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วิจัยในชั้นเรียน
เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนบารุงอิสลาม จังหวัดปัตตานี

ผู้วจิ ัย
นางสาว แวฟาตีเมาะ เจ๊ ะมูซอ

ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนบารุงอิสลาม จังหวัดปัตตานี
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
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คานา
รายงานเล่มนี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม จังหวัดปัตตานี ซึ่งจากการ
ทาวิจยั ทาให้ได้ทราบถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน และพัฒนาด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาเร็ จรู ป ผูว้ จิ ยั หวังว่า รายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจไม่มากก็นอ้ ย

ผูว้ จิ ยั
นางสาวแวฟาตีเมาะ เจ๊ะมูซอ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูใ่ นโรงเรี ยน จาแนกได้หลายรายวิชา และวิชาฟิ สิ กส์
เป็ นวิทยาศาสตร์ สาขาหนึ่งที่ตอ้ งอาศัยพื้นฐานความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ผสมอยูด่ ว้ ย ซึ่ งปั จจุบนั ฟิ สิ กส์ เป็ นวิชา
หนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่ องจากเป็ นวิช าพื้ นฐานในการศึ ก ษาหาความรู ้ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น การปูพ้ืนฐานความรู ้
วิชาฟิ สิ กส์ ให้แก่ นักเรี ยน จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญ การดาเนิ นการเรี ยนการสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และฝึ กฝน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนคิดเป็ นทาเป็ น แก้ปัญหาได้ จะนาไปสู่ ความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่ง อันมีผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
วิ ช าฟิ สิ กส์ เ ป็ นวิ ช าที่ จ าเป็ นต่ อ นั ก เรี ยนที่ ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ สายวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ใ น
ระดับอุ ดมศึกษาของสถาบันต่าง ๆ ถึ งแม้ว่าเนื้ อหาวิชาฟิ สิ กส์ จะกล่าวถึ งเรื่ องที่อยู่ในรู ปของนามธรรมเป็ น
ส่ วนใหญ่ ซึ่ งนักเรี ยนต้องสร้างจินตนาการให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรี ยน จึงทาให้นกั เรี ยนส่ วนมากจะประสบ
ปั ญหามากมายในการเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งได้ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนก็ยงั ให้ความสนใจและ
พยายามที่จะเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ให้เข้าใจมากที่สุด การจัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เพื่อสนองตอบความสนใจ
ของนักเรี ยนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ครู ควรตระหนักและคานึงถึงเสมอ จึงทาให้นกั การศึกษาจานวนมากได้ศึกษา
ค้นคว้าหาวิธีการปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการศึกษา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
การจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละโรงเรี ยน รวมทั้งวิธีการเรี ยนการสอนของแต่ละรายวิชาอาจมี
ความแตกต่างกัน แต่โดยส่ วนใหญ่มกั มีจุดมุ่งหมายเดี ยวกัน คือให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู ้ น้ นั ไปใช้ได้ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครหรื อผูส้ อนคนใดที่จะสามารถทาให้
ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้เท่าเทียมกันทุก ๆ คน หรื อมีผลการเรี ยนไม่แตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนมักจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ หลายปัจจัย ปั จจัยหนึ่ งที่น่าจะเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ ได้แก่ พฤติกรรมใน
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน มักมีการกล่าวอ้างว่าผูเ้ รี ยนที่ทาคะแนนสอบได้ไม่ดี เป็ นเพราะไม่ได้ต้ งั ใจเรี ยนหรื อไม่
ค่อยสนใจทาการบ้านและแบบฝึ กหัดดังนั้นจึงน่าสนใจศึกษาว่าผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรมในการเรี ยนแบบใดที่มี
ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมากน้อย
เพียงใด
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คาถามการวิจยั
พฤติกรรมในการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน และการศึกษาค้นคว้า กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
2. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน และการศึกษาค้นคว้า กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ โดยใช้พฤติกรรมพฤติกรรมความ
ตั้งใจเรี ยน และการศึกษาค้นคว้า เป็ นตัวพยากรณ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
สมมติฐานการวิจยั
1. พฤติกรรมในการเรี ยนแต่ละแบบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
2. พฤติกรรมในการเรี ยนทั้งสองแบบมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
3. พฤติกรรมในการเรี ยนที่ใช้เป็ นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ มีอย่างน้อย 1
พฤติกรรมที่ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
บารุ งอิสลาม
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
(ว 32202) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม จากประชากร
ทั้งหมด 5 ห้องเรี ยน จานวน 165 คน
กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม 3 ห้องเรี ยน จานวน 115 คน
ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์
โดยการใช้แบบสังเกต และแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จดั เตรี ยมไว้แล้วเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมในการเรี ยนของนักเรี ยน โดยผูส้ อนวิเคราะห์ขอ้ มูล อาศัยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
นิยามศัพท์
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พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน และพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการเรี ยนหรื อคะแนนที่นกั เรี ยนได้รับจากการประเมินผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้รายวิชาฟิ สิ กส์ (ว 32202)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจยั ในครั้งนี้คาดว่าจะทาให้ทราบถึง
1. พฤติกรรมในการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ (ว 32202) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
2. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3. แนวทางและวิธีการเรี ยนการสอนที่ทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
สอดคล้องกับพฤติกรรมในการเรี ยนของนักเรี ยน
4. ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในด้านอื่นหรื อเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม จังหวัดปัตตานี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยน
1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรี ยน
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์พหุ คูณ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรี ยน
ความหมายของพฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมการเรี ยน หมายถึง การกระทาสิ่ งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรี ยน การเรี ยน
โดยการแสดงออกผ่านทางกริ ยา อาการ และการปฏิบตั ิตนทางด้านการเรี ยน เช่น ความตั้งใจฟัง ความสนใจ
ในการตอบคาถามและทาแบบฝึ กหัด การอ่านหนังสื อ และการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับบทเรี ยนนอกห้องเรี ยน
เป็ นต้น มีผนู ้ าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมการเรี ยนไว้ดงั ต่อไปนี้
บุญทัน ดอกไธสง (2539) กล่าวถึงพฤติกรรมในการแสดงออกผ่านบุคลิกภาพของบุคคลมี
2 ด้าน คือ
1. ด้านภายนอก คือ รู ปร่ างหน้าตา การแต่งตัว ท่าทาง
2. ด้านภายใน คือ กิริยาอาการที่แสดงออก โดยมีท้ งั การแสดงออกที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด และการที่
ซ่อนแฝงอยูภ่ ายในบุคลิกภาพของบุคคลขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ ความสามารถเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ที่เป็ นตัว
เร้า พฤติกรรมที่สะท้อนบุคลิกภาพบุคคลแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. บุคลิกภาพไม่สัมพันธ์กบั การแสดงออก (ผิดปกติ)
2. บุคลิกภาพสัมพันธ์กบั การแสดงออก (เสมอต้นเสมอปลาย)
3. ปากกับใจตรงกัน (พูดดี)
4. ปากกับใจไม่ตรงกัน (ดีแต่พูด)
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ทรงพล ภูมิพฒั น์ (2538) สรุ ปถึงพฤติกรรมสาคัญที่จะก่อให้เกิดความสาเร็ จในการเรี ยนไว้
3 ประการได้แก่
1. มีเป้ าหมายแน่นอน หมายความว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายของตนไว้ก่อนว่า ตนมีหน้าที่หลัก
คือการเรี ยน เมื่อจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร ในทางจิตวิทยาเป็ นการสร้างความมัน่ ใจและกาลังใจ
2. มีความประณี ตบรรจง หมายความว่า การทาทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนจะต้องตั้งใจทาและให้
เกิดผลสาเร็ จเป็ นอย่างดีดว้ ย เป็ นการสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความขยันหมัน่ เพียร มีความพยายามและมีนิสัยที่ดีใน
การเรี ยน
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ หมายความว่า การมีสุขภาพร่ างการแข็งแรง ไม่เจ็บป่ วย เป็ นการสร้าง
สมรรถภาพของคนให้สูงขึ้น มีส่วนทาให้ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนนอกจากนี้ยงั มีผนู ้ าเสนอแนวคิด
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์และการเรี ยนการศึกษาไว้ดงั นี้
เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin , 1951, อ้างถึงใน ทรงพล ภูมิพฒั น์, 2538) เสนอว่า พฤติกรรมของมนุษย์
ขึ้นอยูก่ บั บุคคลและสิ่ งแวดล้อม
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคคล
(พันธุกรรม
ความสามารถ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ) และสถานการณ์ทางสังคมที่บุคคลดาเนินชีวิต
ลินเกร็ น (Lingren, 1969, อ้างถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) สารวจพบว่า นักศึกษาที่ผลการเรี ยนดี มา
จากนิสัยในการเรี ยนดี มีความสนใจในการเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ และมาจากเชาวน์ปัญญาเป็ นส่ วนน้อย
แมดด็อก (Maddox, 1963, อ้างถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) ศึกษาพบว่า ผลการเรี ยนไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความสามารถของบุคคลเท่านั้น แต่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั วิธีการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย นิสัยในการเรี ยนที่ดีเป็ น
องค์ประกอบของความสาเร็ จในการศึกษาสู งถึงร้อยละ 30 – 40
ดิวอี้ (Dewey, อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ มูลคา, 2547) เสนอว่า ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการกระทา
(Learning by doing) และผูเ้ รี ยนต้องมีการทาความเข้าใจความรู ้ใหม่ โดยต้องอาศัยประสบการณ์เดิมที่สั่งสม
มาเป็ นพื้นฐาน การเรี ยนรู ้เป็ นความพยายามเชิงสังคมแมคเคลแลนด์ (McClelland : อ้างถึงใน ทรงพล ภู
มิพฒั น์, 2538) เชื่อว่าแรงจูงใจเป็ นสิ่ งสาคัญของมนุษย์ที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่งจะเป็ นตัวเร้าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทสี่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน
ศิริวฒั น์ สงวนหมู่ (2532) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
ตามการรับรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรุ งเทพมหานคร
ในด้านพฤติกรรมก่อนการเรี ยน
พฤติกรรมระหว่างเรี ยน พฤติกรรมหลังการเรี ยน และการร่ วมกิจกรรมเสริ มวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง
ประชากรคือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2532 จาก 108 โรงเรี ยน จานวน 453 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ระดับสู ง 161 คน ระดับปานกลาง 106 คน และระดับต่า 185 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสารวจพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
ระดับสู ง รับรู ้วา่ พฤติกรรมที่มีส่วนส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ในระดับมากที่สุด คือ
การเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การมีสมาธิ ในการเรี ยน ฟังคาอธิ บายและติดตามเรื่ องที่ครู สอนอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับปานกลาง รับรู ้วา่ พฤติกรรมที่มีส่วนส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ในระดับมากที่สุด คือการเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอและตรงเวลา และนักเรี ยนที่
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ระดับต่า รับรู ้วา่ พฤติกรรมที่มีส่วนส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ในระดับมากที่สุด คือ การเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และทันเวลา ปรึ กษาครู เมื่อมีปัญหาในการทา
การบ้าน ฝึ กโจทย์เพิม่ เติมนอกเหนื อจากที่ครู ให้จากหนังสื อประกอบต่างๆ ซักถามปั ญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรี ยนกับผูร้ ู ้ และสรุ ปความคิดรวบยอดในแต่ละบทเรี ยน
ธาริ ณี เจียรวัฒนะ (2531) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีส่วนส่ งเสริ ม
ผลสาเร็ จในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ตามการรับรู ้ของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สูง
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยน คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง จานวน 283 คน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของนักเรี ยนที่มีส่วนส่ งเสริ มการ
เรี ยนในระดับมากที่สุดคือ การตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การติดตามเรื่ องที่เรี ยนอย่างสม่าเสมอ ทาการบ้าน
ด้วยตนเองและพฤติกรรมการสอนของครู ที่มีส่วนส่ งเสริ มการเรี ยนในระดับมากที่สุด คือ การให้เนื้อหาที่
ชัดเจน การเฉลยข้อสอบเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้ขอ้ บกพร่ องของตนเองทุกครั้ง การให้การบ้าน แบบฝึ กหัด และ
ปั ญหาของนักเรี ยน การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรี ยน ครู มีอารมณ์มนั่ คง แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล ใจกว้าง
และโอบอ้อมอารี
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับความสั มพันธ์ พหุคูณ
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช (2522) ได้ศึกษาความสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาว์ปัญญา ปั ญหา
ส่ วนตัว พฤติกรรมและทัศนคติในการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและหากลุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดเพื่อนามา
สร้างสมการทานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 จานวน 1175 คนผลการวิจยั พบว่าเมื่อใช้เชาว์ปัญญา ปั ญหาส่ วนตัว พฤติกรรมและทัศนคติในการเรี ยนเป็ น
ตัวทานาย สหสัมพันธ์พหุ คูณ ระหว่างตัวทานายทั้ง 3 ตัว กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และกลุ่มตัวทานายที่ดีที่สุดประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยผูว้ จิ ยั เสนอวิธีดาเนินการวิจยั ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือวิจยั
4. วิธีการเก็บข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ศึกษา เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนบารุ ง
อิสลาม จานวน 165 คน 5 ห้องเรี ยน ปี การศึกษา 2556
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม จานวน 3 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 115 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการดังนี้
การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ด้วยความคลาดเคลื่อน 5 เปอร์ เซ็นต์โดยใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane,1937: 727-729) ดังนี้
โดย

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง
แทนค่า

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 115 คน

= 116.8
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสังเกตความตั้งใจเรี ยน และแบบสอบถามการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรี ยน ดังนี้
แบบสั งเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของประธาน วัฒนวานิชย์( 2529 : 5 ) และ อุทุมพร ทองอุทยั
( 2519 : 4 )และงานวิจยั ของ ศิริวฒั น์ สงวนหมู่ ซึ่ งทาการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ตามการรับรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
เครื่ องมืองานวิจยั คือแบบสารวจแล้วมาปรับเปลี่ยนให้อยูใ่ นขอบเขตความตั้งใจเรี ยน
2. นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (content validity) ตลอดจนสิ่ งที่ปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาผลการพิจารณา ไปทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความตรงเชิงเนื้ อหาโดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้ อหา โดยให้
คะแนนดังนี้ ถ้าข้อคาถามสอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหาให้คะแนน +1 ไม่แน่ใจให้ 0 และหากว่าไม่
สอดคล้องประเด็นหลักให้คะแนน -1 จากนั้นเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถ้า
ดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 ข้อคาถามนั้นต้องทาการปรับปรุ งหรื อตัดออกตามความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ
3. นาเครื่ องมือที่ผา่ นการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน โดยมีผรู ้ ่ วมสังเกต 2 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อของเครื่ องมือได้
4. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา
(α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ 0.9712
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้ นคว้า
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของประธาน วัฒนวานิชย์( 2529 : 5 ) และ อุทุมพร ทองอุทยั
( 2519 : 4 )และงานวิจยั ของ ศิริวฒั น์ สงวนหมู่ ซึ่ งทาการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ตามการรับรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
เครื่ องมืองานวิจยั คือแบบสารวจแล้วมาปรับเปลี่ยนให้อยูใ่ นขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
2. นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความเที่ยวตรงตาม
เนื้อหา (content validity) ตลอดจนสิ่ งที่ปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาผลการพิจารณา ไปทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความตรงเชิงเนื้ อหาโดยให้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้ อหา โดยให้
คะแนนดังนี้ ถ้าข้อคาถามสอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหาให้คะแนน +1 ไม่แน่ใจให้ 0 และหากว่าไม่
สอดคล้องประเด็นหลักให้คะแนน -1 จากนั้นเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถ้า
ดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 ข้อคาถามนั้นต้องทาการปรับปรุ งหรื อตัดออกตามความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ
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3. นาเครื่ องมือที่ผา่ นการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน
4. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา
(α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ 0.9707
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขออนุ ญาตผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อกาหนดวันเวลา
และสถานที่ในการทาแบบสังเกต
พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน แบบสอบถามการศึกษาค้นคว้า และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
2. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน ไปใช้กบั นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตามวันเวลาที่ได้
ขออนุ ญาตไว้ โดยครู ผสู ้ อนให้ครู ซ่ ึ งเป็ นผูช้ ่วยวิจยั 2 คน เก็บข้อมูลระหว่างเรี ยน
3. นาแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า ไปใช้กบั นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตามวันเวลาที่
ได้ขออนุญาตไว้ โดยให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามหลังจากทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4. ระหว่างดาเนินการประเมินผูว้ จิ ยั จะอธิ บายถึงจุดประสงค์ในการสังเกต และสอบถามนักเรี ยน
5. รวบรวมคะแนนที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน แบบสอบถามการศึกษาค้นคว้า
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
6. นาคะแนนที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน แบบสอบถามการศึกษาค้นคว้า และ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ไปหาค่าสถิติพ้นื ฐานและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณสถิติดงั นี้
1.หาค่าสถิติพ้นื ฐานคือ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน และแบบสอบถามการศึกษาค้นคว้า
2.หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่
ละตัว (พฤติกรรมการเรี ยน)กับตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์)
3. หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่
ละตัว (พฤติกรรมการเรี ยน)กับตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์)
4.ทดสอบความมีนยั สาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ
5. หาสมการพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยการพิจารณาตัวพยากรณ์ (พฤติกรรมการเรี ยน) ที่ดีสาหรับใช้
ในการทานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ใช้วธิ ี เลือกและลดตัวพยากรณ์เป็ นแบบขั้นบันได (Stepwise
Approach)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสังเกตและแบบสอบถามที่ได้รับ
คืนกลับมาโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
1.1 หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสังเกตและแบบสอบถามโดย
ใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 177)
∑

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหา
R แทน ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach,1990:204)

1.3 หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) รายข้อของเครื่ องมือ ด้วยวิธีการดังนี้
1.3.1 หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวมจากข้ออื่นๆ
ทั้งหมด เป็ นการหาค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ซึ่ งมีสูตรดังนี้

เมื่อ N คือ จานวนนักเรี ยน
X คือ จานวนข้อคาถาม
Y คือ คะแนนผลรวมของข้อคาถามอื่นๆที่เหลือ
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร

เมื่อ f แทน ความถี่ของรายการนั้นทั้งหมด
N แทน ความถี่ท้ งั หมด
2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม จังหวัด
ปั ตตานี ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิจยั
เพื่อสะดวกในการนาเสนอและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสัยลักษณ์และอักษรย่อใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
N

แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

n

แทน จานวนข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
̅

แทน คะแนนเฉลี่ย

S.D แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่าย

R

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ

R2

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์

R2adj แทน ค่าประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ที่ได้ปรับแล้ว
S.E.bj แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
S.E.est แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
a

แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ

b

แทน สัมประสิ ทธิ์ ของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
แทน สัมประสิ ทธิ์ ของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน

F

แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ

t

แทน

ค่าสถิติการแจกแจงแบบที
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แทน

̂ phy

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรู ป

คะแนนดิบ
แทน คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรู ป

̂ phy

คะแนนมาตรฐาน
แทน คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน
แทน คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน
Y phy แทน คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
Z1 แทน คะแนนมาตรฐานจากแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน
Z2 แทน คะแนนมาตรฐานจากแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า
ระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543:144)
.80 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งหรื อสู งมาก
ระหว่าง .60-.80 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสู ง
ระหว่าง .40-.60 มีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง
ระหว่าง .20-.40 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
น้อยกว่า .20 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของระดับการปฏิบตั ิพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและพฤติกรรม
การศึกษาค้นคว้า กาหนดค่าเฉลี่ยเป็ น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมายเทียบเกณฑ์ดงั นี้
(บุญชม ศรี สะอาด,2535:100)
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 2.51
ค่าเฉลี่ย 1.51
ค่าเฉลี่ย 1.00

-

5.00
4.50
3.50
2.50
1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
ระดับการปฏิบตั ิมาก
ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
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การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
1.

ค่าสถิติพ้นื ฐาน

โดยหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรี ยนและ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์
2.

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรี ยน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3.

ผลการค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผลการวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่ ( ̅) ค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
แบบสั งเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
1.1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับการปฏิบตั ิความตั้งใจเรี ยน
ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบตั ิพฤติกรรมการสังเกต (N=115)
พฤติกรรมการเรี ยน
1. พยายามทาความเข้าใจบทเรี ยนจากครู ผสู ้ อนโดยไม่พูดคุย
2. จดบันทึกรายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน
3. ถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเมื่อครู เปิ ดโอกาสให้ถาม
4. พยายามคิดคาตอบด้วยตนเองในเรื่ องที่สงสัยก่อนถามครู
5. ฝึ กโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ครู ให้
6.ขีดเส้นใต้หรื อทาเครื่ องหมายตรงส่ วนที่สาคัญ
7.ฟังคาอธิ บายและติดตามเรื่ องที่ครู สอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
8.มีส่วนร่ วมกับเพื่อนๆในการปฏิบตั ิการทดลองทุกครั้ง
9.มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
10.ร่ วมอภิปรายและนาเสนอเนื้อหาจากบทเรี ยน

S.D
ระดับการปฏิบตั ิ
̅
3.41
1.32
ปานกลาง
2.95
1.29
ปานกลาง
3.18
1.99
ปานกลาง
3.44
1.99
ปานกลาง
3.26
1.34
ปานกลาง
3.29
1.06
ปานกลาง
2.97
1.03
ปานกลาง
3.29
1.2
ปานกลาง
3.25
1.2
ปานกลาง
3.29
1.23
ปานกลาง
โดยภาพรวม
3.22
1.36
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า การสังเกตพฤติกรรมการสังเกตความตั้งใจเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลางจากค่าเฉลี่ย 3.22 แต่เมื่อจาแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.95 - 3.44
และพบว่าพฤติกรรมพยายามคิดคาตอบด้วยตนเองในเรื่ องที่สงสัยก่อนถามครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ3.44
รองลงมาคือพยายามทาความเข้าใจบทเรี ยนจากครู ผสู ้ อนโดยไม่พูดคุยมีค่าเฉลี่ย 3.41 ขีดเส้นใต้หรื อทา
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เครื่ องหมายตรงส่ วนที่สาคัญ

มีส่วนร่ วมกับเพื่อนๆในการปฏิบตั ิการทดลองทุกครั้ง ร่ วมอภิปรายและ

นาเสนอเนื้ อหาจากบทเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.29 ฝึ กโจทย์เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ครู ให้มีค่าเฉลี่ย 3.26 มี
ใจจดจ่อต่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 3.25 ถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเมื่อครู เปิ ดโอกาส
ให้ถามมีค่าเฉลี่ย 3.18 ฟังคาอธิ บายและติดตามเรื่ องที่ครู สอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2.97 และพฤติกรรม
จดบันทึกรายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ 2.95
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้ นคว้า
1.2 ผลการวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
จาแนกตามเพศ เกรด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
44
38.3
หญิง
71
61.7
รวม
115
100.00
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จาแนกตามเพศ คือ เพศชาย 44 คน คิดเป็ นร้อย
ละ38.3 และเพศหญิง 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.7 โดยการวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 115 คน
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของเกรดวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้น ม. 4 ภาคเรี ยนที่ 1
เกรด
จานวน
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
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ในชั้น ม.4 ภาคเรี ยนที่1 โดยส่ วน
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 และต่าสุ ดร้อยละ 7.8 เกรด 4 ซึ่ งโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการ
เรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ ภาคเรี ยนที่ 1 เกรด 2.5 ซึ่ งหมายถึงว่าในวิชานี้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนค่อนข้างดี
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ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของเกรดวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้น ม. 4 ภาคเรี ยนที่ 2
เกรด
จานวน
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
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ในชั้น ม.4 ภาคเรี ยนที่ 2 โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 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
ต่าสุ ดร้อยละ 6.1 เกรด 1 ซึ่ งโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ ภาคเรี ยนที่ 2 เกรด
3 ซึ่ งหมายถึงว่าในวิชานี้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนดี
1.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับการปฏิบตั ิการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบตั ิพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม (N=115)
พฤติกรรมการเรี ยน
1. อ่านบทเรี ยนล่วงหน้าจากคู่มือเสริ มการเรี ยน
2. ทาแบบฝึ กหัดบางข้อที่ทาได้ล่วงหน้า
3. ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่ โมงเรี ยน
4.หาโอกาสทาการทดลองนอกเวลาเมื่อการทดลองเรื่ องใดยังได้ขอ้ มูลไม่
ถูกต้อง ไม่ชดั เจน
5.ฝึ กโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ครู ให้
6.ค้นคว้าเรื่ องที่สงสัย อยากรู ้ ก่อนเรี ยน
7.พยายามค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองในการทาการบ้าน
8.ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์เนต
9.ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาอื่น
10.ถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยนจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์
โดยภาพรวม

̅
3.06
3.04
3.04
2.69

S.D
1.49
1.44
1.39
1.24

ระดับการปฏิบตั ิ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.02
3.11
2.89
2.99
2.96
3.10

1.37
1.36
1.26
1.37
1.22
1.15

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.99

1.20

ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางจาก
ค่าเฉลี่ย 2.99 แต่เมื่อจาแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.69-3.11
และพบว่า พฤติกรรมค้นคว้าเรื่ องที่สงสัย อยากรู ้ ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 3.11 รองลงมาคือถามปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยนจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 3.10 อ่านบทเรี ยนล่วงหน้าจากคู่มือเสริ มการ
เรี ยนมีค่าเฉลี่ย 3.06 ทาแบบฝึ กหัดบางข้อที่ทาได้ล่วงหน้า ขออนุ ญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่ โมง
เรี ยน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.04 ฝึ กโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ครู ให้มีค่าเฉลี่ย 3.02 ศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์ เนตมีค่าเฉลี่ย 2.99 ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาอื่นมีค่าเฉลี่ย 2.96
พยายามค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองในการทาการบ้านมีค่าเฉลี่ย 2.89 และพฤติกรรมหาโอกาสทาการ
ทดลองนอกเวลาเมื่อการทดลองเรื่ องใดยังได้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ 2.69
1.4 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ (N=115)
เครื่ องมือวัด
n
N
S.D
̅
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
30
115
18.513
4.84
จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อยูท่ ี่ 18.513 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า โดยส่ วนใหญ่นกั เรี ยนทาคะแนนสอบได้มากกว่าครึ่ ง
2.ผลการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังนี้
ตารางที่ 7

ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและพฤติกรรม

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ตัวแปร
X1
X1
1.000
X2
Yphy
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X2
0.969**
1.000

Yphy
0.858**
0.860**
1.000
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน(X1) และพฤติกรรม
การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ผลการสร้ างสมการถดถอยพหุคูณ
การสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ โดยใช้ตวั แปรทานาย (Predictor
Variables) ซึ่ งได้แก่ พฤติกรรมความตั้งเรี ยน และพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็ นตัวพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน โดยใช้วธิ ี วเิ คราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังตาราง 8-9
ตาราง

8

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในการพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาฟิ สิ กส์
Source of Variacce
Regression
Residual
total
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ.001

Df
2
112
114

SS
2000.335
670.396
2670.370

MS
1000.167
5.986

F
167.094***

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า เมื่อนาตัวแปรทั้งหมดซึ่ งได้แก่ พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและ
พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เข้าไปในสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์พบว่า ตัว
แปรทานาย(Predictor Variables) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) คือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์

อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001

แต่เพื่อให้ทราบต่อไปว่าตัวแปรทานาย

(Predictor Variables) ตัวใดที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) จึงต้องมีการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) กับตัวแปรทานาย (Predictor Variables) ทีละตัว
โดยมีผลการการทดสอบดังตาราง 9
ตาราง 9 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (b) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ( ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ (S.E.bj) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) ค่าประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์
(R2) ค่าประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ที่ได้ปรับแล้ว (R2adj) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวพยากรณ์
(S.E.est) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (a) ของตัวพยากรณ์โดยใช้พฤติกรรมการสังเกตและ
พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า และทดสอบนัยสาคัญด้วยค่า (t-test) ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวพยากรณ์
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ตัวพยากรณ์
a
X1
X2

b
5.090
.208
.234
R=.865

S.E.bj
.791
.099
.097
R2= .749

R2adj= .745

.405
.467

t
6.436**
2.099
2.420**

S.E.est = 2.44656

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 9 พบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ (Yphy) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลจากการวิเคราะห์ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ (Yphy) ได้โดย
ใช้ตวั แปรทานายเพียงตัวเดียว คือ พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า (X2) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัว
พยากรณ์ ( S.E.est) เท่ากับ 2.44656 ซึ่ งมีค่าประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ที่ได้ปรับแล้ว (R2adj) เท่ากับ .745
คิดเป็ นร้อยละ 74.5 โดยได้สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการในรู ปคะแนนดิบ
̂

2

สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน
̂

2
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้
สรุ ปผลการวิจยั
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม ปี การศึกษา 2556 เมื่อทาการสังเกตพฤติกรรม
ความตั้งใจเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางจากค่าเฉลี่ย 3.22 แต่เมื่อจาแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรม
ความตั้งใจเรี ยนมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.95 - 3.44 และพบว่าพฤติกรรมพยายามคิดคาตอบด้วยตนเองในเรื่ องที่สงสัย
ก่อนถามครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 3.44 รองลงมาคือพยายามทาความเข้าใจบทเรี ยนจากครู ผสู ้ อนโดยไม่พูดคุยมี
ค่าเฉลี่ย 3.41 ขีดเส้นใต้หรื อทาเครื่ องหมายตรงส่ วนที่สาคัญ มีส่วนร่ วมกับเพื่อนๆในการปฏิบตั ิการทดลองทุก
ครั้ง ร่ วมอภิปรายและนาเสนอเนื้ อหาจากบทเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.29 ฝึ กโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ครู
ให้มีค่าเฉลี่ย 3.26 มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 3.25 ถามเนื้ อหาที่ไม่เข้าใจ
เมื่อครู เปิ ดโอกาสให้ถามมีค่าเฉลี่ย 3.18 ฟังคาอธิ บายและติดตามเรื่ องที่ครู สอนอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา 2.97
และพฤติกรรมจดบันทึกรายละเอียดของเนื้ อหาครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ 2.95
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม ปี การศึกษา 2556 เมื่อทาการสอบถามพฤติกรรม
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ามี เพศชาย 44 คน คิดเป็ นร้อยละ38.3 และเพศหญิง 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.7 โดยการวิจยั
ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 115 คน
เมื่อพิจารณาเกรดรายวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 พบว่า โดยส่ วนใหญ่ 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
ต่าสุ ดร้อยละ 7.8 เกรด 4 ซึ่ งโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์
ภาคเรี ยนที่ 1 เกรด 2.5 ซึ่ งหมายถึงว่าในวิชานี้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนค่อนข้างดี
เมื่อพิจารณาเกรดรายวิชาฟิ สิ กส์ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 พบว่าโดยส่ วนใหญ่ร้อยละ
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 และต่าสุ ดร้อยละ 6.1 เกรด 1 ซึ่ งโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการ
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เรี ยนในรายวิชาฟิ สิ กส์ ภาคเรี ยนที่ 2 เกรด 3 ซึ่ งหมายถึงว่าในวิชานี้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนดี ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดีข้ ึน จากภาคเรี ยนที่1
และเมื่ อพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามพบว่า พฤติ ก รรมการศึ กษาค้นคว้าเพิ่ม เติ มโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลางจากค่าเฉลี่ย 2.99 แต่เมื่อจาแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.69-3.11 และพบว่า พฤติกรรมค้นคว้าเรื่ องที่สงสัย อยากรู ้ ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ 3.11 รองลงมาคือถามปั ญหาเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยนจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 3.10
อ่านบทเรี ยนล่วงหน้าจากคู่มือเสริ มการเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 3.06 ทาแบบฝึ กหัดบางข้อที่ทาได้ล่วงหน้า ขอ
อนุ ญาตศึ ก ษาอุ ป กรณ์ การทดลองก่ อนชั่วโมงเรี ย น มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กันคื อ 3.04

ฝึ กโจทย์เพิ่ม เติ ม

นอกเหนือจากที่ครู ให้มีค่าเฉลี่ย 3.02 ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์ เนตมีค่าเฉลี่ ย 2.99
ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาอื่นมีค่าเฉลี่ย 2.96 พยายามค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองในการทา
การบ้านมีค่าเฉลี่ ย 2.89 และพฤติกรรมหาโอกาสทาการทดลองนอกเวลาเมื่อการทดลองเรื่ องใดยังได้
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ 2.69
3. เมื่อพิจารณาคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ ยของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ อยูท่ ี่ 18.513 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า โดยส่ วนใหญ่นกั เรี ยนทาคะแนนสอบได้มากกว่าครึ่ ง
4. ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ฟิ สิ กส์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ พหุ คูณ R เท่ากับ .865 และ
พฤติกรรมการเรี ยนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ได้ร้อยละ 74.9
6. การค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนฟิ สิ กส์
พฤติ ก รรมความตั้งใจเรี ย น และพฤติ ก รรมการศึ ก ษาค้นคว้า เพิ่ มเติ ม สามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งได้สมการพยากรณ์
ดังนี้
สมการในรู ปคะแนนดิบ
̂

2

สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน
̂

2
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อภิปรายผลการวิจยั
1. จากการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยน คือ พฤติกรรมความ
ตั้งใจเรี ยน และพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ มีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์คือ.858 และ .860 จาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนแต่ละแบบมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในระดับสู งทุกค่าเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ พฤติกรรม
การเรี ยนแต่ละแบบ คือ พฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน กับพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แสดงว่าพฤติกรรมการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์สัมพันธ์กนั ในทางบวกคือ ถ้านักเรี ยนมีพฤติกรรมในการเรี ยนสู งก็จะทาให้นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์สูงด้วย
2. จากการศึ ก ษาพบว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ระหว่า งพฤติ ก รรมการเรี ย นกับ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ มีความสั มพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณเท่ากับ .865 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่วา่ พฤติกรรมการเรี ยน คือ ความตั้งใจเรี ยนและการศึกษา
ค้นคว้ามีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. การค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีสาหรับใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเรี ยนแต่ละพฤติกรรมและการค้นหาตัว
พยากรณ์ พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าสามารถนามาเป็ นตัว
พยากรณ์ ไ ด้ดีที่สุ ด ซึ่ ง พฤติ กรรมการศึ กษาค้นคว้า ดังกล่ า ว มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 74.9
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ที่ว่าพฤติ กรรมการเรี ยนที่ ใช้เป็ นตัวพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ รายวิชาฟิ สิ กส์ ของ
นักเรี ยนอย่างน้อย 1 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ รายวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จาก
ผลการศึกษาจะเห็นว่าพฤติกรรมมีความจาเป็ นในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เพราะในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ ตอ้ งอาศัย
ทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนื อจากเนื้ อหาในห้องเรี ยน แต่จากผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการความ
ตั้งใจเรี ยนไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ได้เนื่องจากพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนเป็ น
ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนที่สังเกตได้วา่ ไม่วา่ นักเรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาฟิ สิ กส์ ดีหรื อไม่
แต่นกั เรี ยนทุกคนสามารถที่จะตั้งใจเรี ยนในห้องเรี ยนได้เหมือนกัน ไม่สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนกับ
ผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิ ดขึ้นของนักเรี ยน ดังนั้นจากผลการวิจยั จึงสามารถสรุ ปได้ว่านักเรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์ ใน
รายวิชาฟิ สิ กส์ตอ้ งมีพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าสู ง
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมที่เป็ นตัวพยากรณ์ ที่ดีในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ คือ พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นครู ผูส้ อนในรายวิชาฟิ สิ กส์ ควรที่จะฝึ กให้นกั เรี ยน
ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิม่ เติมนอกเหนือจากที่เรี ยนมา เพื่อที่จะทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชา
อื่นๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่าพฤติกรรมในการเรี ยนด้านใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาที่
ต้องการศึกษา เพื่อจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
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ธาริ ณี เจียรวัฒนะ (2531) ”พฤติกรรมการเรี ยนที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ตาม
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เทคนิ คการศึ ก ษาอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ กรุ งเทพฯ จุ ฬ าลงกรณ์
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ภาคผนวก ก.
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน รายวิชาฟิ สิ กส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชื่อผูส้ อน…………………………………………ชื่อผูส้ ังเกต…………………………………….……….
เรื่ อง…………………………….. วันที่………………….เดือน………………….พ.ศ…….. เวลา……….
คาชี้แจง แบบสังเกตพฤติ กรรมการเรี ยนของนักเรี ยนนี้ สร้ างเพื่อรวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับพฤติกรรมความ
ตั้ง ใจเรี ย นของนักเรี ย น เพื่ อนาผลการสัง เกตไปวิเคราะห์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ขอให้ผูส้ ั งเกตท า
เครื่ องหมาย ∕ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลผูส้ ังเกต หากมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมให้ใส่ ลงในช่องข้อเสนอแนะด้วย
ระดับการปฏิบตั ิ ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ดงั นี้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
เกณฑ์ในการประเมิน
ได้คะแนน 45 คะแนนขึ้นไป หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีมาก
ได้คะแนน 35-44 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดี
ได้คะแนน 25-34 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับพอใช้
ได้คะแนน 15-24 คะแนน หมายถึงพฤติกรรมควรปรับปรุ ง
ได้คะแนน 14 คะแนนลงมา หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง

ลำดับ
ชื่ อ-สกุล
10.ร่ วมอภิปรายและนาเสนอเนื้อหาจากบทเรี ยน

9. มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

8.มีส่วนร่ วมกับเพื่อนๆในการปฏิบตั ิการทดลองทุกครั้ง

7.ฟังคาอธิบายและติดตามเรื่ องที่ครู สอนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา

6.ขีดเส้นใต้หรื อทาเครื่ องหมายตรงส่ วนที่สาคัญ

5. ฝึ กโจทย์เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่ครู ให้

4.พยายามคิดคาตอบด้วยตนเองในเรื่ องที่สงสัยก่อนถามครู

3.ถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเมื่อครู เปิ ดโอกาสให้ถาม

1.พยายามทาความเข้าใจบทเรี ยนจากครู ผสู ้ อนโดยไม่พดู คุย
ระหว่างเรี ยน
2.จดบันทึกรายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน
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ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
รวม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ∕ ลงใน □ หน้าข้อความตามที่เป็ นจริ ง
1. เพศ □ ชาย
□ หญิง
2. เกรดวิชาฟิ สิ กส์ที่ผา่ นมา
ม.4 เทอม 1 □ 0
□1
□2
□3
□4
□ อื่นๆ……..
ม.4 เทอม 2 □ 0
□1
□2
□3
□4
□ อื่นๆ……..
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ∕ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โปรดอ่านคาถามในแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่า การปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความตั้งใจเรี ยน และการศึกษา
ค้นคว้าเพิม่ เติมว่าอยูใ่ นระดับใด แล้วพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ระดับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการเรี ยน
5
4 3 2
1.อ่านบทเรี ยนล่วงหน้าจากคู่มือเสริ มการเรี ยน
2.ทาแบบฝึ กหัดบางข้อที่ทาได้ล่วงหน้า
3.ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชัว่ โมงเรี ยน
4. หาโอกาสทาการทดลองนอกเวลาเมื่อการทดลองเรื่ องใดยังได้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน
5. ฝึ กโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ครู ให้
6. ค้นคว้าเรื่ องที่สงสัย อยากรู ้ ก่อนเรี ยน
7. พยายามค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองในการทาการบ้าน
8. ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์ เนต
9. ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาอื่น
10. ถามปั ญหาเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยนจากผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........................

1
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ภาคผนวก ข.
1.รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญ
2.คุณภาพเครื่ องมือ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยนและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1. รศ. อับดุลเลาะ อับรู
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์วทิ ยาเขตปั ตตานี
2. อาจารย์ พิชยั ทุยอ้น
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
3. อาจารย์ ต่วนซอบารี ยะห์ ลาเต๊ะ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
4. นางอาอีชะห์ อับรู
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
5. นางแวนัสเราะห์ เหล็มปาน
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนบารุ งอิสลาม
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คุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั
คุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน
ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
0
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1

คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 5
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
0
+1

คุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั
คุณภาพของแบบสอบถามการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

คนที่ 3
0
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1

คนที่ 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ค่า IOC

4
4
4
4
4
4
5
5
4
5

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00

รวม

ค่า IOC

3
4
4
5
4
4
5
5
4
5

0.60
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
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ค่ าอานาจจาแนกของแบบสั งเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อานาจจาแนก
0.95
0.314
0.52
0.843
0.78
0.90
0.205
0.46
0.31
0.97

ค่ าอานาจจาแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้ นคว้าเพิม่ เติม
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อานาจจาแนก
0.94
0.628
0.53
0.87
0.77
0.17
0.86
0.88
0.99
0.93
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ค่ าความเชื่ อมั่น
แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรี ยน มีคา่ 0.9712
แบบสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้า มีค่า 0.9707
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