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บทที�  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 ในการศึกษาค้นคว้าเรื�อง  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ที�มีต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

จงัหวดัพิษณโุลก ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ ดงันี �  
 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาค้นคว้าครั �งนี � เพื�อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการนําเสนอและแปล

ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัจึงกําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี � 

  x    แทน คา่เฉลี�ย 

  S.D. แทน สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

  
I
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ (Independent)   

  
A
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)   

  
C
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative)   

  
D
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ�งพา (Dependent)   

  
Com
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบแขง่ขนั (Competitive)   

  
P
x  แทน รูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม (Participant) 

  Y แทน ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 

xyr  แทน คา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

  t แทน คา่สถิติที�ใช้ใน t – distribution 

  F แทน คา่สถิติที�ใช้ใน F – distribution 

  R แทน สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์พหคุณู 

  R2 แทน คา่อํานาจในการพยากรณ์ 

  b แทน คา่สมัประสิทธิ�การถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    แทน คา่สมัประสิทธิ�การถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูป 

คะแนนมาตรฐาน 
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S.E. แทน ความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของคะแนนเฉลี�ย 

df แทน ชั �นแห่งความเป็นอิสระ (Degree  of  freedom) 

SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี�ยงเบนยกกําลงัสอง (Sum  of  square) 

MS แทน คา่เฉลี�ยผลบวกของคะแนนยกกําลงัสอง (Mean  of  square) 

bSE  แทน ความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของคา่นํ �าหนกัความสําคญัในรูป  

                                   คะแนนดบิ 

    a แทน คา่คงที�ของสมการพยากรณ์ 

    Y แทน ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที�ได้จาก 

    การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    Zy แทน ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที�ได้จาก 

    การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

ขั �นตอนการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาค้นคว้าครั �งนี �  ผู้วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  3 ตอน ดงันี � 
 

 ตอนที� 1  ผลศกึษารูปแบบการเรียนรู้ และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6  

 ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้และผลสมัฤทธิ�ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 

 ตอนที� 3  ผลการค้นหารูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สดุที�สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6  
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ตอนที� 1  ผลศึกษารูปแบบการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์   
             ของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6 

 

 การศึกษาค้นคว้าครั �งนี � ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื �นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์  คือรูปแบบการเรียนรู้ดังต่อไปนี � คือ แบบอิสระ 

(Independent) แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance) แบบร่วมมือ (Collaborative) แบบพึ�งพา 

(Dependent) แบบแข่งขนั (Competitive) และแบบมีส่วนร่วม (Participant) และผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดงัแสดงใน ตาราง 3 – 9  

 

ตาราง 3  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที�ใช้ในการวจิัย  (n = 370) 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 
 คา่สถิติพื �นฐาน 

คะแนนเตม็ x  S.D. 

แบบอิสระ (Independent)   

แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)   

แบบร่วมมือ  (Collaborative)   

แบบพึ�งพา (Dependent)   

แบบแขง่ขนั (Competitive)   

แบบมีสว่นร่วม (Participant)  

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

40 

3.19 

2.88 

3.52 

3.45 

3.27 

3.64 

14.93 

.44 

.52 

.38 

.35 

.45 

.49 

7.12 

 

 จากตาราง 3 พบวา่ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ยจากการทําแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เท่ากับ 14.93 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และนักเรียน มีพฤติกรรม

ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ, แบบหลีกเลี�ยง, แบบร่วมมือ, แบบพึ�งพา, แบบแข่งขนั และแบบ 

มีสว่นร่วม  มีคา่เฉลี�ยเท่ากบั  3.19, 2.88, 3.52, 3.45, 3.27 และ 3.64  ตามลําดบั 

 

 

 

 

 



45 
 

ตาราง 4  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้แบบอสิระ 
 ของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  

 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

1 สว่นใหญ่นกัเรียนศกึษาค้นคว้าเนื �อหาวิชาที�เรียนด้วยตนเอง 3.18 .69 ปานกลาง 

7 นกัเรียนมักจะเลอืกเรียนในสิ�งที�นักเรียนคิดว่าสาํคญัเป็น

หลกั ซึ�งอาจไม่ตรงกบัความคิดเห็นของครูเสมอไป 
3.21 .87 ปานกลาง 

13 นกัเรียนสามารถตดัสนิใจเองได้ว่าเนื �อหาวิชาตอนใดสําคญั 3.35 .80 ปานกลาง 

19 นกัเรียนเชื�อมั�นในความสามารถของตนเองในการเรียนรู้

สาระสาํคญัในแบบเรียน 
3.29 .75 ปานกลาง 

25 นกัเรียนอ่านหนังสอืหรือศกึษาบทเรียนมาลว่งหน้าก่อนที� 

ครูจะอธิบายให้ฟัง 
2.86 .89 ปานกลาง 

31 นกัเรียนศึกษาหรือทํารายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง 3.46 .74 ปานกลาง 

37 นกัเรียนทํางานที�ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง 

โดยไม่คํานงึว่าเพื�อน ๆ จะทําอย่างไร 
2.89 .86 ปานกลาง 

43 นกัเรียนไม่ชอบให้ครูกําหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง 3.01 .84 ปานกลาง 

49 ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที�นักเรียนสนใจ  นกัเรียนจะไป

ศกึษาค้นคว้าเพิ�มเติม 
3.50 .75 มาก 

55 นกัเรียนคิดเอาเองว่า ครูควรจดัการเรียนการสอน 

อย่างไรในแต่ละวิชา 
3.18 .87 ปานกลาง 

รวม 3.19 .44 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ          

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สดุ คือ    

ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที�นักเรียนสนใจ  นักเรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ�มเติม ( X =3.50, ระดับ

มาก) รองลงมา คือ นักเรียนศึกษาหรือทํารายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง ( X =3.46, ระดับ     

ปานกลาง) และน้อยที�สุด คือ นักเรียนอ่านหนังสือหรือศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้าก่อนที�ครู จะ

อธิบายให้ฟัง ( X = 2.86, ระดบัปานกลาง) 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้ 
             แบบหลีกเลี�ยงของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  

 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

2 ในเวลาเรียนนกัเรียนจะไม่ค่อยสนใจ หรือตั �งใจเรียน

เท่าที�ควร 
2.74 .78 ปานกลาง 

8 นกัเรียนรู้สกึว่านกัเรียนจําเป็นต้องเข้าชั �นเรียนมากกว่า

ความรู้สกึที�ต้องการอยากเข้าชั �นเรียนจริง ๆ 
3.10 .89 ปานกลาง 

14 วิชาที�นกัเรียนเรียนไม่ได้ทําให้นกัเรียนสนใจอย่างแท้จริง 2.96 .86 ปานกลาง 

20 นกัเรียนเบื�อและไม่สนใจในเนื �อหาสาระของวิชาที�เรียน 2.71 .87 ปานกลาง 

26 นกัเรียนรู้สกึดีใจเมื�อทราบว่าครูไม่มาสอน หรือมีการงดเรียน 

ในบางชั�วโมง 
3.07 .91 ปานกลาง 

32 นกัเรียนเบื�อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั �นเรียน 2.70 .80 ปานกลาง 

38 นกัเรียนมาเรียนเพียงเพื�อต้องการให้สอบผ่านหรือเรียนจบ 

ตามหลกัสตูรเท่านั �น 
2.75 .92 ปานกลาง 

44 นกัเรียนพยายามไม่สบตาครู เพราะเกรงว่าครูจะเรียก 

ให้ตอบคําถาม 
2.83 .92 ปานกลาง 

50 นกัเรียนไม่สนใจที�จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั �นเรียน 2.69 .99 ปานกลาง 

56 เมื�อนกัเรียนมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ  

นกัเรียนมักจะไม่ทํา หรือทําเฉพาะสว่นที�ง่ายเท่านั �น 
3.20 .85 ปานกลาง 

รวม 2.88 .52 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง        

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สดุ คือ   

เมื�อนกัเรียนมีแบบฝึกหดัมากหรือยากกวา่ปกติ นกัเรียนมกัจะไมทํ่า หรือทําเฉพาะสว่นที�ง่ายเทา่นั �น     

( X =3.20, ระดบัปานกลาง) รองลงมา คือ  นกัเรียนรู้สกึวา่นกัเรียนจําเป็นต้องเข้าชั �นเรียนมากกวา่

ความรู้สึกที� ต้องการอยากเข้าชั �นเ รียนจริงๆ ( X =3.10, ระดับปานกลาง) และน้อยที�สุด              

คือ นกัเรียนไมส่นใจที�จะเรียนรู้กิจกรรมตา่งๆ จากชั �นเรียน  ( X =2.69, ระดบัปานกลาง) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้ 
             แบบร่วมมือของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  
 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

3 นกัเรียนจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ �น ถ้าได้ปรึกษากบัเพื�อน ๆ 3.72 .69 มาก 

9 ในการเรียนแต่ละวิชานกัเรียนคิดว่านกัเรียนสามารถเรียนรู้ 

ได้ดีขึ �น ถ้าได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อน ๆ  

แทนที�จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว 

3.85 .82 มาก 

15 นกัเรียนคิดว่าสิ�งที�สาํคัญของการเรียนในชั �นเรียน 

คือการเรียนรู้ที�จะเข้ากบัเพื�อน ๆ ให้ได้ 
3.56 .73 มาก 

21 นกัเรียนเตรียมตวัดหูนงัสอืสอบร่วมกบัเพื�อน ๆ 3.16 .81 ปานกลาง 

27 นกัเรียนไม่ชอบทํางานที�ได้รับมอบหมายให้ทําเพียงคนเดียว 3.08 .96 ปานกลาง 

33 นกัเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื�อน ๆ เมื�อมีประเด็นปัญหา  

ที�ต้องพิจารณาร่วมกนั 
3.68 .72 มาก 

39 นกัเรียนชอบพูดคยุกบัเพื�อน ๆ นอกชั �นเรียนเกี�ยวกบั

ความคิดและประเด็นปัญหาที�ได้อภิปรายไปแล้วในชั �นเรียน 
3.26 .77 ปานกลาง 

45 นกัเรียนคิดว่าครูกบันักเรียนควรมีความสมัพนัธ์ที�ดีต่อกนั 

จนนกัเรียนกล้าบอกความจริงเกี�ยวกบัการเรียนการสอนได้ 
3.79 .89 มาก 

51 นกัเรียนชอบวิชาที�ครูให้โอกาสอภิปรายเกี�ยวกบั เนื �อหา 

กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
3.51 .74 มาก 

57 นกัเรียนคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เกิดจากการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน 
3.54 .77 มาก 

รวม 3.52 .38 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ        

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สดุ คือ ในการ

เรียนแต่ละวิชานักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ �น ถ้าได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับ 

เพื�อน ๆ แทนที�จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว  ( X = 3.85, ระดบัมาก) รองลงมา คือ  นักเรียนคิด

ว่าครูกับนักเรียนควรมีความสมัพันธ์ที�ดีต่อกันจนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี�ยวกับการเรียน   

การสอนได้  ( X = 3.79, ระดบัมาก) และน้อยที�สดุ คือ  นักเรียนไม่ชอบทํางานที�ได้รับมอบหมาย

ให้ทําเพียงคนเดียว  ( X = 2.69, ระดบัปานกลาง) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้ 
             แบบพึ�งพาของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  
 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

4 นกัเรียนต้องการให้ครูสั�งการบ้าน หรือมอบหมายงาน 

ที�ง่าย ๆ และมีปริมาณงานน้อย ๆ  
3.48 .85 ปานกลาง 

10 นกัเรียนยอมรับกฎเกณฑ์ หรือรูปแบบการสอน 

ที�ครูกําหนดขึ �น 
3.80 .76 มาก 

16 นกัเรียนคิดว่าครูควรชี �แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ�งที�

นกัเรียนจะต้องเรียน 
3.77 .77 มาก 

22 นกัเรียนรู้สกึว่าข้อมูลที�ปรากฏในหนงัสอืเรียน และการ

อธิบายของครูนั �นเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
3.36 .78 ปานกลาง 

28 ก่อนลงมือทํางานที�ครูมอบหมายให้ นกัเรียนจะพยายาม 

ถามครู หรือเพื�อน ๆ จนเข้าใจชดัเจน 
3.57 .80 มาก 

34 นกัเรียนจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที�เกี�ยวข้องกบั 

วิชาเรียน ถ้าปัญหาเหลา่นั �นไม่ได้อยู่ในหนงัสอืหรือครู

กลา่วถงึ 

2.89 .75 ปานกลาง 

40 นกัเรียนคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั �นเรียนทําให้ครู

สอนเนื �อหาไม่ครบตามที�หลกัสตูรกําหนด 
3.15 .79 ปานกลาง 

46 นกัเรียนสนกุที�จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื�อครูจดัการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ 
3.90 .77 มาก 

52 นกัเรียนคิดว่าการเรียนจากการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว 3.02 .88 ปานกลาง 

58 เมื�อครูมอบหมายงานนกัเรียนมกัถามเพื�อนมากกว่าคิด 

ด้วยตนเอง 
3.56 .79 มาก 

รวม 3.45 .35 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที�  6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ�งพา         

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สดุ คือ

นกัเรียนสนุกที�จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื�อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ( X = 3.90, ระดบั

มาก) รองลงมา คือ  นักเรียนยอมรับกฎเกณฑ์ หรือรูปแบบการสอนที�ครูกําหนดขึ �น  ( X = 3.80, 

ระดบัมาก) และน้อยที�สดุ คือ  นกัเรียนจะไมค่ิดหรือติดตามประเดน็ปัญหาที�เกี�ยวข้องกับวิชาเรียน 

ถ้าปัญหาเหลา่นั �นไมไ่ด้อยู่ในหนงัสือหรือครูกลา่วถึง  ( X = 2.69, ระดบัปานกลาง) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้ 
             แบบแข่งขันของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  

 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

5 นกัเรียนคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั �น จําเป็นต้องกําหนด

เป้าหมายให้ชัดเจน 
4.10 .72 มาก 

11 นกัเรียนต้องแข่งขนักบัเพื�อนเพื�อให้ครูสนใจ 2.56 .96 ปานกลาง 

17 ในระหว่างการอภิปรายในชั �นเรียน นกัเรียนต้องแข่งขนั 

กบัเพื�อน ๆ เพื�อให้เพื�อนยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียน 
2.98 .81 ปานกลาง 

23 นกัเรียนพอใจเมื�อสามารถตอบปัญหาหรือคําถามได้ก่อน 

เพื�อนคนอื�น ๆ ในชั �นเรียน 
3.38 .87 ปานกลาง 

29 นกัเรียนคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื�อนยืมสมุด 

จดงาน และแลกเปลี�ยนความรู้กบัเพื�อน ๆ ก่อนเวลาสอบ 
2.91 .88 ปานกลาง 

35 นกัเรียนพอใจเมื�อทราบว่าตนเองทําคะแนนได้ดีกว่าเพื�อน ๆ 3.61 .81 มาก 

41 นกัเรียนต้องเรียนแข่งกบัเพื�อน เพื�อให้ได้คะแนนดี 3.01 .82 ปานกลาง 

47 นกัเรียนต้องการรู้ว่าเพื�อนคนอื�น ๆ ได้คะแนนอยู่ในระดบัใด 3.47 .75 ปานกลาง 

53 นกัเรียนพยายามที�จะทํางานที�ได้รับมอบหมายให้ดี  

หรือเร็วกว่าเพื�อน ๆ 
3.31 .82 ปานกลาง 

59 นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียนที�มีการแข่งขนัระหว่างกลุม่  

หรือระหว่างบคุคล เพราะทําให้ตื�นเต้นดี 
3.36 .90 ปานกลาง 

รวม 3.27 .45 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 8 พบว่า นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน         

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สดุ คือ 

นกัเรียนคิดวา่การเรียนให้ได้ดีนั �น จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ( X = 4.10, ระดบัมาก) 

รองลงมา คือ  นกัเรียนพอใจเมื�อทราบวา่ตนเองทําคะแนนได้ดีกวา่เพื�อน ๆ ( X = 3.61, ระดบัมาก) 

และน้อยที�สดุ คือ  นกัเรียนต้องแขง่ขนักบัเพื�อนเพื�อให้ครูสนใจ  ( X = 2.69, ระดบัปานกลาง) 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบการเรียนรู้ 
             แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6  จาํแนกเป็นรายข้อ  
 

ข้อที� ข้อคําถาม 
ค่าสถิติพื �นฐาน 

ระดบั 
X  ..DS  

6 นกัเรียนพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั �นเรียนให้มากที�สดุ 

เท่าที�จะทําได้ 
3.89 .75 มาก 

12 นกัเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั �นเรียน 3.64 .74 มาก 

18 นกัเรียนชอบเรียนรู้ในชั �นเรียนมากกว่าการศกึษาด้วยตนเอง 

นอกห้องเรียน 
3.34 .86 ปานกลาง 

24 นกัเรียนเข้าชั �นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครู 

และเพื�อน ๆ 
3.77 .78 มาก 

30 นกัเรียนสนกุและพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

ในชั �นเรียน 
3.75 .73 มาก 

36 นกัเรียนจะทํางานที�ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที�จะทํา 

สิ�งอื�น ๆ ที�ตนเองสนใจ 
3.49 .85 ปานกลาง 

42 นกัเรียนคิดว่าการเรียนในชั �นเรียนร่วมกบัเพื�อน ๆ  

ได้ผลคุ้มค่า 
3.67 .75 มาก 

48 นกัเรียนเต็มใจทํางานที�ได้รับมอบหมายในชั �นเรียน  

ไม่ว่างานนั �นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม 
3.60 .76 มาก 

54 นกัเรียนชอบที�นั�งในชั �นเรียนที�สามารถได้ยิน และเห็น

ข้อความบนกระดานดําได้ชดัเจน 
3.77 .90 มาก 

60 นกัเรียนจะทํางานทนัทีที�ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน 3.46 .87 ปานกลาง 

รวม 3.64 .49 มาก 

 

 จากตาราง  9   พบวา่  นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6   มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  โดยภาพรวม 

อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ข้อที�มีคา่เฉลี�ยมากที�สดุ คือ นกัเรียนพยายามเข้าร่วม

กิจกรรมในชั �นเรียนให้มากที�สดุเท่าที�จะทําได้ ( X = 3.89, ระดบัมาก) รองลงมา คือ  นกัเรียนเข้า

ชั �นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื�อน ๆ และนกัเรียนชอบที�นั�งในชั �นเรียนที�สามารถได้ยิน 

และเห็นข้อความบนกระดานดําได้ชดัเจน ( X = 3.77, ระดบัมาก) และน้อยที�สดุ คือ นกัเรียนชอบ

เรียนรู้ในชั �นเรียนมากกวา่การศกึษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน ( X = 3.34, ระดบัปานกลาง) 
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ตอนที� 2  ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ� 
              ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 6 
 

 คา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ภายใน (Interco relation) ของตวัแปรพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ 

ทั �งหมด 6 รูปแบบ และตวัแปรเกณฑ์ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั �น

มธัยมศกึษาปีที� 6 ปรากฏผล  ดงัแสดงในตาราง 10 – 11  

 

ตาราง 10  ค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ภายใน ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ แบบอสิระ  

               แบบหลีกเลี�ยง  แบบร่วมมือ  แบบพึ�งพา แบบแข่งขัน  แบบมีส่วนร่วม  
               และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6 

 

ตวัแปร 
I
x  

A
x  

C
x  

D
x  

Com
x  

P
x  Y 

แบบอิสระ I
x  1.00       

แบบหลกีเลี�ยง A
x  .363* 1.00      

แบบร่วมมือ  
C
x  .471* .060 1.00     

แบบพึ�งพา 
D
x  .601* .224* .656* 1.00    

แบบแข่งขนั   
Com
x  .559* .77* .493* .648* 1.00   

แบบมีสว่นร่วม  
P
x  .452* -.219* .692* .656* .584* 1.00  

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน Y .091 -.147* .276* .165* .116* .265* 1.00 

* มีนยัสําคญัที�ระดบั .05 

 

 จากตาราง 10 พบวา่คา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรทั �ง 7  ตวัแปร รวมทั �งสิ �น   

21  ค่า มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05  จํานวน 19 ค่า  ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  จํานวน 2  ค่า  

(เป็นคา่บวกจํานวน 19 คา่  คา่ลบจํานวน 2 ค่า) ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง -.219  

ถึง  .77 คา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ภายในระหว่างตวัแปรอิสระที�มีค่าสงูสดุคือ รูปแบบการเรียนรู้

แบบแขง่ขนักบัรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง (r = .77)  และค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ภายใน

ระหว่างตวัแปรอิสระที�มีค่าตํ�าสดุ คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ

หลีกเลี�ยง (r = .060)  ค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดบั  

ปานกลาง 
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 เมื�อพิจารณาคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

กับรูปแบบการเรียนรู้ทั �ง 6 รูปแบบ พบว่ารูปแบบการเรียนรู้เกือบทุกรูปแบบมีความสมัพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเว้นรูปแบบการเรียนรู้    

แบบอิสระ  โดยมีคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์อยู่ระหวา่ง .116 ถึง .276  โดยเรียงลําดบัความสมัพันธ์

จากมากไปหาน้อยได้คือ รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (r = .276)  รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม

(r = .265)  รูปแบบการเรียนแบบพึ�งพา (r = .165)  รูปแบบการเรียนแบบหลีกเลี�ยง (r = -.147) 

และรูปแบบการเรียนแบบแขง่ขนั (r = .116) 

 

ตาราง 11  แสดงค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b,  ) ค่าความ 
               คลาดเคลื�อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์พยากรณ์ ( bSE )   
               ค่าสถติิ t  (t - value)  ค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  ค่าอาํนาจ 

               การพยากรณ์ ( 2R ) ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ( estSE )  
               และค่าคงที�ของสมการพยากรณ์ (a)  โดยใช้ตัวแปรพยากรณ์ทั �ง  6 ตัวแปร        
 

ตวัแปร b 
bSE    T 

แบบอิสระ (
I
x ) .154 1.115 .010 .138 

แบบหลีกเลี�ยง (
A
x ) -1.931 .885 -.142 -2.181* 

แบบร่วมมือ (
C
x ) 4.490 1.419 .237 3.165* 

แบบพึ�งพา (
D
x ) -.001 1.706 .000 .000 

แบบแขง่ขนั (
Com
x ) -.458 1.123 -.029 -.408 

แบบมีสว่นร่วม (
P
x ) 1.190 1.324 .083 .899 

                        R = .325                                2R = .106                               F = 7.149* 

                  estSE = 6.785                                a  = 1.377 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

 

จากตาราง  11 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ทั �ง 6 รูปแบบ มีความสัมพันธ์พหุคูณกับ

ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์พหุคณู (R) เท่ากับ .325  

คา่อํานาจในการพยากรณ์ )( 2R ร้อยละ  .106   คา่ความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์  

( estSE ) เท่ากบั 6.785   
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ตอนที� 3  ผลการค้นหารูปแบบการเรียนรู้ที�ดีที�สุดที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 
             วชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั �นมัธยมศกึษาปีที� 6 
 

 การวิเคราะห์รูปแบบการเ รียนรู้ที�ดีที�สุดที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 นําเสนอดงัตาราง 12 

 

ตาราง 12  แสดงค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b,  ) ค่าความ 
               คลาดเคลื�อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์พยากรณ์ ( bSE )  
               ค่าสถติิ t  (t - value) ค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  ค่าอาํนาจ 

               การพยากรณ์ ( 2R ) ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ( estSE )  
               และค่าคงที�ของสมการพยากรณ์ (a) โดยการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที�ดีที�สุด   

 

ตวัแปร b 
b

SE    T 

แบบร่วมมือ  (Collaborative) C
x  

แบบหลีกเลี�ยง (Avoidance)   A
x  

5.412 

-2.240 

.937 

.676 

.286 

-.164 

5.773* 

-3.315* 

     R    =  .321 

est
SE  =  6.757 

R2   =  .103 

a    =   2.343 

F   =  21.09* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05 

 

 จากตาราง 12  พบว่าค่าสมัประสิทธิ�สหสัมพันธ์ในรูปคะแนนมาตรฐานของรูปแบบ      

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (
C
x ) และรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี�ยง (

A
x ) กับคะแนนผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากบั  .286 และ  -.164 ตามลําดบั  คา่สมัประสิทธิ�สหสมัพันธ์ของ

ตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 5.412 และ -2.240 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .103 มีค่าอํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 10.30 ซึ�งมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติที�ระดบั .05 มีคา่ความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั 6.757 และค่าคงที�

ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 2.343 ซึ�งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป   

คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ตามลําดบั ได้ดงันี � 

CA
5.412X2.240X-2.343Y   

 
CA XXY

286Z-.164ZZ .  

 


