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ค าน า 
  
  รายงานเล่มน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงจากการ
ท าวจิยัท าใหไ้ดท้ราบถึงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน และพฒันาดา้นการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล
ส าเร็จรูป ผูว้จิยัหวงัวา่ รายงานเล่มน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน จ าแนกไดห้ลายรายวิชา และวิชาฟิสิกส์
เป็นวทิยาศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ผสมอยูด่ว้ย ซ่ึงปัจจุบนัฟิสิกส์ เป็นวิชา
หน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็นวิชาพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั เช่น แพทยศ์าสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นตน้ การปูพื้นฐานความรู้
วิชาฟิสิกส์ให้แก่นักเรียน จึงเป็นส่ิงส าคญั การด าเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกฝน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนคิดเป็นท าเป็น แกปั้ญหาได ้จะน าไปสู่ความพร้อมในดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัประการหน่ึง อนัมีผลต่อความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  

วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาท่ีจ  า เ ป็นต่อนักเ รียนท่ีต้องการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน
ระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัต่าง ๆ ถึงแมว้่าเน้ือหาวิชาฟิสิกส์จะกล่าวถึงเร่ืองท่ีอยู่ในรูปของนามธรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งสร้างจินตนาการใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน จึงท าให้นกัเรียนส่วนมากจะประสบ
ปัญหามากมายในการเรียนรู้ และท าความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงได ้อย่างไรก็ตามนกัเรียนก็ยงัให้ความสนใจและ
พยายามท่ีจะเรียนวชิาฟิสิกส์ใหเ้ขา้ใจมากท่ีสุด การจดัการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อสนองตอบความสนใจ
ของนกัเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีครูควรตระหนกัและค านึงถึงเสมอ  จึงท าให้นกัการศึกษาจ านวนมากไดศึ้กษา
คน้ควา้หาวิธีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการศึกษา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนของนกัเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  

การจดัการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาอาจมี
ความแตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่มกัมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ไดใ้ห้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครหรือผูส้อนคนใดท่ีจะสามารถท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้เท่าเทียมกนัทุก ๆ คน หรือมีผลการเรียนไม่แตกต่างกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนมกัจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ หลายปัจจยั ปัจจยัหน่ึงท่ีน่าจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พฤติกรรมใน
การเรียนของผูเ้รียน มกัมีการกล่าวอา้งวา่ผูเ้รียนท่ีท าคะแนนสอบไดไ้ม่ดี เป็นเพราะไม่ไดต้ั้งใจเรียนหรือไม่
ค่อยสนใจท าการบา้นและแบบฝึกหดัดงันั้นจึงน่าสนใจศึกษาวา่ผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมในการเรียนแบบใดท่ีมี
ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 
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ค าถามการวจิยั 
 พฤติกรรมในการเรียนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม่อยา่งไร 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และการศึกษาคน้ควา้ กบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 

2. เพื่อศึกษาสหสัมพนัธ์พหุคูณระหวา่งพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และการศึกษาคน้ควา้ กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ โดยใชพ้ฤติกรรมพฤติกรรมความ
ตั้งใจเรียน และการศึกษาคน้ควา้ เป็นตวัพยากรณ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พฤติกรรมในการเรียนแต่ละแบบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 

2. พฤติกรรมในการเรียนทั้งสองแบบมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 

3. พฤติกรรมในการเรียนท่ีใชเ้ป็นตวัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ มีอยา่งนอ้ย 1 
พฤติกรรมท่ี สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ ารุงอิสลาม 
ขอบเขตการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียนท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์ 
(ว 32202) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 ดว้ยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากร
ทั้งหมด 5 หอ้งเรียน จ านวน 165 คน  

กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 3 หอ้งเรียน จ านวน 115 คน  
ตวัแปรอิสระ  พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
ตวัแปรตาม     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาฟิสิกส์  
โดยการใชแ้บบสังเกต และแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียน โดยผูส้อนวเิคราะห์ขอ้มูล อาศยัโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
 
นิยามศพัท ์
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พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจเรียน และพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนหรือคะแนนท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการประเมินผลการ

เรียนของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้ายวชิาฟิสิกส์ (ว 32202) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

การวจิยัในคร้ังน้ีคาดวา่จะท าใหท้ราบถึง 
1. พฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนรายวชิาฟิสิกส์ (ว 32202) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
2. ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
3. แนวทางและวธีิการเรียนการสอนท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียน 
4. ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัในดา้นอ่ืนหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  

การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม จงัหวดัปัตตานี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียน 
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรียน 

 2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์พหุคูณ 

 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียน 
ความหมายของพฤติกรรมการเรียน  

พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การกระท าส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเล่าเรียน การเรียน 
โดยการแสดงออกผา่นทางกริยา อาการ และการปฏิบติัตนทางดา้นการเรียน เช่น ความตั้งใจฟัง ความสนใจ
ในการตอบค าถามและท าแบบฝึกหดั การอ่านหนงัสือ และการศึกษาคน้ควา้ เก่ียวกบับทเรียนนอกห้องเรียน 
เป็นตน้ มีผูน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมการเรียนไวด้งัต่อไปน้ี 

บุญทนั ดอกไธสง (2539) กล่าวถึงพฤติกรรมในการแสดงออกผา่นบุคลิกภาพของบุคคลมี 
2 ดา้น คือ 

1. ดา้นภายนอก คือ รูปร่างหนา้ตา การแต่งตวั ท่าทาง 
2. ดา้นภายใน คือ กิริยาอาการท่ีแสดงออก โดยมีทั้งการแสดงออกท่ีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดั และการท่ี

ซ่อนแฝงอยูภ่ายในบุคลิกภาพของบุคคลข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความสามารถเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ท่ีเป็นตวั
เร้า พฤติกรรมท่ีสะทอ้นบุคลิกภาพบุคคลแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. บุคลิกภาพไม่สัมพนัธ์กบัการแสดงออก (ผดิปกติ) 
2. บุคลิกภาพสัมพนัธ์กบัการแสดงออก (เสมอตน้เสมอปลาย) 
3. ปากกบัใจตรงกนั (พูดดี) 
4. ปากกบัใจไม่ตรงกนั (ดีแต่พูด) 
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ทรงพล ภูมิพฒัน์ (2538) สรุปถึงพฤติกรรมส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการเรียนไว ้
3 ประการไดแ้ก่ 

1. มีเป้าหมายแน่นอน หมายความวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายของตนไวก่้อนวา่ ตนมีหนา้ท่ีหลกั
คือการเรียน เม่ือจบแลว้จะไปประกอบอาชีพอะไร ในทางจิตวทิยาเป็นการสร้างความมัน่ใจและก าลงัใจ 

2. มีความประณีตบรรจง หมายความวา่ การท าทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนจะตอ้งตั้งใจท าและให้
เกิดผลส าเร็จเป็นอยา่งดีดว้ย เป็นการสร้างใหผู้เ้รียนมีความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามและมีนิสัยท่ีดีใน
การเรียน 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ หมายความวา่ การมีสุขภาพร่างการแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วย เป็นการสร้าง
สมรรถภาพของคนใหสู้งข้ึน มีส่วนท าใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนนอกจากน้ียงัมีผูน้  าเสนอแนวคิด
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยแ์ละการเรียนการศึกษาไวด้งัน้ี 

เคิร์ท เลวนิ (Kurt Lewin , 1951, อา้งถึงใน ทรงพล ภูมิพฒัน์, 2538) เสนอวา่ พฤติกรรมของมนุษย์
ข้ึนอยูก่บับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของบุคคล (พนัธุกรรม
ความสามารถ บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ) และสถานการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลด าเนินชีวิต 

ลินเกร็น (Lingren, 1969, อา้งถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) ส ารวจพบวา่ นกัศึกษาท่ีผลการเรียนดี มา
จากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาวน์ปัญญาเป็นส่วนนอ้ย 

แมดด็อก (Maddox, 1963, อา้งถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) ศึกษาพบวา่ ผลการเรียนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ความสามารถของบุคคลเท่านั้น แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัวธีิการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย นิสัยในการเรียนท่ีดีเป็น
องคป์ระกอบของความส าเร็จในการศึกษาสูงถึงร้อยละ 30 – 40 

ดิวอ้ี (Dewey, อา้งถึงใน สุวทิย ์ มูลค า, 2547) เสนอวา่ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการกระท า 
(Learning by doing) และผูเ้รียนตอ้งมีการท าความเขา้ใจความรู้ใหม่ โดยตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีสั่งสม
มาเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้เป็นความพยายามเชิงสังคมแมคเคลแลนด์ (McClelland : อา้งถึงใน ทรงพล ภู
มิพฒัน์, 2538) เช่ือวา่แรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัของมนุษยท่ี์จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงจะเป็นตวัเร้าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม 
 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศิริวฒัน์ สงวนหมู่  (2532)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 
ตามการรับรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร ในดา้นพฤติกรรมก่อนการเรียน 
พฤติกรรมระหวา่งเรียน พฤติกรรมหลงัการเรียน และการร่วมกิจกรรมเสริมวชิาวิทยาศาสตร์ ตวัอยา่ง
ประชากรคือ นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2532 จาก 108 โรงเรียน จ านวน 453 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิา
ฟิสิกส์ระดบัสูง 161 คน ระดบัปานกลาง 106 คน  และระดบัต ่า 185 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ฟิสิกส์ ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนดว้ยตนเอง จากการวเิคราะห์พบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์
ระดบัสูง รับรู้วา่พฤติกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาฟิสิกส์ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ การมีสมาธิในการเรียน ฟังค าอธิบายและติดตามเร่ืองท่ีครูสอนอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลาง รับรู้วา่พฤติกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวชิาฟิสิกส์ในระดบัมากท่ีสุด คือการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา และนกัเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ระดบัต ่า รับรู้วา่พฤติกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ฟิสิกส์ในระดบัมากท่ีสุด คือ การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ และทนัเวลา ปรึกษาครูเม่ือมีปัญหาในการท า
การบา้น ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครูใหจ้ากหนงัสือประกอบต่างๆ ซกัถามปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ี
เรียนกบัผูรู้้ และสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละบทเรียน 

ธาริณี เจียรวฒันะ (2531) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีมีส่วนส่งเสริม
ผลส าเร็จในการเรียนวทิยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์สูง 
ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จ านวน 283 คน ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีส่วนส่งเสริมการ
เรียนในระดบัมากท่ีสุดคือ การตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ การติดตามเร่ืองท่ีเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ท าการบา้น
ดว้ยตนเองและพฤติกรรมการสอนของครู ท่ีมีส่วนส่งเสริมการเรียนในระดบัมากท่ีสุด คือ การใหเ้น้ือหาท่ี
ชดัเจน การเฉลยขอ้สอบเพื่อใหน้กัเรียนรู้ขอ้บกพร่องของตนเองทุกคร้ัง การใหก้ารบา้น แบบฝึกหดั และ
ปัญหาของนกัเรียน การสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ครูมีอารมณ์มัน่คง แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล ใจกวา้ง
และโอบออ้มอารี 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความสัมพนัธ์พหุคูณ 

สุวมิล วอ่งวาณิช (2522) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์พหุคูณระหวา่งองคป์ระกอบดา้นเชาวปั์ญญา ปัญหา
ส่วนตวั พฤติกรรมและทศันคติในการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและหากลุ่มตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดเพื่อน ามา
สร้างสมการท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 จ านวน 1175 คนผลการวจิยัพบวา่เม่ือใชเ้ชาวปั์ญญา ปัญหาส่วนตวั พฤติกรรมและทศันคติในการเรียนเป็น
ตวัท านาย สหสัมพนัธ์พหุคูณ ระหวา่งตวัท านายทั้ง 3 ตวั กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และกลุ่มตวัท านายท่ีดีท่ีสุดประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 3 ตวั ดงักล่าว 
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บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
 

การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยผูว้จิยัเสนอวธีิด าเนินการวจิยั ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
4. วธีิการเก็บขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษา เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ ารุง

อิสลาม จ านวน 165 คน  5  หอ้งเรียน ปีการศึกษา 2556 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  จ  านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 115 คน ซ่ึง

ไดม้าโดยวธีิการดงัน้ี 

การประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัดว้ยความคลาดเคล่ือน 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยใชสู้ตรของ

ยามาเน่ (Yamane,1937: 727-729) ดงัน้ี 

  
 

       
 

โดย  n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N   แทน ขนาดของประชากร 
 e    แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

                                       แทนค่า   
   

            
 = 116.8 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 115 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสังเกตความตั้งใจเรียน และแบบสอบถามการศึกษา
คน้ควา้ของนกัเรียน ดงัน้ี 
แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของประธาน วฒันวานิชย(์ 2529 : 5 ) และ อุทุมพร ทองอุทยั 
 ( 2519 : 4 )และงานวจิยัของ ศิริวฒัน์ สงวนหมู่ ซ่ึงท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ ตามการรับรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
เคร่ืองมืองานวจิยัคือแบบส ารวจแลว้มาปรับเปล่ียนให้อยูใ่นขอบเขตความตั้งใจเรียน 

2. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (content validity) ตลอดจนส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าผลการพิจารณา ไปท าการวเิคราะห์เพื่อหาค่า
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามนั้นกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยให้
คะแนนดงัน้ี ถา้ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาใหค้ะแนน +1 ไม่แน่ใจให ้ 0 และหากวา่ไม่
สอดคลอ้งประเด็นหลกัใหค้ะแนน -1 จากนั้นเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถา้
ดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 ขอ้ค าถามนั้นตอ้งท าการปรับปรุงหรือตดัออกตามความเหมาะสม เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 

3. น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน โดยมีผูร่้วมสังเกต 2 คน  เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของเคร่ืองมือได ้

4. วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(α-Coefficient) ตามวธีิการของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.9712 
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของประธาน วฒันวานิชย(์ 2529 : 5 ) และ อุทุมพร ทองอุทยั 
 ( 2519 : 4 )และงานวจิยัของ ศิริวฒัน์ สงวนหมู่ ซ่ึงท าการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ ตามการรับรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
เคร่ืองมืองานวจิยัคือแบบส ารวจแลว้มาปรับเปล่ียนให้อยูใ่นขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ 

2. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเท่ียวตรงตาม
เน้ือหา (content validity) ตลอดจนส่ิงท่ีปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าผลการพิจารณา ไปท าการวเิคราะห์เพื่อหาค่า
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยใหด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามนั้นกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยให้
คะแนนดงัน้ี ถา้ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาใหค้ะแนน +1 ไม่แน่ใจให ้ 0 และหากวา่ไม่
สอดคลอ้งประเด็นหลกัใหค้ะแนน -1 จากนั้นเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถา้
ดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 ขอ้ค าถามนั้นตอ้งท าการปรับปรุงหรือตดัออกตามความเหมาะสม เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
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3. น าเคร่ืองมือท่ีผา่นการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาไปทดลองใช ้ (Try out) กบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 

4. วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(α-Coefficient) ตามวธีิการของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.9707 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ติดต่อขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อก าหนดวนัเวลา และสถานท่ีในการท าแบบสังเกต
พฤติกรรมความตั้งใจเรียน แบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้ และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 

2. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน ไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตามวนัเวลาท่ีได้
ขออนุญาตไว ้โดยครูผูส้อนใหค้รูซ่ึงเป็นผูช่้วยวจิยั 2 คน เก็บขอ้มูลระหวา่งเรียน 

3. น าแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ ไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตามวนัเวลาท่ี
ไดข้ออนุญาตไว ้โดยใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามหลงัจากท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

4. ระหวา่งด าเนินการประเมินผูว้จิยัจะอธิบายถึงจุดประสงคใ์นการสังเกต และสอบถามนกัเรียน 
5. รวบรวมคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน แบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้ 

และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 
6. น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน แบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้ และ

แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ไปหาค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณสถิติดงัน้ี 
 1.หาค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และแบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้ 
 2.หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Simple Correlation Coefficient) ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่
ละตวั (พฤติกรรมการเรียน)กบัตวัแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์) 
 3. หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่
ละตวั (พฤติกรรมการเรียน)กบัตวัแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์) 
 4.ทดสอบความมีนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายและสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ 
 5. หาสมการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมโดยการพิจารณาตวัพยากรณ์ (พฤติกรรมการเรียน) ท่ีดีส าหรับใช้
ในการท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ใชว้ธีิเลือกและลดตวัพยากรณ์เป็นแบบขั้นบนัได (Stepwise 
Approach) 
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตและแบบสอบถามท่ีไดรั้บ

คืนกลบัมาโดยใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 
1. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

1.1 หาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสังเกตและแบบสอบถามโดย
ใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540 : 177) 

   
∑ 

 
 

  เม่ือ IC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา 
          R  แทน ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                                   N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

          1.2   หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) ตามวธีิการ

ของครอนบคั (Cronbach,1990:204) 

                                            
 

       
1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายขอ้ของเคร่ืองมือ ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

1.3.1 หาค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนของแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมจากขอ้อ่ืนๆ 
ทั้งหมด เป็นการหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามโดยใชสู้ตรสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 

                                    
เม่ือ N   คือ จ านวนนกัเรียน 
      X   คือ  จ  านวนขอ้ค าถาม 
      Y   คือ  คะแนนผลรวมของขอ้ค าถามอ่ืนๆท่ีเหลือ 
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2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร  

                                

                                     
 

 
     

 
เม่ือ  f  แทน ความถ่ีของรายการนั้นทั้งหมด 
      N  แทน ความถ่ีทั้งหมด 

2.2 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean)  โดยใชสู้ตร  
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บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 

 

  การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม จงัหวดั

ปัตตานี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เพื่อสะดวกในการน าเสนอและแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัยลกัษณ์และอกัษรยอ่ใน

การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  N        แทน    จ  านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

                    n        แทน     จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

                    ̅       แทน     คะแนนเฉล่ีย 

                 S.D      แทน      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                    r        แทน      ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย 

                    R       แทน      ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

                   R2       แทน      ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ 

                  R2
adj     แทน      ค่าประสิทธิภาพของการพยากรณ์ท่ีไดป้รับแลว้ 

                S.E.bj     แทน      ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

               S.E.est     แทน      ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

                   a         แทน      ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

                   b         แทน      สัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

                           แทน      สัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                  F         แทน      ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ 

                  t          แทน       ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
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                            ̂ phy    แทน      คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ท่ีไดจ้ากสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ 

                 ̂ phy      แทน   คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ท่ีไดจ้ากสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนมาตรฐาน 

                                แทน   คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

                                แทน   คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

                    Y phy  แทน   คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 

                     Z1     แทน   คะแนนมาตรฐานจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

                     Z2     แทน   คะแนนมาตรฐานจากแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ 

 

ระดบัความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (พวงรัตน์ ทวรัีตน์,2543:144) 

                .80 ข้ึนไป    มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงหรือสูงมาก 

ระหวา่ง     .60-.80      มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง 

ระหวา่ง     .40-.60      มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง 

ระหวา่ง     .20-.40      มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 

          นอ้ยกวา่ .20      มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมความตั้งใจเรียนและพฤติกรรม

การศึกษาคน้ควา้ ก าหนดค่าเฉล่ียเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมายเทียบเกณฑด์งัน้ี  

(บุญชม ศรีสะอาด,2535:100) 

              ค่าเฉล่ีย 4.51  -  5.00  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51  -  4.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมาก   
 ค่าเฉล่ีย 2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51  -  2.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.50  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

1. ค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียนและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 

2. ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหวา่งพฤติกรรมการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 

แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

1.1 ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดบัการปฏิบติัความตั้งใจเรียน 

ดงัตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปฏิบติัพฤติกรรมการสังเกต (N=115) 

พฤติกรรมการเรียน  ̅ S.D ระดบัการปฏิบติั 
1. พยายามท าความเขา้ใจบทเรียนจากครูผูส้อนโดยไม่พูดคุย 3.41 1.32 ปานกลาง 
2. จดบนัทึกรายละเอียดของเน้ือหาครบถว้น 2.95 1.29 ปานกลาง 
3. ถามเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเม่ือครูเปิดโอกาสใหถ้าม 3.18 1.99 ปานกลาง 
4. พยายามคิดค าตอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีสงสัยก่อนถามครู 3.44 1.99 ปานกลาง 
5. ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครูให้ 3.26 1.34 ปานกลาง 
6.ขีดเส้นใตห้รือท าเคร่ืองหมายตรงส่วนท่ีส าคญั 3.29 1.06 ปานกลาง 

7.ฟังค าอธิบายและติดตามเร่ืองท่ีครูสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 2.97 1.03 ปานกลาง 

8.มีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆในการปฏิบติัการทดลองทุกคร้ัง 3.29 1.2 ปานกลาง 

9.มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน 3.25 1.2 ปานกลาง 

10.ร่วมอภิปรายและน าเสนอเน้ือหาจากบทเรียน 3.29 1.23 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.22 1.36 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ การสังเกตพฤติกรรมการสังเกตความตั้งใจเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลางจากค่าเฉล่ีย 3.22 แต่เม่ือจ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ พฤติกรรมความตั้งใจเรียนมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.95 - 3.44 

และพบวา่พฤติกรรมพยายามคิดค าตอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีสงสัยก่อนถามครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ3.44 

รองลงมาคือพยายามท าความเขา้ใจบทเรียนจากครูผูส้อนโดยไม่พูดคุยมีค่าเฉล่ีย 3.41 ขีดเส้นใตห้รือท า
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เคร่ืองหมายตรงส่วนท่ีส าคญั  มีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆในการปฏิบติัการทดลองทุกคร้ัง ร่วมอภิปรายและ

น าเสนอเน้ือหาจากบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.29 ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครูใหมี้ค่าเฉล่ีย 3.26 มี

ใจจดจ่อต่อผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉล่ีย 3.25  ถามเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเม่ือครูเปิดโอกาส

ใหถ้ามมีค่าเฉล่ีย 3.18 ฟังค าอธิบายและติดตามเร่ืองท่ีครูสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 2.97  และพฤติกรรม

จดบนัทึกรายละเอียดของเน้ือหาครบถว้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.95 

แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า 

1.2  ผลการวเิคราะห์ ความถ่ี ร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

จ าแนกตามเพศ เกรด ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 จ านวนและค่าร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 44 38.3 
หญิง 71 61.7 
รวม 115 100.00 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  าแนกตามเพศ คือ เพศชาย  44  คน คิดเป็นร้อย

ละ38.3 และเพศหญิง 71 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 โดยการวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง 115 คน 

 ตารางท่ี 3 จ านวนและค่าร้อยละของเกรดวชิาฟิสิกส์ ในชั้น ม. 4 ภาคเรียนท่ี 1  

เกรด จ านวน ร้อยละ 
1 15 13.0 

1.5 14 12.2 
2 22 19.1 

2.5 23 20.0 
3 17 14.0 

3.5 15 13.0 
4 9 7.8 

รวม 115 100.00 
 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ในชั้น ม.4 ภาคเรียนท่ี1 โดยส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 20.0 เกรด 2.5 รองลงมาร้อยละ 19.1 เกรด 2 ร้อยละ 14 เกรด 3 ร้อยละ 13 เกรด 1 ร้อยละ 

12.2 เกรด 1.5 และต ่าสุดร้อยละ 7.8 เกรด 4  ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้จะเห็นวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการ

เรียนในรายวชิาฟิสิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 เกรด 2.5 ซ่ึงหมายถึงวา่ในวชิาน้ีนกัเรียนมีผลการเรียนค่อนขา้งดี 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและค่าร้อยละของเกรดวชิาฟิสิกส์ ในชั้น ม. 4 ภาคเรียนท่ี 2 

เกรด จ านวน ร้อยละ 
1 7 6.1 

1.5 14 12.2 
2 13 11.3 

2.5 27 23.5 
3 30 26.1 

3.5 15 13.0 
4 9 7.8 

รวม 115 100.00 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ในชั้น ม.4 ภาคเรียนท่ี 2 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 26.1 

เกรด 3 รองลงมา ร้อยละ 23.5 เกรด 2.5 ร้อยละ 13 เกรด 3.5 ร้อยละ 12.2 เกรด 1.5 ร้อยละ11.3 เกรด 1.5 ร้อยละ 7.8 เกรด 4 และ

ต ่าสุดร้อยละ 6.1 เกรด 1 ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้จะเห็นวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในรายวชิาฟิสิกส์ ภาคเรียนท่ี 2 เกรด 

3 ซ่ึงหมายถึงวา่ในวิชาน้ีนกัเรียนมีผลการเรียนดี 
 

1.3  ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดบัการปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้

เพิ่มเติม ดงัตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัปฏิบติัพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม (N=115) 

พฤติกรรมการเรียน  ̅ S.D ระดบัการปฏิบติั 
1. อ่านบทเรียนล่วงหนา้จากคู่มือเสริมการเรียน 3.06 1.49 ปานกลาง 
2. ท าแบบฝึกหดับางขอ้ท่ีท าไดล่้วงหนา้ 3.04 1.44 ปานกลาง 
3.  ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่โมงเรียน 3.04 1.39 ปานกลาง 
4.หาโอกาสท าการทดลองนอกเวลาเม่ือการทดลองเร่ืองใดยงัไดข้อ้มูลไม่
ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน 

2.69 1.24 ปานกลาง 

5.ฝึกโจทยเ์พ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีครูให ้ 3.02 1.37 ปานกลาง 
6.คน้ควา้เร่ืองท่ีสงสยั อยากรู้ ก่อนเรียน 3.11 1.36 ปานกลาง 
7.พยายามคน้ควา้เพ่ือแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการท าการบา้น 2.89 1.26 ปานกลาง 
8.ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เนต 2.99 1.37 ปานกลาง 
9.ศึกษาเพ่ิมเติมจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 2.96 1.22 ปานกลาง 
10.ถามปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์ 3.10 1.15 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.99 1.20 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางจาก

ค่าเฉล่ีย 2.99 แต่เม่ือจ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.69-3.11 

และพบวา่ พฤติกรรมคน้ควา้เร่ืองท่ีสงสัย อยากรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.11 รองลงมาคือถามปัญหา

เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์มีค่าเฉล่ีย 3.10 อ่านบทเรียนล่วงหนา้จากคู่มือเสริมการ

เรียนมีค่าเฉล่ีย 3.06 ท าแบบฝึกหดับางขอ้ท่ีท าไดล่้วงหนา้ ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่โมง

เรียน มีคา่เฉล่ียเท่ากนัคือ 3.04  ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครูใหมี้ค่าเฉล่ีย 3.02  ศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด อินเตอร์เนตมีค่าเฉล่ีย 2.99 ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนมีค่าเฉล่ีย 2.96 

พยายามคน้ควา้เพื่อแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการท าการบา้นมีค่าเฉล่ีย 2.89  และพฤติกรรมหาโอกาสท าการ

ทดลองนอกเวลาเม่ือการทดลองเร่ืองใดยงัไดข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.69 

1.4  ผลการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนจากแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิ ดงัตารางดงัน้ี 

 ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ (N=115) 

เคร่ืองมือวดั n N  ̅ S.D 
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30 115 18.513 4.84 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิอยูท่ี่ 18.513 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

วา่ โดยส่วนใหญ่นกัเรียนท าคะแนนสอบไดม้ากกวา่คร่ึง 

2.ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความตั้งใจเรียนและพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้

เพิ่มเติม กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงัน้ี 

ตารางท่ี 7  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระหวา่งพฤติกรรมความตั้งใจเรียนและพฤติกรรม

การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ตวัแปร X1 X2 Yphy 
X1 1.000 0.969** 0.858** 
X2  1.000 0.860** 

Yphy   1.000 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมความตั้งใจเรียน(X1) และพฤติกรรม

การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ อยา่งมี

นยัส าคญัท่ีระดบั .01 

3. ผลการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ 

การสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาฟิสิกส์ โดยใชต้วัแปรท านาย (Predictor 

Variables) ซ่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมความตั้งเรียน และพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เป็นตวัพยากรณ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน โดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัตาราง 8-9 

ตาราง 8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการพยากรณ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์  

Source of  Variacce Df SS MS F 
Regression 2 2000.335 1000.167 167.094*** 
Residual 112 670.396 5.986  

total 114 2670.370   
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ.001 

จากตาราง 8 แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดซ่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมความตั้งใจเรียนและ

พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เขา้ไปในสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์พบวา่ ตวั

แปรท านาย(Predictor Variables) มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์ (Criterion Variable) คือผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.001 แต่เพื่อใหท้ราบต่อไปวา่ตวัแปรท านาย 

(Predictor Variables) ตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์ (Criterion Variable) จึงตอ้งมีการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเกณฑ ์ (Criterion Variable) กบัตวัแปรท านาย (Predictor Variables) ทีละตวั 

โดยมีผลการการทดสอบดงัตาราง 9 

ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิทธ์ิของการ

ถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ( ) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยของตวัพยากรณ์ (S.E.bj) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ค่าประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 

(R2) ค่าประสิทธิภาพของการพยากรณ์ท่ีไดป้รับแลว้ (R2
adj) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวัพยากรณ์ 

(S.E.est) ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) ของตวัพยากรณ์โดยใชพ้ฤติกรรมการสังเกตและ

พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ และทดสอบนยัส าคญัดว้ยค่า (t-test) ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ 
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ตวัพยากรณ์ b S.E.bj   t 
a 5.090 .791  6.436** 

X1 
X2 

.208 

.234 
.099 
.097 

.405 

.467 
2.099 

2.420** 

                         R=.865       R2= .749       R2
adj= .745       S.E.est = 2.44656                                       

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 9 พบวา่ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาฟิสิกส์ (Yphy) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลจากการวเิคราะห์ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ (Yphy) ไดโ้ดย
ใชต้วัแปรท านายเพียงตวัเดียว คือ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ (X2) โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวั
พยากรณ์ ( S.E.est) เท่ากบั 2.44656 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพของการพยากรณ์ท่ีไดป้รับแลว้ (R2

adj)  เท่ากบั .745 
คิดเป็นร้อยละ 74.5     โดยไดส้มการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
                  สมการในรูปคะแนนดิบ 
                   ̂                  2     

              สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                  ̂            2 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดส้รุปการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 สรุปผลการวจิยั 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม ปีการศึกษา 2556 เม่ือท าการสังเกตพฤติกรรม

ความตั้งใจเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางจากค่าเฉล่ีย 3.22 แต่เม่ือจ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ พฤติกรรม

ความตั้งใจเรียนมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.95 - 3.44 และพบวา่พฤติกรรมพยายามคิดค าตอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีสงสัย

ก่อนถามครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.44  รองลงมาคือพยายามท าความเขา้ใจบทเรียนจากครูผูส้อนโดยไม่พูดคุยมี

ค่าเฉล่ีย 3.41 ขีดเส้นใตห้รือท าเคร่ืองหมายตรงส่วนท่ีส าคญั  มีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆในการปฏิบติัการทดลองทุก

คร้ัง ร่วมอภิปรายและน าเสนอเน้ือหาจากบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.29 ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครู

ใหมี้ค่าเฉล่ีย 3.26 มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉล่ีย 3.25  ถามเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ

เม่ือครูเปิดโอกาสใหถ้ามมีค่าเฉล่ีย 3.18 ฟังค าอธิบายและติดตามเร่ืองท่ีครูสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 2.97  

และพฤติกรรมจดบนัทึกรายละเอียดของเน้ือหาครบถว้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.95 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม ปีการศึกษา 2556 เม่ือท าการสอบถามพฤติกรรม

การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จากการ

วเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่มี เพศชาย 44 คน คิดเป็นร้อยละ38.3 และเพศหญิง 71 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 โดยการวจิยั

คร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง 115 คน 

เม่ือพิจารณาเกรดรายวชิาฟิสิกส์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 พบวา่ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 

20.0 เกรด 2.5 รองลงมาร้อยละ 19.1 เกรด 2 ร้อยละ 14 เกรด 3 ร้อยละ 13 เกรด 1 ร้อยละ 12.2 เกรด 1.5 และ

ต ่าสุดร้อยละ 7.8 เกรด 4  ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้จะเห็นวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในรายวชิาฟิสิกส์ 

ภาคเรียนท่ี 1 เกรด 2.5 ซ่ึงหมายถึงวา่ในวชิาน้ีนกัเรียนมีผลการเรียนค่อนขา้งดี  

เม่ือพิจารณาเกรดรายวิชาฟิสิกส์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 พบวา่โดยส่วนใหญ่ร้อยละ

26.1 เกรด 3 รองลงมา ร้อยละ 23.5 เกรด 2.5 ร้อยละ 13 เกรด 3.5 ร้อยละ 12.2 เกรด 1.5 ร้อยละ11.3 เกรด 1.5 

ร้อยละ 7.8 เกรด 4 และต ่าสุดร้อยละ 6.1 เกรด 1 ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้จะเห็นวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
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เรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนท่ี 2 เกรด 3 ซ่ึงหมายถึงวา่ในวิชาน้ีนกัเรียนมีผลการเรียนดี ซ่ึงแสดงให้เห็น

วา่ นกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน จากภาคเรียนท่ี1  

และเม่ือพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลางจากค่าเฉล่ีย 2.99 แต่เม่ือจ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้

เพิ่มเติมมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.69-3.11 และพบวา่ พฤติกรรมคน้ควา้เร่ืองท่ีสงสัย อยากรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ 3.11 รองลงมาคือถามปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์มีค่าเฉล่ีย 3.10 

อ่านบทเรียนล่วงหนา้จากคู่มือเสริมการเรียนมีค่าเฉล่ีย 3.06 ท าแบบฝึกหัดบางขอ้ท่ีท าไดล่้วงหนา้ ขอ

อนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชั่วโมงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.04  ฝึกโจทยเ์พิ่มเติม

นอกเหนือจากท่ีครูให้มีค่าเฉล่ีย 3.02  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์เนตมีค่าเฉล่ีย 2.99 

ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนมีค่าเฉล่ีย 2.96 พยายามคน้ควา้เพื่อแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการท า

การบา้นมีค่าเฉล่ีย 2.89  และพฤติกรรมหาโอกาสท าการทดลองนอกเวลาเม่ือการทดลองเร่ืองใดยงัได้

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 2.69 

3. เม่ือพิจารณาคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิพบว่า คะแนนค่าเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิอยูท่ี่ 18.513 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยส่วนใหญ่นกัเรียนท าคะแนนสอบไดม้ากกวา่คร่ึง 

4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างพฤติกรรมการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ R เท่ากบั .865 และ
พฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ไดร้้อยละ 74.9  

6. การคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ 
  พฤติกรรมความตั้งใจเรียน และพฤติกรรมการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม สามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงไดส้มการพยากรณ์
ดงัน้ี 

                                       สมการในรูปคะแนนดิบ 
                                           ̂                  2     

                                       สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                                          ̂            2 
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อภิปรายผลการวจิยั 
1. จากการศึกษาพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียน คือ พฤติกรรมความ

ตั้งใจเรียน และพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คือ.858 และ .860 จาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนแต่ละแบบมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในระดบัสูงทุกค่าเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีวา่พฤติกรรม
การเรียนแต่ละแบบ คือ พฤติกรรมความตั้งใจเรียน กบัพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาฟิสิกส์สัมพนัธ์กนัในทางบวกคือ ถา้นกัเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนสูงก็จะท าให้นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์สูงดว้ย 

2. จากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเท่ากบั .865 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่พฤติกรรมการเรียน คือ ความตั้งใจเรียนและการศึกษา
คน้ควา้มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

3. การคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีส าหรับใชพ้ยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการเรียนแต่ละพฤติกรรมและการคน้หาตวั
พยากรณ์ พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบวา่พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้สามารถน ามาเป็นตวั
พยากรณ์ได้ดีท่ีสุด ซ่ึงพฤติกรรมการศึกษาค้นควา้ดงักล่าว มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 74.9 
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 3 ท่ีว่าพฤติกรรมการเรียนท่ีใช้เป็นตวัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาฟิสิกส์ของ
นกัเรียนอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาก
ผลการศึกษาจะเห็นวา่พฤติกรรมมีความจ าเป็นในการเรียนวชิาฟิสิกส์ เพราะในการเรียนวิชาฟิสิกส์ตอ้งอาศยั
ท าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม นอกเหนือจากเน้ือหาในห้องเรียน แต่จากผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมการความ
ตั้งใจเรียนไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ไดเ้น่ืองจากพฤติกรรมความตั้งใจเรียนเป็น
ลกัษณะพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนท่ีสังเกตไดว้า่ไม่วา่นกัเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาฟิสิกส์ดีหรือไม่ 
แต่นกัเรียนทุกคนสามารถท่ีจะตั้งใจเรียนในห้องเรียนไดเ้หมือนกนั ไม่สามารถแยกออกไดอ้ย่างชดัเจนกบั
ผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดข้ึนของนกัเรียน ดงันั้นจากผลการวิจยัจึงสามารถสรุปไดว้่านกัเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิใน
รายวชิาฟิสิกส์ตอ้งมีพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้สูง 
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ขอ้เสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่พฤติกรรมท่ีเป็นตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาฟิสิกส์ คือ พฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้ ดงันั้นครูผูส้อนในรายวิชาฟิสิกส์ ควรท่ีจะฝึกให้นกัเรียน
ศึกษาคน้ควา้เน้ือหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเรียนมา เพื่อท่ีจะท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
อ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่พฤติกรรมในการเรียนดา้นใดบา้งท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาท่ี
ตอ้งการศึกษา เพื่อจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

                                                   บรรณานุกรม 
 

ชลิศา รัตรสาร  (2549)  “บทความวิจยัเร่ืองทศันคติต่อการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่าง
ประเทศ”   สยามวิชาการ   7/7 (กุมภาพนัธ์ - เมษายน) : 7 – 13. 

 

ทรงพล ภูมิพฒัน์  (2538)  จิตวิทยาสังคม กรุงเทพฯ  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 

 ธาริณี เจียรวฒันะ  (2531)  ”พฤติกรรมการเรียนท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิทยาศาสตร์ตาม
การรับรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง”  วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  ภาความธัยมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 บุญทนั ดอกไธสง  (2545)  พฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศ กรุงเทพฯ   เอส แอนด ์จี กราฟฟิค 
 

 ประธาน วฒันวาณิชย ์ (2529)  ปัญหาการเรียนของนักศึกษา  กรุงเทพฯ  ส านกัพิมพป์ระกายพรึก 
 

 ศิริวฒัน์ สงวนหมู่  (2532)   “ พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาฟิสิกส์ตาม
การรับรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
ภาควชิามธัยมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
          
 สุวิมล ว่องวาณิชย ์ (2522)  “สหสัมพนัธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบดา้นเชาวปั์ญญา ป ญหา
ส่วนตวัและทศันคติทางการเรียนกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1”  วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  ภาควชิาวจิยัการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

อุทุมพร ทองอุทยั  (2519)  เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   กรุงเทพฯ  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ก. 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน รายวชิาฟิสิกส์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ช่ือผูส้อน…………………………………………ช่ือผูส้ังเกต…………………………………….………. 

เร่ือง…………………………….. วนัท่ี………………….เดือน………………….พ.ศ…….. เวลา………. 

 

ค าช้ีแจง แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนน้ี สร้างเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมความ

ตั้งใจเรียนของนักเรียน เพื่อน าผลการสังเกตไปวิเคราะห์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอให้ผูส้ังเกตท า

เคร่ืองหมาย ∕ ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลผูส้ังเกต หากมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมใหใ้ส่ลงในช่องขอ้เสนอแนะดว้ย 

ระดบัการปฏิบติั ในแต่ละขอ้มีเกณฑด์งัน้ี 
 5   หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด        

4   หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
             3   หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง       
  2   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
             1   หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  
 

เกณฑใ์นการประเมิน 

 ไดค้ะแนน  45 คะแนนข้ึนไป หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก 

             ไดค้ะแนน   35-44 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี 

             ไดค้ะแนน   25-34 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัพอใช ้

             ไดค้ะแนน   15-24 คะแนน หมายถึงพฤติกรรมควรปรับปรุง 

             ไดค้ะแนน   14 คะแนนลงมา หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
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 ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ∕ ลงใน □ หนา้ขอ้ความตามท่ีเป็นจริง 

1. เพศ       □ ชาย   □ หญิง 
2. เกรดวชิาฟิสิกส์ท่ีผา่นมา 

ม.4 เทอม 1    □  0     □ 1           □ 2   □ 3        □ 4          □ อ่ืนๆ……..                                                                     
ม.4 เทอม 2    □  0     □ 1           □ 2   □ 3        □ 4          □ อ่ืนๆ…….. 

ตอนท่ี 2   พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ∕  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 โปรดอ่านค าถามในแต่ละขอ้แลว้พิจารณาวา่ การปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความตั้งใจเรียน และการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมวา่อยูใ่นระดบัใด แลว้พิจารณาตามเกณฑต่์อไปน้ี   
                          5   หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
                           4   หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมาก 
                           3   หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
                          2   หมายถึง   ระดบัการปฏิบติันอ้ย 

1 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  

พฤติกรรมการเรียน 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
1.อ่านบทเรียนล่วงหนา้จากคู่มือเสริมการเรียน 
2.ท าแบบฝึกหดับางขอ้ท่ีท าไดล่้วงหนา้ 
3.ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่โมงเรียน 
4. หาโอกาสท าการทดลองนอกเวลาเม่ือการทดลองเร่ืองใดยงัไดข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน 
5. ฝึกโจทยเ์พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีครูให้ 
6. คน้ควา้เร่ืองท่ีสงสัย อยากรู้ ก่อนเรียน 
7. พยายามคน้ควา้เพื่อแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการท าการบา้น 
8. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์เนต 
9. ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
10. ถามปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนจากผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์ 

     

 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................... 
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                                                  ภาคผนวก ข. 

                                                                1.รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
                                                                2.คุณภาพเคร่ืองมือ 
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 รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียนและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
 

1. รศ. อบัดุลเลาะ อบัรู 
อาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 

2. อาจารย ์พิชยั ทุยอน้ 
วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี 

3. อาจารย ์ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ๊ 
วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี 

4. นางอาอีชะห์  อบัรู 
หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 

5. นางแวนสัเราะห์  เหล็มปาน 
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 
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คุณภาพของเคร่ืองมือในการวจิยั 
คุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 

ขอ้ท่ี ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
2. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
3. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
4. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
5. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
6. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
 

คุณภาพของเคร่ืองมือในการวจิยั 
คุณภาพของแบบสอบถามการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

ขอ้ท่ี ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. +1 0 0 +1 +1 3 0.60 
2. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
3. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
6. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 
 

ขอ้ค าถาม อ านาจจ าแนก 
1 0.95 
2 0.314 
3 0.52 
4 0.843 
5 0.78 
6 0.90 
7 0.205 
8 0.46 
9 0.31 

10 0.97 
 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม 
 

ขอ้ค าถาม อ านาจจ าแนก 
1 0.94 
2 0.628 
3 0.53 
4 0.87 
5 0.77 
6 0.17 
7 0.86 
8 0.88 
9 0.99 

10 0.93 
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                                            ค่าความเช่ือมั่น 
 
แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน        มีค่า   0.9712 
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาคน้ควา้   มีค่า   0.9707 
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