
บทที�  3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวิจยัเรื�อง ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้ที�มีตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 เพื�อให้บรรลวุัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ ผู้วิจัยได้

ดําเนินตามขั �นตอนการวิจยัดงันี � 

 1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

 3.  วิธีดําเนินการสร้างและหาคณุภาพเครื�องมือ 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2553 

ของโรงเรียนมธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิษณโุลก จํานวนทั �งหมด 3,292  คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษา

จํานวน 39 โรงเรียน 

 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2553 ของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจังหวดัพิษณุโลก จํานวน 370 คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษา 6 โรงเรียน   

ซึ�งได้จากการสุ่มแบบหลายขั �นตอน (Multi-stage Random Sampling)  ตามขนาดของโรงเรียน 

โดยมีขั �นตอนการเลือกลุม่ตวัอย่างดงันี � 

       ขั �นที� 1  กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane 

(ปกรณ์  ประจญับาน, 2552, หน้า 118) ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง 359 คน ในการศกึษาค้นคว้าครั �งนี � 

ผู้ศกึษาใช้กลุม่ตวัอย่างทั �งหมด 370 คน เพื�อให้ผลการศกึษามีความสมบรูณ์มากขึ �น 

       ขั �นที� 2  แบ่งโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดัพิษณุโลกออกเป็น 4 ขนาด ตามเกณฑ์

กระทรวงศกึษาธิการ (กรมสามญัศกึษา, 2529, หน้า ไมม่ีเลขหน้า)  ดงันี � 

                  1.  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนกัเรียนมากกวา่ 2,500  คน 

                  2.  โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1,501 – 2,500  คน 

                  3.  โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 501 – 1,500  คน 

                  4.  โรงเรียนขนาดเลก็ มนีกัเรียนตํ�ากวา่ 500  คน 
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  ขั �นที� 3  ใช้โรงเรียนในขั �นที� 2 เป็นหน่วยในการสุ่ม ทําการสุ่มแบบแบ่งชั �น (Stratified 

Random Sampling)  ได้โรงเรียนจํานวน  6 โรงเรียนแยกตามขนาดได้ดงันี � 

                  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน  1  โรงเรียน 

                  โรงเรียนขนาดใหญ่   จํานวน  1  โรงเรียน 

                  โรงเรียนขนาดกลาง   จํานวน  2  โรงเรียน 

                  โรงเรียนขนาดเลก็   จํานวน  2  โรงเรียน 

      รวมจํานวนโรงเรียนที�สุม่ได้ในขั �นนี � 6 โรงเรียน แบ่งเป็นนกัเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษา 

ปีที� 6 ได้จํานวน  33  ห้องเรียน 

    ขั �นที� 4  ใช้ห้องเรียนที�สุม่ได้ในขั �นที� 3 เป็นหน่วยในการสุม่  โดยสุม่ห้องเรียนห้องเรียน

จากจํานวน 34 ห้องเรียน ในโรงเรียน 6 โรงเรียน มาจํานวน  9  ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ    

แบ่งชั �น (Stratified Random Sampling) ถ้าโรงเรียนใดมีจํานวนนักเรียน 1 – 3 ห้องเรียนสุ่มมา

โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ถ้าโรงเรียนใดมีจํานวนนักเรียนมากกว่า 3 ห้องเรียน สุ่มมาโรงเรียนละ      

2 ห้องเรียน ได้จํานวนห้องเรียนแยกตามขนาดของโรงเรียน ดงันี � 

                 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน  2  ห้องเรียน 

                 โรงเรียนขนาดใหญ่   จํานวน  2  ห้องเรียน 

                 โรงเรียนขนาดกลาง   จํานวน  3  ห้องเรียน 

                 โรงเรียนขนาดเลก็   จํานวน  2  ห้องเรียน 

  รวมจํานวนห้องเรียนทั �งหมด 9 ห้องเรียน  มีจํานวนนกัเรียนรวม 438  คน 

     ขั �นที�  5  ใช้นักเรียนจากห้องเรียนที�สุ่มได้ในขั �นที� 4 เป็นหน่วยในการสุ่ม โดยสุ่ม

นักเรียนมาห้องเรียนละ 35 – 45 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)

สําหรับห้องเรียนที�มีจํานวนนกัเรียนไมถ่ึง 35 คน จะสุม่จากห้องเรียนอื�นในโรงเรียนเดียวกนั ได้กลุม่

ตวัอย่างจํานวน 370 คน ตามที�ได้เปิดตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane รายละเอียดดงัแสดง   

ในตาราง 1 
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ตาราง 1  รายชื�อโรงเรียนและจาํนวนนักเรียนที�ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ 
   เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื�อการวจิัยตามขนาดของโรงเรียน   

 

โรงเรียน 

จํานวนทั �งหมด จํานวนกลุม่ตวัอย่าง 

จํานวน 

ห้องเรียน 

จํานวน 

นกัเรียน 

จํานวน 

ห้องเรียน 

จํานวน 

นกัเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ 

    โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 

ขนาดใหญ่ 

    โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา (ภาคเหนือ) 

ขนาดกลาง 

    โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

    โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ขนาดเลก็ 

    โรงเรียนหนองพระวิทยา 

    โรงเรียนสวนเมี�ยงวิทยา 

 

12 

 

8 

 

4 

5 

 

2 

2 
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152 

 

81 

72 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

80 

 

80 

 

70 

80 

 

30 

30 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 
 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี �  ได้แก่  แบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ (Student Learning 

Styles Questionnaire) ตามแนวคิดของ Grasha และ Reichman ซึ� งผู้ วิจัยพัฒนามาจาก       

แบบสํารวจวิธีการเรียนของ กองวิจยัทางการศกึษา กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ แบ่งออกเป็น 

6 รูปแบบการเรียนรู้ๆ ละ 10 ข้อ สลบัปะปนกันไป จํานวน 60 ข้อ ซึ�งใช้สํารวจรูปแบบการเรียนรู้

ของนักเรียน 6 แบบ คือ แบบอิสระ (Independent) แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance) แบบร่วมมือ  

(Collaborative) แบบพึ�งพา (Dependent) แบบแข่งขัน (Competitive) และแบบมีส่วนร่วม 

(Participant) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนที� 1  เป็นแบบสํารวจที�ถามเกี�ยวกบัข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 ตอนที� 2 เป็นแบสํารวจที�ถามเกี�ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกที�มีต่อการเรียน ประเด็น   

ข้อกระทงคําถามของแบบสํารวจโดยทั�วไปมีลกัษณะสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ทั �ง 6 รูปแบบ 

ลกัษณะของแบบสํารวจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert   

โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 60 ข้อ ซึ�งสลับปะปนกันอยู่ทําให้ผู้ ตอบแบบแบบสํารวจ        

ไมส่ามารถทราบชื�อของรูปแบบการเรียนรู้แตล่ะรูปแบบและไม่ทราบว่าแต่ละข้อความเป็นคําถาม

ของรูปแบบการเรียนรู้ใด ดงัรายละเอียดแสดงในตาราง 2   
 

ตาราง 2  แสดงเลขที�ข้อกระทงคาํถามและจาํนวนข้อคาํถาม จาํแนกตามรูปแบบ 
             การเรียนรู้ 

 

รูปแบบการเรียนรู้ เลขที�ข้อกระทงคําถาม จํานวนข้อคําถาม 

1. แบบอิสระ (Independent)   

2. แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)        

3. แบบร่วมมือ  (Collaborative)    

4. แบบพึ�งพา (Dependent )   

5. แบบแขง่ขนั (Competitive)   

6. แบบมีสว่นร่วม (Participant)  

1,  7,  13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 

2,  8,  14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 

3,  9,  15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 

4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 

5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 การตรวจให้คะแนนของแตล่ะข้อ พิจารณาจากคําตอบของกลุม่ตวัอย่าง คือ 

5 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมากที�สดุ 

4 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก 

3 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 

2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยู่ในระดบัน้อย 

1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็อยู่ในระดบัน้อยที�สดุ 
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การสร้างและหาคณุภาพของเครื�องมือ 

1.  แบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ 

 การสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือที�ใ ช้ในการวิจัยในครั �งนี � ผู้ วิจัยได้พัฒนา          

และปรับปรุงเครื�องมือมาจากแบบสํารวจวิธีการเรียน (กองวิจยัทางการศกึษา, 2544) โดยผู้วิจัยได้

ดําเนินการตามขั �นตอน  ดงันี � 

  1.1 ศึกษาแบบสอบถามรูปแบบการเ รียนรู้  (Student Learning Styles 

Questionnaire) ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาการ ที�สร้างขึ �นตาม

แนวคิดของ  Grasha และ Reichman  

  1.2  พฒันา ปรับปรุงและดดัแปลง เพื�อให้ได้แบบสอบถามที�เหมาะสมและสอดคล้อง 

กบัการศกึษาในครั �งนี � 

   1.3  นําแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษา เพื�อตรวจสอบ

รายละเอียดของข้อคําถามในด้านภาษาและความถกูต้อง 

   1.4  นําแบบสอบถามที�ปรับปรุงแล้ว นําเสนอตอ่ผู้ เชี�ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ  และ

ให้ข้อเสนอแนะ เพื�อให้มีความตรงเชิงเนื �อหาและสอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละแบบโดย

ใช้วิธีหาค่า Index of Congruency (IOC) (อรุณี  อ่อนสวัสดิ�, 2544, หน้า 130) ผู้ เชี�ยวชาญ 

จํานวน 5 ท่าน มีรายนามดงัตอ่ไปนี � 

          1.  ดร.สายฝน  วิบลูรังสรรค์   อาจารย์ภาควิชาการศกึษา 

                                                                          คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

          2.  นางศศิพฒัน์  ไกรวอ่ง   ศกึษานิเทศก์เชี�ยวชาญ คณะศกึษานิเทศก์ 

                                                                          การมธัยมศกึษา เครือขา่ยที� 17 

   3.  นายเดชา  พลกนัยิ �ม   ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  คณะ           

                                                                          ศกึษานิเทศก์การมธัยมศกึษา เครือขา่ยที� 17 

         4.  นางธีราพร  วิชินโรจน์จรัล   ครูชํานาญการพิเศษ  กลุม่สาระการเรียนรู้ 

                  คณิตศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา     

                                                                          ภาคเหนือ 

         5.  นางสาวยพิุน  แป้นแอ้น    ครูชํานาญการพิเศษ  กลุม่สาระการเรียนรู้ 

                   คณิตศาสตร์  โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 
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 การแปรความหมายของคะแนนที�ได้ 

 +1  เมื�อแน่ใจวา่ข้อคําถามนั �นวดัได้ตรงตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

   0  เมื�อไมแ่น่ใจวา่ข้อคําถามนั �นวดัได้ตรงตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

  -1  เมื�อแน่ใจวา่ข้อคําถามนั �นวดัได้ไมต่รงตามนิยามศพัท์เฉพาะ 

และเลือกข้อคําถามเฉพาะข้อที�มีค่า IOC   0.5  ส่วนข้อที�มีค่า IOC  0.5  นํามาปรับปรุง       

ผลการหาคา่ IOC  พบวา่  ข้อคําถามของแบบสํารวจมีคา่ IOC อยู่ระหวา่ง 0.60 – 1.00  

   1.5  นําแบบสํารวจที�ผู้ เชี�ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ปรึกษาอาจารย์ที�ปรึกษาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 

   1.6  หลงัจากปรับปรุงแก้ไขแบบสํารวจอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยนําแบบสํารวจไปหา

คา่ความเที�ยง (Reliability) โดยผู้วิจยันําไปทดลองกับกลุ่มนักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน

วดัโบสถ์ศกึษา ที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างแตไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 40 คน เพื�อหา

ค่าความเที�ยง โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธิ�แอลฟา ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 

method) (ปกรณ์  ประจนับาน, 2552, หน้า 179)  

  ผลการหาคา่ความเที�ยงของแบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ 

  1.  แบบอิสระ (Independent)   มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .809 

       2.  แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)         มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .861 

       3.  แบบร่วมมือ  (Collaborative)  มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .825   

       4.  แบบพึ�งพา (Dependent)   มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .817 

       5.  แบบแขง่ขนั (Competitive)   มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .798 

                    6.  แบบมีสว่นร่วม (Participant)  มีคา่ความเที�ยงเท่ากบั  .798 

   1.7  จดัพิมพ์เครื�องมือฉบบัสมบรูณ์ เพื�อนําไปเก็บรวบรวมข้อมลู 

       2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 

               การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนในครั �งนี � ผู้วิจัย    

ได้พฒันาและปรับปรุงเครื�องมือมาจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 

ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้วิจยัดําเนินการตามขั �นตอนดงันี �          

                2.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาขั �น

พื �นฐาน  พทุธศกัราช  2544  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

                2.2  พัฒนา ปรับปรุงและดดัแปลง เพื�อให้ได้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ที�เหมาะสม

และสอดคล้องกบัการศกึษาในครั �งนี � 
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  2.3  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ที�ปรับปรุงแล้ว นําเสนอต่อผู้ เชี�ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื�อให้มีความตรงเชิงเนื �อหาโดยใช้วิธีหาค่า Index of Congruency 

(IOC) (อรุณี  ออ่นสวสัดิ�, 2544, หน้า 130)   

                2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนมาแก้ไขปรับปรุงในบางข้อตาม

คําแนะนําของผู้ เชี�ยวชาญจนสมบรูณ์  ถกูต้อง  แล้วนําไปทดลองใช้  เพื�อตรวจสอบหาคณุภาพกับ

นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที�  6  โรงเรียนวดัโบสถ์ศกึษา  จํานวน  40  คน  และนํากระดาษคําตอบ

มาตรวจให้คะแนน  โดยคําตอบถกูให้ 1 คําตอบผิดหรือไมต่อบให้ 0 แล้วนํามาหาคา่ความยากง่าย  

(p)  ได้คา่ความยากง่าย (p)  อยู่ระหวา่ง  .48 -  .57  คา่อํานาจจําแนก  (r)  อยู่ระหว่าง  .23 -  .46  

และตรวจสอบหาค่าความเ ชื� อมั�น  โดยวิ ธีหาค่าสัมประสิท ธิ� แอลฟา ( -coefficient)          

ของครอนบาค (Cronbach method) (ปกรณ์  ประจันบาน, 2552, หน้า 179)  ได้ค่าความเชื�อมั�น

เท่ากบั  0.880 

                2.5  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนที�แก้ไขปรับปรุง  จนถูกต้องสมบูรณ์

เป็นข้อสอบฉบับจริง เพื�อนําไปใช้กับนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 ที�เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื�อเก็บ

รวบรวมคา่สถิติตอ่ไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีขั �นตอนดงันี � 

 1.  ขอหนังสือเพื�อการแนะนําตัวของผู้ วิจัย และชี �แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยจาก

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร เพื�อใช้ติดตอ่ขอความร่วมมือจากโรงเรียนที�เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 2  การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจัยได้ดําเนินการโดย ส่งแบบสํารวจและแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิ�ด้วยตนเอง และขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสํารวจ

รูปแบบการเรียนรู้ และทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ของนกัเรียนที�เป็นกลุม่ตวัอย่างจากทาง

โรงเรียน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูการสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษา

ปีที� 6 และการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนร่วมกบัคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ของแตล่ะโรงเรียนที�เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสํารวจการเรียนรู้ และกระดาษคําตอบของ

การสอบวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง  โดยได้แบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ 

และกระดาษคําตอบของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนที�ครบสมบูรณ์ ทั �งหมด 370 ชุด       

จากทั �งหมด 400 ชดุ คิดเป็นร้อยละ  92.50  
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 4.  นําแบบสํารวจรูปแบบการเรียนรู้ และกระดาษคําตอบทั �งหมดมาดําเนินตรวจ         

ให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อมลู  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยันําข้อมลูที�เก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ เพื�อหารูปแบบการเรียนรู้ที�ส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 ตามวิธีทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package of the Social Sciences for 

Windows) ซึ�งมีขั �นตอนการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี � 

  1.  วิเคราะห์ข้อมลูพื �นฐานของตวัแปรพยากรณ์และตวัแปรเกณฑ์ โดยดําเนินการตาม

ขั �นตอน ดงัตอ่ไปนี � 

    1.1  ตรวจให้คะแนน 

    1.2  คํานวณหาคา่เฉลี�ย และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

          1.3  นําคา่เฉลี�ยที�คํานวณได้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

       4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที�สดุ 

                       3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

                       2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

                       1.50 – 2.49  หมายถึง  คอ่นข้างน้อย 

                       1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที�สดุ 

  2.  หาคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ และหาค่าสมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์กับตวัแปรเกณฑ์ ซึ�งมีตวัแปรพยากรณ์ คือรูปแบบการเรียนรู้

ดังต่อไปนี �คือ  แบบอิสระ (Independent) แบบหลีก เลี� ยง (Avoidance) แบบร่วมมือ  

(Collaborative) แบบพึ�งพา (Dependent) แบบแข่งขัน (Competitive) และแบบมีส่วนร่วม 

(Participant) และตวัแปรเกณฑ์คือ  ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �น

มธัยมศกึษาปีที� 6 โดยใช้ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์แบบ Pearson (Pearson Product – Moment 

Correlation Coefficient : 
xy
r ) 

  3.  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื�อใช้ตัวแปร แบบอิสระ (Independent) แบบ

หลีกเลี�ยง (Avoidance) แบบร่วมมือ (Collaborative) แบบพึ�งพา (Dependent) แบบแข่งขัน 

(Competitive) แบบมีสว่นร่วม (Participant) และคะแนนผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6  เพื�อหาคา่ R และ R2  



41 

 

  4.  ค้นหารูปแบบการเ รียนรู้ที�ดีที� สุดที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเ รียนวิชา

คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 และสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขั �นตอน (Stepwise Multiple Regression) 


