลคื อ การประเมิ น ผลด้ านความรู้ และทัก ษะ หรือ ที่ เ รี ยกว่ า การรู้ เ รื่ อ ง
คณิตศาสตร์ จากผลการประเมินปีล่าสุด ค.ศ. 2012 ของนักเรียนไทย พบว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์การ
เพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ค ณ ะ บั ญ ชี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก รุ ง เ ท พ เ ป็ น ค ณ ะ วิ ช า ที่ จั ด ด า เ นิ น ก า ร ส อ น วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับ
การยอมรับจากสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Watthanawilai et al., 2010) จึงได้กาหนดให้วิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาบัญชีจาเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในเชิงธุรกิจได้ อีกทั้งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพบัญชี เนื่องจากการคิดค่าคานวณต่าง ๆ
ล้วนต้องอาศัยหลัก และพื้นฐานมาจากตัวเลขทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจหลาย
ท่าน และจากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจให้กับนักศึกษาคณะบัญชีของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ คาดว่านักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มาจากแผนการเรียนที่แตกต่างกัน ทาให้นักศึกษามีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนไม่ประสบผลสาเร็จในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ต้องทาการ
เพิกถอนวิชา หรือสอบไม่ผ่านเป็นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Mahamat et al. (2014) ที่พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นตรงกันว่าหนึ่งในปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ คือ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saelee (2009) ที่กล่าวไว้ว่า เครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประการหนึ่งคือ คะแนนเฉลี่ยสะสม และความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Boondee (2009); Srinut (2010) และ Topol (2010) ที่พบตรงกันว่า ความรู้
พื้นฐานเดิม และความถนัดด้านตัวเลข หรือด้านจานวน หรือด้านคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยของนักวิจัย
หลายท่านได้ผลการวิจัยตรงกันว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก และเป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ และส่งผลทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อ มกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ชาคณิ ตศาสตร์ อย่ างมี นัย สาคัญ ที่ 0.05 คือ เจตคติต่ อวิ ชาคณิต ศาสตร์ด้ ว ย
(Samranjai, 2009; Boondee, 2009; Samransook, 2009; Srinut, 2010; Leelakahakit, 2010 and Topol, 2010)
จากการศึกษางานวิจัยของนักวิจัยทุกท่านดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจทุกท่าน
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ได้กาหนดปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ คือ เกรดเฉลี่ยสะสม ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แผนการเรียนที่จบการศึกษา และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งผลของงานวิจัยนี้จะทาให้คณาจารย์ผู้สอนได้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ธุรกิจของนักศึกษา ก็ย่อมนาไปสู่การตัดสินใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบผลสาเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการ
เรียนสาขาวิชาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดจานวน 246 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจทุกคน และนักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 170 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.11
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ธุ ร กิ จ จ านวน 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่
เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนที่จบการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และแผนการเรียนที่จบการศึกษา (Maths) ก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งผู้วิจัย
แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผนการเรียนที่เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแผนการเรียนที่ไม่เน้นการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบวัด
เจตคติต่ อการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ที่แบ่ งระดั บความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดั บ คื อ ระดั บมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย และ
น้อยที่สุด ซึ่ง แบบสอบถาม ข้อสอบ แบบทดสอบ และแบบวัดได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม (Index of Item-Objective Congruency: IOC) กับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ 0.92 ส่วนแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.908
ค่าความยาก–ง่ายรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.31- 0.94 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.31 – 0.94
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทดลองใช้ของ AMOS ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์ค่า Chi-Square ค่า df ค่า p-value ค่า GFI ค่า AGFI และ ค่า RMSEA และวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model) ด้วยการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) ค่าอิทธิพลทางอ้อม
(IE) และค่าอิทธิพลรวม (TE) จากรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของ
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผล
จากการวิเ คราะห์ ปัจ จัยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นวิ ชาคณิต ศาสตร์ ธุร กิจ ของนัก ศึก ษาคณะบัญ ชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนที่จบการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมทดลองใช้ของ AMOS ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 170 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาจากแผนการเรียนที่เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 55.29 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยเฉลี่ย 42.934 คะแนน (S.D. = 19.942) มีเกรดเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ย 2.998 (S.D. = 0.426) มีคะแนนความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ย 14.230 คะแนน (S.D. = 6.803) และมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.577, S.D. = 0.578) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
ปัจจัย
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ความเบ้ ความโด่ง
เกรดเฉลี่ยสะสม(grade)
4
2.998
0.426
- 0.182
- 0.461
แผนการเรียนที่จบการศึกษา(Maths)
1
0.670
0.471
- 0.732
- 1.481
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์(Mathfund)
25
14.230
6.803
0.062
- 1.325
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(attitude)
5
3.577
0.578
0.277
- 0.221
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิชาคณิ ตศาสตร์ ธุ รกิ จ
80
42.934 19.942
0.143
- 1.125
(achievement)
เมื่อพิจารณาความเบ้ พบว่า ความเบ้ของปัจจัยมีค่าอยู่ระหว่าง – 0.732 ถึง 0.277 นั่นคือ มีค่าสถิติน้อยกว่า 1.00
แสดงว่า มีการแจกแจงเบ้เล็กน้อย สาหรับค่าความโด่ง พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง – 1.481 ถึง – 0.221 ซึ่งค่าความโด่งต่ากว่า
1.00 ทุกปัจจัย จึงอนุมานได้ว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ และค่าความโด่งรวมกันแล้วก็พอจะ
อนุม านได้ว่า ปัจ จัยทุ กตัว มีลัก ษณะการแจกแจงเข้ าใกล้โค้ งปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่ อนไขของการวิ เคราะห์ ความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) (Srinut, (2010)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผู้วิจัยได้นาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมาตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ โดยใช้ค่าดัชนี Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity ควร
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Srinut, 2010) ซึ่งจากผลการตรวจสอบ พบว่างานวิจัยนี้มีค่าดัชนีตรวจสอบความ
เหมาะสมของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้( KMO) = 0.682 และ ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นได้ แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
KMO
Bartlett’s Test
ค่าที่เหมาะสม ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
ค่าที่เหมาะสม
ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
P = 0.000
มากกว่า 0.50
0.682
P < 0.05
(Approx.Chi-Square = 271.584, df = 10)
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจมากที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.750 และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจน้อยที่สุด คือเกรดเฉลี่ยสะสม มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.371 แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
ตัวแปร
grade
Maths
Mathfund
attitude
achievement
grade
1.000
Maths
-0.023
1.000
Mathfund
0.147
0.494**
1.000
attitude
0.087
0.309**
0.443**
1.000
achievement
0.371**
0.467**
0.750**
0.439**
1.000
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติความกลมกลืน ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย ได้รูปแบบที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
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จากการวิเคราะห์ค่าสถิติความกลมกลืนของรูปแบบตามกรอบแนวคิดการวิจั ย กับข้อมูลเชิงประจักษ์จะเห็นว่า
ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (Chi-Square = 1.666, df = 1, p = 0.197) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
= 0.996 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.941 และค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.063 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนด แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ตามกรอบแนวคิด
การวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงค่าสถิติดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติความกลมกลืนของรูปแบบตามกรอบแนวคิดการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี
เกณฑ์การพิจารณา
ค่าสถิติ
Chi-Square
p > 0.05
1.666 (p=0.197)
Chi-Square/ df
น้อยกว่า 2.0
1.666 / 1 = 1.666
GFI
เข้าใกล้ 1
0.996
AGFI
เข้าใกล้ 1
0.941
RMSEA
เข้าใกล้ 0
0.063

ผลการพิจารณา

กลมกลืน

จากผลการวิเคราะห์ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางในโมเดลความสัมพันธ์ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ อธิบายได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจมากที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.591 รองลงมาคื อ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนที่จบการศึกษา และเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.281, 0.151 และ 0.109 ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจมากที่สุด คือ แผนการเรียนที่จบ
การศึกษา ผ่านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.329 รองลงมาคือ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผ่านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ผ่านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.183
และ 0.077 ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม (TE) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจมากที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.591 รองลงมาคือ แผนการเรียนที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.480, 0.358 และ 0.291 ตามลาดับ ปัจจัยทุกตัว ร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี ได้ร้อยละ 65.50
จากการพิจารณาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรภายใน
แต่ละตัว พบว่า ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุด จาก แผนการเรียนที่จบการศึกษาด้วยขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.404 รองลงมา ได้รับอิทธิพลจากเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเกรดเฉลี่ยสะสม ด้วยขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.309 และ 0.130 ตามลาดับ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดจากแผนการเรียนที่จบการศึกษา ผ่าน
เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ด้ ว ยขนาดอิท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.096 ปั จ จั ย ทุ ก ตั วร่ ว มกั น พยากรณ์ ค วามรู้พื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะบัญชี ได้ร้อยละ 34.90 ส่วนปัจจัยเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับอิทธิพลทางตรง
มากที่สุดจากแผนการเรียนที่จบการศึกษา ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ ากับ 0.309 โดยสามารถพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะบัญชี ได้ร้อยละ 9.60 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2) อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม
(TE) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
R2
DE
IE
TE
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Mathfund)
0.591
0.591
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
แผนการเรียนที่จบการศึกษา (Maths)
0.151 0.329 0.480
0.655
(Achievement)
เกรดเฉลี่ยสะสม (Grade)
0.281 0.077 0.358
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Attitude)
0.109 0.183 0.291
ความรู้พื้นฐานทาง
แผนการเรียนที่จบการศึกษา (Maths)
0.404 0.096 0.499
คณิตศาสตร์
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Attitude)
0.309
0.349 0.309
(Mathfund)
เกรดเฉลี่ยสะสม (Grade)
0.130
0.130
เจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ (Attitude)

แผนการเรียนที่จบการศึกษา (Maths)

0.096

0.309

-

0.309

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม ต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อภิปรายผลได้ดังนี้
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจมากที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ถ้านักศึกษามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี นักศึกษาจะมีความพร้อมที่จะเรียนเรื่องต่อไป หรือเรียนใน
ระดับสูงขึ้นไปได้ดี และจะเป็นการง่ายต่อการเรียนรู้เพราะเนื้อหาวิชาที่เรียนมักจะเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากอย่าง
ต่อเนื่องกัน (Srinut, 2010) ซึ่งเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ต้องอาศัยพื้น ฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์จาก
ระดับก่อ นเข้าศึก ษาในมหาวิทยาลั ยกรุงเทพด้วย ดังนั้น ถ้ านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดี ก็จะส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจที่ดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srinut (2010) และ Topol (2010) ที่พบ
ตรงกันว่า ความรู้พื้นฐานเดิมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. แผนการเรียนที่จบการศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจ ทั้งนี้นักศึกษาที่จบการศึกษาในแผนการเรียนที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์ย่อมผ่านการเรียน และการฝึกฝนทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ทาให้มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขได้ลึกซึ้ง ถูกต้องแม่นยา
และรวดเร็ว (Srinut, 2010) มากกว่านักศึกษาที่จบแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แผนการเรียนที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนาทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งทาให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจที่ดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Boondee (2009); Srinut (2010) และ
Topol (2010) ที่พบตรงกันว่า ความถนัดด้านตัวเลข หรือด้านจานวน หรือด้านคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
รองลงมาจากแผนการเรียนที่จบการศึกษา ทั้งนี้เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นตัวแปรหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของนักศึกษาว่า
มีพื้นฐานความรู้เดิมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปี ค.ศ.1976 บลูม ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยของ Srinut (2010) ว่าความรู้เดิมเป็นสิ่งที่
สาคัญอย่างมาก การมีความรู้เดิมอยู่มากจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้มาก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saelee
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(2009) ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนึ่งในตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และสามารถจาแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และอ่อนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ได้ นอกจากนี้งานวิจัยของ Srinut (2010) และ
Topol (2010) ยังพบตรงกันว่า ความรู้พื้นฐานเดิมเป็นปัจจัยที่ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เ ป็น
วิชาที่มีความสาคัญ จะมองเห็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลทาให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน
สนใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนอย่างสม่าเสมอ (Srinut, 2010) นักศึกษาจะขยันทาการบ้าน หมั่นทบทวนบทเรียน ส่งผลทาให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Samransook (2009); Samranjai
(2009); Srinut (2010) และ Topol (2010) ที่พบตรงกันว่าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก และ
เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ และส่งผลทั้งทางตรง หรือทางอ้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ 0.05
สรุป
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าสูงสุด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควรจัดการสอนพิเศษ โดยเน้นสอนพื้นฐานความรู้ที่จาเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้จบแผนการเรียนที่เน้น
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นอกเหนือจากเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดี และแม่นยา
ย่อมจะส่งผลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต
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