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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และหาสมการพยากรณของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2549  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว  เขต 1  จํานวน 260  คน ซ่ึงเลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามของตัวแปรคัดสรรมีคาความเช่ือม่ันเปนรายดานเทากับ  0.79 – 0.95 และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  
รอยละ  คาเฉล่ีย   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย  และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัย  พบวา 
1. ตัวแปรทุกดานของตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีคุณภาพ

การสอนของครู   นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน   การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง 
และจิตวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)อาจารยประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง(Z1)   ตัวแปรคัดสรร
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการประเมินคา(Z2)  ตัวแปรคัดสรรดานจิต
วิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล(Z3)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีใน
ดานความรูความจํา(Z4)     ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการ
สังเคราะห(Z5)      ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน(Z6)     
ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง(Z7)   
ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะ (Z8)    ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรใน
ดานความซ่ือสัตย(Z9)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะ
กระบวนการทดลอง (Z10)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู (Z11)  ตัวแปรคัด
สรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานมีความสงสัยและกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ(Z12)    และตัวแปรคัดสรร
ดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครู(Z13) เปนตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 ได  64.60 %   ดังสมการพยากรณ ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน 

Ŷ    =  0.208 Z1   + 0.298 Z2  +  0.191 Z3  + 0.256 Z4 - 0.234 Z5 + 0.348 Z6 
              –0.182 Z7 + 0.158 Z8+ 0.422 Z9+ 0.142 Z10 – 0.510 Z11+ 0.191 Z12 – 0.143 Z13  

 
ABSTRACT 

 The purposes of  the research were to study of  correlation between selected variables  and 
Chemistry  achievement of Mattayom Suksa five student in secondary schools under The Jurisdiction of 
the Office of  Sakaew Educational Service Area Region 1 and  predictor to find the equation of factor 
contributed to chemistry learning achievement.  The sample consisted of 260 students who studying in 
Mattayom Suksa five student in secondary schools under The Jurisdiction of the Office of  Sakaew 
Educational Service Area Region 1 in academic year 2006 and selected by using stratified random 
sampling technique. The instruments are used for data collection and test of understand. The reliability of 
in strucments were .79 - .95  and .90 respectively. The data were analyzed by using percentage arithmetic 
mean , standard deviation , correlation and multiple regression. 
 The results of this study were as follow : 
 1.  The correlation coefficient between  all factors of selected variables in the self-efficacy 
Chemistry learning, teachers’ teaching quality, students study habits, expectation learning of parental and 
scientific mind and Chemistrys learning achievement was statistically significant at .05 level. 
 2.  Expectation learning of  parental(Z1) , evaluation in self-efficacy(Z2), rationality in 
scientific mind(Z3), knowledge in self-efficacy(Z4) , synthesis in self-efficacy(Z5) , participation in 
teachers’ teaching quality(Z6) , feedback correctives in teachers’ teaching quality(Z7) , cuse in teachers’ 
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teaching quality(Z8) , honesty in scientific mind(Z9) , science process skill(Z10) , curiosity in scientific 
mind Z11) , wonder and active to find answer in scientific mind(Z12)  and reinforcement in teachers’ 
teaching quality (Z13)  is  the selected variables can predict and  find the equation of factor contributed to 
chemistry learning achievement of mattayom suksa five student in secondary schools under The 
Jurisdiction of the Office of  Sakaew Educational Service Area Region 1 at 64.60 percent.  
 According to the following equation  : standard score 

Ŷ    =  0.208 Z1   + 0.298 Z2  +  0.191 Z3  + 0.256 Z4 - 0.234 Z5 + 0.348 Z6  
              –0.182 Z7 + 0.158 Z8+ 0.422 Z9+ 0.142 Z10 – 0.510 Z11+ 0.191 Z12 – 0.143 Z13  

 
ความสําคัญของปญหา 
 การเรียนรูตาง ๆ จัดเปนการศึกษาท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก ซ่ึง 
การศึกษาเปนการพัฒนาใหมนุษยมีการพฒันาท้ังชีวิต จติใจ รางกาย จึงทําใหมนุษยไดนําความรูมา
พัฒนาตนเองและสังคม   ในการศึกษาในปจจุบันนีไ้ดนาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใน 
การศึกษาเปนอยางมาก จึงทําใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและยังมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอม ดังนั้น
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรจึงจําเปนท่ีมนุษยจะตองมีความสามารถนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ในขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดสงผลกระทบในทางท่ีไมดีตอมนุษยและสังคมไดเชนกันและกอปญหาตอชีวิต
ความเปนอยูและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนผลกระทบตอสังคมโดยตรง (กรมวิชาการ,  2544 : 15)  ดังนั้น 
การท่ีเราจะศึกษาวิทยาศาสตรเราจะตองคํานึงถึงบริบทของเวลาและสังคม วิทยาศาสตรมีหลายมิติ 
ความรูเปนมิติหนึ่งของวิทยาศาสตร”  (กรมวิชาการ, 2543 : 54) สังคมไทยจึงตองเตรียมการในการ
พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร   โดยมุงเนนกระบวนการแสวงหาความรู   การจัดการกับขอมูล
และการแกปญหาใหเหมาะสมกับวัย   รวมท้ังความสนใจของเด็กและเยาวชนไดดวย 
 จากการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปการศึกษา 2542 ในระดับประเทศพบวา ผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนวิชาเคมี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  19.31  จากคะแนนเต็ม 50  คะแนน  และมี
นักเรียนท่ีอยูในระดับตองปรับปรุงรอยละ 63.73 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ในระดับเขตการศึกษา  12  ในจังหวัดสระแกว ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 16.159  มีนักเรียนอยูใน
ระดับตองปรับปรุงรอยละ 83.032  (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2542 : 8-30)  ซ่ึงอยูในระดับท่ี
ตํ่ามาก  ยังไมเปนท่ีนาพอใจ   จึงสงผลใหการศึกษาวิชาเคมีนั้นมีการพัฒนาท่ีชาลง ซ่ึงสงผลตอการ
เรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนและกระทบตอการศึกษาไทยในปจจุบันนี้ดวย   
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 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาว ช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนของการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาเคมี  ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนวิชาเคมีจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี คุณภาพการสอนของครู นิสัยในการเรียนเคมี
ของนักเรียน การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองและจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ในจังหวัดสระแกว   อันเปนแนวทางสําหรับ
ครูผูสอน ครูแนะแนว ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ในการสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพการเรียนการสอนวิชาเคมีใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป   ซ่ึงจะเปนความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 
 
คําสําคัญ 
 ตัวแปรคัดสรร,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   คุณภาพการสอนของครู 
นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน   การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง และจิต
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธและสรางสมการพยากรณระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2549  ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1  ท่ีทําการเปดสอนใน
ระดับชวงช้ันท่ี  4  โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหนังสือแบบเรียนวิชาเคมี เลม 3 เร่ือง อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  จํานวนนักเรียนท้ังหมด  730   คน  จากจํานวนโรงเรียนท้ังหมด  10  โรงเรียน 
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   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี  1                   
ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 
ท่ีทําการเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 4 โดยใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตามหนังสือแบบเรียนวิชาเคมี เลม 3  เร่ือง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 260 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  
Sampling) โดยมีโรงเรียนเปนช้ัน (Strata)  และมีนักเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ประกอบดวย 
      2.1  แบบสอบถาม  ไดแก  
     ตอนท่ี  1  เปนสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ 
     ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานการรับรูความสามารถของ
ตนเองทางเคมี  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 
     ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานคุณภาพการสอนของครู  มี
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 
     ตอนท่ี  4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานนิสัยในการเรียนเคมีของ
นักเรียน  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale) 5  ระดับ 
     ตอนท่ี  5  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานการรับรูความคาดหวังดาน    
การเรียนของผูปกครอง  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 

2.2  แบบทดสอบ  ไดแก 
   ตอนท่ี  6  เปนแบบทดสอบวัดเกี่ยวกับตัวแปรดานจิตวิทยาศาสตร  

   ตอนท่ี  7  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง    
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
      2.3  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
             2.3.1  การหาคาความเท่ียงตรง  (Content Validity)  นํารางแบบสอบถามและ
แบบทดสอบท่ีสรางเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเนื้อหา และนําแบบสอบถาม
และแบบทดสอบปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอตอประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไข 
             2.3.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  โดยมีคาความเช่ือม่ันราย
ดานเทากับ 0.79 – 0.95  และแบบทดสอบหาความเช่ือม่ันโดยวิธีความสอดคลองภายในของ
แบบทดสอบจากสูตร  KR - 20  ตามวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน  เทากับ  .90 
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 
      การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 1)คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรไดแก คาเฉล่ีย 
( X )และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  2) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย  และ 3) การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 
ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมวิชาเคมีของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  อยูในระดับ  1.51  -  2.00  

2.  คะแนนเฉล่ียรายขอของตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   
คุณภาพการสอนของครู  นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน  การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของ
ผูปกครอง  และจิตวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉล่ียรายขออยูระหวาง  2.85  ถึง  3.78  แสดงวา  นักเรียน
มีลักษณะตามตัวแปรคัดสรรแตละดานดังกลาวคอนขางสูง  สวนคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมีมีคาเทากับ 11.56 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอยูในระดับตํ่า 
เพราะมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม  สวนคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปร
คัดสรรแตละดาน   มีคาอยูระหวาง  0.44  ถึง  0.88   แสดงวามีการกระจายของคะแนนนอยและ 
การกระจายของคะแนนของตัวแปรแตละดานใกลเคียงกัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีมีคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.69 แสดงวามีการกระจายของคะแนนมาก นั่นคือ นักเรียนแตละ
คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีแตกตางกัน 

2.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบธรรมดาระหวางตัวแปรแตละดานของตัวแปรคัดสรร 
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   คุณภาพการสอนของครู  นิสัยในการเรียนเคมีของ
นักเรียน  การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง และจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมี พบวา มีตัวแปรแตละดานของตัวแปรคัดสรรท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จํานวน  19  ตัวแปร  ไดแก  ตัวแปร  คัดสรร
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานการนํา  
ไปใช  ดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะห ดานการประเมินคา และดานทักษะกระบวนการ
ทดลอง  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะ  ดานการมีสวนรวมของนักเรียน  
ดานการเสริมแรงจากครู  และดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง  ตัวแปรคัดสรร
ดานนิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของ
ผูปกครอง  และตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู  ดานความมุงม่ัน  ดาน
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ความซ่ือสัตย  ดานความมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น   ดานความมีเหตุผลและดานมีความสงสัย
และกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ 

3.  ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดผลสรุปดังนี้ 

     3.1   การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ   โดยใชตัวแปรทุกตัวแปรรวมกันทํานาย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ซ่ึงพบวาสามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมีได 65.70 %  มีจํานวนท้ังหมด  11  ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  (1)  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทาง
เคมีในดานความรูความจํา  (2)  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน
การสังเคราะห    (3)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน 
การประเมินคา   (4)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะ
กระบวนการทดลอง   (5)   ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของ
นักเรียน    (6)   ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน         
(7)  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครู  (8)  ตัวแปรคัดสรรดาน
คุณภาพการสอนของครูในดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง  (9) ตัวแปรคัดสรร
ดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู   (10)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดาน 
ความซ่ือสัตย   และ  (11)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล   
 3.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพ่ือคัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุดพบวาตัวแปร
ท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวน 13 ตัวแปรท่ีสามารถใชพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีได 
64.60% โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก (1) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวัง
ดานการเรียนของผูปกครอง (2) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน
การประเมินคา (3) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล  (4) ตัวแปรคัดสรรดาน
การรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา   (5)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรู 
ความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการสังเคราะห (6) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของ
ครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน (7) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการให
ขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (8) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดาน
ช้ีแนะ (9) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความซ่ือสัตย  (10) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรู
ความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะกระบวนการทดลอง   (11)   ตัวแปรคัดสรรดาน         
จิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู (12) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานมีความสงสัย
และกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ   และ  (13)  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดาน
การเสริมแรงจากครู 
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อภิปรายผล 
จากผลของการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิทาง     

การเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ดังนี้ 

1.   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา              
การประเมินคา  และทักษะกระบวนการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เนื่องจากนักเรียนท่ีรับรูวาตนเองมีความสามารถสูงจะ
มีความพยายามและมุมานะมากเม่ือเรียนในส่ิงท่ียาก และบุคคลท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเอง
สูง  จะมีการเอาใจใสตองาน  กระตือรือรน  และใชความพยายาม  มุมานะในการทํางานนานกวา
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า แตตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของ
ตนเองทางเคมีในดานการสังเคราะหมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี นั่น
แสดงวา ถาใหนักเรียนจดจําความรูท่ีเรียนมาเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ นักเรียนจะสามารถจดจําไดดีและ
จะสามารถเรียนไดดีดวย หากใหนักเรียนมีการรวบรวมความรูจากท่ีเรียนมาเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ มา
สังเคราะหหรือบูรณาการความรูใหมีความสัมพันธกัน  นักเรียนจะเรียนไดไมดี   เนื่องจากครูผูสอน
นั้นไดจัดการเรียนการสอนท่ีเนน การสอนเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ และยังเนนใหนักเรียนทองจําหรือ
จดจําเนื้อหาเปนสวนมาก นักเรียนจึงขาดทักษะในการเช่ือมโยงความรูใหมีความสัมพันธกันทําให
ไมสามารถแกโจทยปญหาท่ีมีเนื้อหาหลายเร่ืองมาสัมพันธกันได ดังนั้น  เม่ือขอสอบเปนการวัดผล
ในดานความรูความจําเปนสวนมาก   จากการวิจัยในคร้ังนี้ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถ
ของตนเองทางเคมีในดานความรูความจําจึงสงผลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี
สําหรับตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการประเมินคาท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เพราะวานักเรียนในระดับชวงช้ันท่ี 4 จะ
มีวุฒิภาวะพอท่ีจะมีความคิดในระดับข้ันสูงได โดยนักเรียนสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดจากการ
เรียนรูนํามาเปนเหตุผลหรือเปนขอมูลในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ จึงทําใหมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนวิชาเคมี 

2.  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะและในดานการมีสวนรวม 
ของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมี  โดยเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ  วางแผนการ
เรียนรวมกัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดผล  การประเมินผล รวมท้ังใหนักเรียนไดเลือกทํา
กิจกรรมการเรียนไดตามความเหมาะสมของตนเอง  ดังนั้นเม่ือนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีข้ึนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็สูงข้ึนดวย 
แตตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครูและการใหขอมูล
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ยอนกลับและการแกไขขอบกพรองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธทางลบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เนื่องจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความต้ังใจ
เรียน  และสนใจเรียนอยูเปนประจํา จึงไมสนใจเร่ืองของรางวัลหรือคํายกยองตาง ๆ  ท่ีจะไดรับ  ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้เกิดข้ึนจากภายในจิตใจของตัวนักเรียนเอง   โดยท่ีนักเรียนจะรับรูวาตนเองนั้นจะ 
ตองต้ังใจเรียนเพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง ดังนั้น รางวัลหรือคํายกยองตาง ๆ จึงไมมี
ความสําคัญสําหรับตนเอง  และในปจจุบันโรงเรียนจัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  โดย
เนนการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเปนหลักครูผูสอนจึงเนนวัดผลหลักเพียง 2 คร้ังเทานั้น  โดย
ใชขอสอบหรือแบบทดสอบท่ีตนเองสรางข้ึน ทําใหครูผูสอนนําคะแนนจากการทดสอบมาแจงกับ
นักเรียนทราบเพียง  1-2  คร้ังตอภาคเรียนโดยไมไดวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะสามารถทํานายคะแนนการสอบของตนเองไดเลย  เพราะวาขอสอบ
เปนการวัดความรูความจําซ่ึงตรงกับเนื้อหาท่ีครูผูสอนไดทําการสอนไว จึงทําใหเด็กนักเรียนเหลานี้
สามารถเปดตําราหรือหนังสือดูคําเฉลยของขอสอบไดเลย 

3.  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ดังนั้น เม่ือผูปกครอง
ท่ีมีความคาดหวังดานการเรียนสูง  จะทําใหลูกนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตาม  สวนผูปกครอง
ท่ีมีความคาดหวังดานการเรียนตํ่าก็จะทําใหลูกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าไปดวย  และชุมชนของ
นักเรียนในจังหวัดสระแกวยังเปนชุมชนแบบชนบท  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ภายในครอบครัวจึงประกอบดวยบิดาและมารดาเปนกําลังหลักในการ
ประกอบอาชีพ โดยในระหวางท่ีผูวิจัยกําลังทําการเก็บขอมูลอยูซ่ึงเปนชวงท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรของนักเรียนดวย จึงทําใหนักเรียนไดใกลชิดกับผูปกครองมากย่ิงข้ึนเนื่องจากตองไป
ชวยงานผูปกครองตามไรนาตาง ๆ ผูปกครองจึงมีเวลาท่ีจะอบรม ส่ังสอนและบอกเลาถึงความ
เหน็ดเหน่ือยในอาชีพเกษตรกรรมของตนเองตอลูก  เพื่อใหลูกไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน   ดวยเหตุนี้
จึงทําใหนักเรียนมีการรับรูวาผูปกครองของตนน้ันมีความคาดหวังเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนของตนมาก
ยิ่งข้ึนดวย 

4. ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 229-230)  ท่ี
กลาววา ปจจัยดานผูเรียน ไดแก ดานจิตวิทยาศาสตรเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ดังนั้น   นักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรสูงยอมมี 
แนวโนมท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีสูงและนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรตํ่ายอมมีแนวโนม
ท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีตํ่าไปดวย  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลดังนี้ 

4.1  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความซ่ือสัตยมีความสัมพันธทางบวก 
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กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เนื่องจากนักเรียนท่ีมีจริยธรรมจัดเปนนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย
และเปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย โดยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงยอม
เปนผูท่ีรูจักส่ิงใดควรทําและส่ิงใดไมควรทํา  นั่นแสดงวานักเรียนมีความซ่ือสัตย สําหรับนักเรียนท่ี
มีความซ่ือสัตยสูงก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังสอนของครู  หรือปฏิบัติตามกฎและระเบียบ
ตาง ๆ อยางเครงครัด  จึงทําใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเม่ือมีการวัดผลทางการเรียน
จะทําตามความสามารถของตนเอง  โดยจะไมดูคําตอบของเพื่อนและจะไมใหเพื่อนดูคําตอบของ
ตนเองดวยเชนกัน   เนื่องจากกลัววาตนเองนั้นทุจริตในการสอบและอาจจะทําใหผูปกครองนั้น 
ผิดหวังกับตนเองดวย หรือหากมีการทดลองก็จะบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลองตามความเปนจริง  
เนื่องจากจะมีความม่ันใจในความคิดและความสามารถของตัวเองสูง และจากผลการวิจัยในคร้ังนี้
ไดพบวาตัวแปรคัดสรรดานความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีดวย ดังนั้นความซ่ือสัตยซ่ึงเปนความคาดหวังของผูปกครอง  โดย
นักเรียนท่ีไดรับความคาดหวังจากผูปกครองจะทําใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยดวย   ผูวิจัยจึงเห็นวา
นักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตยจะมีความต้ังใจเรียนเพื่อใหตนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน จะประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและเปนเด็กดีของครู - อาจารย เพื่อใหไดตามความคาดหวังของผูปกครอง
ของตนเอง 

4.2 ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรูมีความสัมพันธทางลบ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูยังเนนที่ครูผูสอนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญอยู โดยท่ีครูยังมีอํานาจในช้ันเรียน ครูยังยึดม่ันวาตนเองเปนผูรูมากท่ีสุด 
ถูกท่ีสุดและมีอํานาจมากท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2544 : 19) ท่ีกลาววากระบวนการเรียนรูท่ีครูเปนสําคัญเปนกระบวนการเรียนรู
ท่ีเปนความทุกขและนาเบ่ือหนายท่ีสุดสําหรับนักเรียน เพราะวาครูยังไมปฏิรูปการเรียนรูหรือครูไม
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน (ประสิทธ์ิ จันทรดา, 2547 : 15) และครูยังเนนการเรียนการสอน
แบบทองจําอยู โดยสอนใหนักเรียนจดจําเนื้อเร่ืองท่ีไดเรียนมาเพื่อจะไดทําขอสอบใหไดคะแนนดี  
(ชาตรี  สําราญ. 2544 : 3) และขอสอบท่ีใชวัดผลการเรียนรูเปนขอสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง จึงเนนท่ี
การวัดในดานความรูความจํา เปนสวนมากดังท่ีชาตรี  สําราญ (2544 : 3) ไดกลาววาขอสอบมุงวัด
ความจํา ดังนั้น  เม่ือมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีครูใชขอสอบโดยเนนท่ีความรูความจําเปน
สวนมากจึงทําใหนักเรียนไมมีความสนใจท่ีจะใฝรูมากนัก เพราะวาขอสอบนั้นไมมีความต่ืนเตน
และในบางคร้ังขอสอบท่ีใชใน การวัดและประเมินผลเปนชุดเดิมท่ีใชมาจํานวนหลายปแลว 
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การพัฒนาผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนใหสูงข้ึน ครูอาจารยควรตระหนัก
ใหความสําคัญในการเสริมสรางใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองอยางถูกตองและควร
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ รวมถึงใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูใหมากท่ีสุด เพื่อใหนักเรียนเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตรครบทุกดาน นอกจากนี้ผูปกครอง
ควรใหความสนใจ  ดูแล  เอาใจใสนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีจะใหนักเรียนรับรูวาผูปกครองมี
ความคาดหวังดานการศึกษาตอนักเรียนโดยเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนดวย 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของ 
ตนเองทางเคมี  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครู ตัวแปรคัดสรรดานนิสัยในการเรียนเคมี
ของนักเรียน    ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง    และตัวแปร
คัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ เชน  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ
กับนักเรียนในระดับชวงช้ันท่ี  3  หรือระดับชวงช้ันที่  2  เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการเปล่ียนแปลง
วาแตกตางกันหรือไม    เพื่อจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมหรือพัฒนาคุณลักษณะของตัวแปร 
เหลานี้ใหเหมาะสมแกนักเรียน 

2.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอื่น ๆ  กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   เชน    
ความพรอมของโรงเรียน   ความสัมพันธในกลุมเพื่อนหรือครู   ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน     
เปนตน 
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