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Abstract 
The objectives of this research were investigated the relationship between high school physics 

grade point average and examination scores in General Physics 1 and university grade point average. 
Furthermore it investigated the relationship between high school grade point average and examination 
scores in General Physics 1 and university grade point average. The population was 49 pharmacy students 
who enrolled General Physics 1. Instruments used for the research were personal data questionnaire and 
examination paper in General Physics 1. The statistics used for analysis were arithmetic mean, standard 
deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results showed that there were no 
correlation between high school physics grade point average and examination scores in General Physics 1 
and university grade point average (r = -0.053, p = 0.717 and r = -0.131, p = 0.369 respectively) and there 
were no correlation between high school grade point average and examination scores in General Physics 1 
and university grade point average (r = -0.027, p = 0.855 and r = -0.027, p = 0.852 respectively). 
 

Keywords: Pearson’s product moment correlation coefficient, High school physics grade point averages, 
High school grade point averages, Examination scores, University grade point average. 

 

บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหวTางระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ียังศึกษาความสัมพันธ�
ระหวTางผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับอุดมศึกษา กลุTมประชากรท่ีใช̀ในการวิจัยคือนักศึกษาเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีลงทะเบียนในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
จํานวน 49 คน เครื่องมือท่ีใช̀ในการวิจัยได`แกT แบบบันทึกประวัตินักศึกษา และ แบบทดสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 สถิติท่ีใช̀
วิเคราะห�ข̀อมูลคือคTาเฉลี่ย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คTาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน ผลการวิเคราะห�สหสัมพันธ�
พบวTาระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
กับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา (r = -0.053, p = 0.717 และ r = -0.131, p 
= 0.369 ตามลําดับ) นอกจากน้ียังพบวTา ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา (r = -0.027, p = 
0.855 และ r = -0.027, p = 0.852 ตามลําดับ) 
 
คําสําคัญ: คOาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ�สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบในวิชาฟ�สิกส�ท่ัวไป 1  ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
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บทนํา 

คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสยามได`เป\ดสอน
หลักสูตร เภสัชศาสตร�บัณทิต สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม ระดับปริญญาตรี โดยในปiการศึกษา 2556 วิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาเข̀าศึกษาในหลักสูตรจะคัดเลือกจากการ
สอบระบบกลาง (Admissions) และนักศึกษาท่ีผTานการ
คัดเลือก จะต`องลงทะเบียนเรียนวิชาฟ\สิกส� ท่ัวไป 1 
เน่ืองจากเปjนวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปในโครงสร`างหลักสูตร แตT
ปkญหาท่ีเกิดข้ึนในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 คือ นักศึกษาจํานวน
หน่ึง ทําข̀อสอบท่ีวัดความรู`พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาไมTได` 
ทําให`ผู`วิจัยสนใจศึกษาประเด็นเรื่องความรู`พ้ืนฐานของ
นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหมายถึง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเมื่อนักศึกษามี
ความรู`พ้ืนฐานท่ีดี จะสTงผลให`นักศึกษาเข̀าใจในเน้ือหาของ
วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ได`อยTางรวดเร็วและสามารถนําความรู`
ตT างๆไปประยุกต� ใ ช̀ทางเภสัชกรรมได`อยTางถูกต`อง
เหมาะสม อันจะนําไปสูTผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีอีกด`วย 

ด`วยเหตุผลดังกลTาวมาข̀างต`น ผู` วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ�ระหวTางระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชา
ฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบใน
วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1และผลการเรียนเฉลีย่ในระดับอุดมศึกษา 
นอกจากน้ียังได`ศึกษาความสัมพันธ�ระหวTางผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบใน
วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1และผลการเรียนเฉลีย่ในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือใช̀เปjนข̀อมูลและเปjนแนวทางในการการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ให`มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�

ระหวTางระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ียัง
ศึกษาความสัมพันธ�ระหวTางผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1
และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัยมีท้ังหมด 4 ข̀อดังน้ี 

1. ร ะดั บคะแนน เฉลี่ ย ของ วิชาฟ\ สิ กส� ในระดั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมTมีความสัมพันธ�กับคะแนนสอบใน
วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
2. ร ะดั บคะแนน เฉลี่ ย ของ วิชาฟ\ สิ กส� ในระดั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายไมTมีความสัมพันธ�กับผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมTมี
ความสัมพันธ�กับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมTมี
ความสัมพันธ�กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช̀ในการวิจัยครั้งน้ีเปjนนักศึกษา
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ฟ\สิกส� ท่ั วไป 1 ปiการ ศึกษา 2556 จํ านวน 49 คน 
ประกอบด`วย เพศชายจํานวน 7 คน คิดเปjนร`อยละ 14.29 
ของประชากร และ เพศหญิงจํานวน 42 คน คิดเปjนร`อยละ 
85.71 ของประชากร 
ตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ีได`แกT ระดับ
คะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ย
ในระดับอุดมศึกษา 
 

นิยามศัพท�ท่ีใชMในการวิจัย 
ศัพท�ท่ีใช̀ในการวิจัยมีดังน้ี 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ปi
การศึกษา 2556 ในระดับอุดมศึกษา 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คะแนนท่ีได`โดยคํานวณ
คTาเฉลี่ยของระดับผลการศึกษาของนักศึกษาเปjนรายบุคคล
ในรายวิชาฟ\สิกส�ทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หมายถึง คะแนนท่ีได`โดยคํานวณคTาเฉลี่ยของระดับ
ผลการศึกษาของนักศึกษาเปjนรายบุคคลในทุกรายวิชา
ตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 หมายถึง 
คะแนนท่ีได`จากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคใน
วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ปiการศึกษา 2556 ในระดับอุดมศึกษา 
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ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา หมายถึง 
คะแนนท่ีได`โดยคํานวณคTาเฉลี่ยของระดับผลการศึกษาของ
นักศึกษาเปjนรายบุคคลในทุกรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปiการศึกษา 2556 ในระดับอุดมศึกษา 
 

ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะไดMรับจากการวิจัย 
1. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ระหวTางระดับคะแนนเฉลี่ย
ของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
คะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
2. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ระหวTางระดับคะแนนเฉลี่ย
ของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
3. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ระหวTางผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชา
ฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
4. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ระหวTางผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับอุดมศึกษา 
5. เพ่ือเปjนข̀อมูลและเปjนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขMอง 
ผู`วิจัยได`ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข̀องดังน้ี 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปjนสิ่งท่ีช้ึถึงผลลัพธ�ของ
การจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากความรู` 
ความสามารถทางสติปkญญาของผู`เรียนแล`ว ยังแสดงถึง
คุณคTาของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความรู`ความสามารถของผู`สอนและผู`บริหารอีกด`วย 
Edward, K.L. (1990). ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยปกติ
จะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีได`จากงานท่ี
มอบหมายหรือท้ังสองอยTาง Good, Carter V. (1973). 
นอกจากน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงถึง ความรู`ความ
เข̀าใจทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู`แสดงออกใน
รูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งสามารถสังเกตและ
วัดได`ด`วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ัวไป ปฐมา อาแว, และ
คณะ. (2553). 

 
งานวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวขMอง 

ประกาย จิโรจน�กุล, นงลักษณ� เชษฐภักดีจิต, 
และณัฐยา ศรีทะแก̀ว. (2554). ศึกษา “ความสัมพันธ�
ระหวTางปkจจัยด`านภูมิหลัง คะแนนสอบเข̀ามหาวิทยาลัย 
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันปiท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต รุTนท่ี 4 ปiการศึกษา 2553” ผลการวิจัยพบวTาผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(GPAX ม.ปลาย) ไมTมีความสัมพันธ�กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักศึกษาช้ันปiท่ี 1 ในขณะท่ีคะแนนสอบเข̀า
เรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีความสัมพันธ� กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงสุด คือ คะแนน GAT รองลงมาคือ คะแนน
สอบรับตรงวิชา GE 02 

ปkจฉา ฉัตราภรณ�, นฤมล สุวรรณจันทร�ดี, และ
บุรินทร� อัศวพิภพ. (2551). ศึกษา “เวลาเปลี่ยน..คะแนน
ฟ\สิกส�เธอเปลี่ยน..ชTางกระไรใครหนอใครทํา? (ผลการเรียน
วิชาฟ\สิกส�ระดับมหาวิทยาลัยช้ันปiท่ี 1 ในชTวงการ
เปลี่ยนแปลงระบบการรับเข̀าศึกษาตTอในมหาวิทยาลัย)” 
ผลการศึกษาพบวTา คะแนนวิชาฟ\สิกส�1 ของนิสิตช้ันปiท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร� (กลุTมกายภาพ) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ไมTมีความสัมพันธ�แตTอยTางใดกับเกรดเฉลี่ย 
(GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วลัยลักษณ� อัตธีรวงศ�. (2538). ศึกษา “ปkจจัยท่ี
สTงผลกระทบตTอการเรียนของนักศึกษาช้ันปiท่ี 1 ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบวTาผลการเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปiท่ี 6 มีความสัมพันธ�ทางบวกกับผลการเรียน
ในมหาวิทยาลัยกลTาวคือนักเรียนท่ีเรียนดี เมื่อเข̀ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัยก็จะมีผลการการเรียนดีด`วย 

วัฒนา ศรีพจนารถ. (2533). ศึกษา 
“ความสัมพันธ�ระหวTางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายและทัศนคติตTอวิชาชีพพยาบาลกับ
ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยนของนักศึกษาพยาบาลใน
มหาวิทยาลัยในสTวนภูมิภาค” ผลการวิจัยพบวTาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนในระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสัมพันธ� เ ชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
มหาวิทยาลัยอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การกําหนดประชากร 

ประชากรท่ีใช̀ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาเภสัช
ศาสตร� มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 
1 ในปiการศึกษา 2556 จํานวน 49 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช̀ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด`วย แบบ
บันทึกประวัตินักศึกษาท่ีสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปและ
ผลการศึกษากTอนเข̀าเรียนมหาวิทยาลัยสยามของสํานัก
ทะเบียนและวัดผล แบบสอบกลางภาคและปลายภาคใน
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วิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ แบบบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปiการศึกษา 2556 ของนักศึกษาท่ี
บันทึกโดยสํานักทะเบียนและวัดผล 

 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

ในการทําวิจัยครั้ งน้ีผู` วิจัยได`ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข̀อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวข̀องกับวุฒิการศึกษา ระดับ
คะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของประชากร 
โดยผTานทางฐานข̀อมูลทางอินเตอร�เน็ตของสํานักทะเบียน
และวัดผล พร`อมท้ังเก็บรวบรวมคะแนนสอบกลางภาคและ
คะแนนสอบปลายภาคในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 

 
สถิติท่ีใชMในการวิเคราะห�ขMอมูล 
สถิติพ้ืนฐาน ยุทธ ไกยวรรณ�. (2546). 
คTาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic means) 
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สถิติท่ีใช̀ในการศึกษาความสัมพันธ�ของตัวแปร คือ คTา
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ�แบบเพียร�สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) สุรินทร� 
นิยมมางกูร. (2548). 
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ผลการวิเคราะห�ขMอมูล 

จากการนําข̀อมูล ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชา
ฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนเฉลี่ย
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบในวิชา
ฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา
ของประชากรมาทําการวิเคราะห�ด`วยโปรแกรม Microsoft 
Excel version 2010 ได`ผลการวิเคราะห�ดังน้ี 

ตาราง 1 คTาเฉลี่ย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คTาต่ําสุด 
คTาสูงสุด ของระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ตัวแปร คTาเฉลี่ย 
สTวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คTาต่ําสดุ คTาสูงสุด 

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
ของวิชา
ฟ\สิกส� 

3.423 0.480 1.575 4.000 

 
ตาราง 2 คTาเฉลี่ย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คTาต่ําสุด 
คTาสูงสุด ของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

ตัวแปร คTาเฉลี่ย 
สTวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คTา
ต่ําสุด 

คTาสูงสุด 

ผลการ
เรียนเฉลี่ย
ในระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.675 0.219 2.770 3.930 

 
ตาราง 3 คTาเฉลี่ย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คTาต่ําสุด 
คTาสูงสุดของคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
 

ตัวแปร คTาเฉลี่ย 
สTวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คTา
ต่ําสุด 

คTาสูงสุด 

คะแนน
สอบในวิชา
ฟ\สิกส�ท่ัวไป 
1  

38.655 6.679 28.167 56.083 

 
ตาราง 4 คTาเฉลี่ย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คTาต่ําสุด 
คTาสูงสุด ของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวแปร คTาเฉลี่ย 
สTวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คTา
ต่ําสุด 

คTาสูงสุด 
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ผลการ
เรียนเฉลี่ย
ในระดับ 
อุดมศึกษา 

3.420 0.249 2.900 4.000 

 
ตาราง 5 คTาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหวTาง
ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา และ คTาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหวTางผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชา
ฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 
ความสัมพันธ�ระหวTางตัวแปร คTาสัมประสิท ธ์ิ

สหสัมพันธ� (r) 
ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
คะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1  

-0.053* 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
ผลการเรยีนเฉลีย่ในระดับอุดมศึกษา 

-0.131* 

ผลการเรยีนเฉลีย่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนน
สอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1  

-0.027* 

ผลการเรยีนเฉลีย่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 

-0.027* 

*p > 0.05 
 
จากตาราง 5 เมื่อนําคTาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ท่ีได`ไปทํา
การทดสอบสมมติฐาน พบวTา 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
ไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -
0.053, p = 0.717) 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ตอ น ป ล าย กั บ ผล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ใ น
ระดับอุดมศึกษา ไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (r = -0.131, p = 0.369) 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ไมTแตกตTางกัน
อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -0.027, p = 
0.855) 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ไมTมีความ
แตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -
0.027, p = 0.852) 
 

สรุปผล 
จากการศึกษา พบวTา คTาเฉลี่ยของระดับคะแนน

เฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ
คTาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีคTาเทTากับ 3.423 และ 3.675 ตามลําดับ สTวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ใน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและสTวนเ บ่ียงเบน
มาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีคTาเทTากับ 0.480 และ 0.219 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีคTาเฉลี่ยของคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 
และ คTาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษามีคTา
เทTากับ 38.655 และ 3.420 ตามลําดับ สTวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 และสTวน
เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ใ น
ระดับ อุดมศึกษา  มีคT า เทT า กับ 6 .679 และ  0 .249 
ตามลําดับ 

ในด`านการศึกษาความสัมพันธ�พบวTาระดับ
คะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ไมTแตกตTางกัน
อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟ\สิกส�ในระดับช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ตอ น ป ล าย กั บ ผล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ใ น
ระดับอุดมศึกษา ไมTแตกตTางกันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ไมTแตกตTางกัน
อยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ไมTแตกตTาง
กันอยTางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบวTา ผลการเรียนเฉลี่ยใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมTมีความสัมพันธ�กับ
คะแนนสอบในวิชาฟ\สิกส�ท่ัวไป 1 ซึ่งจะสอดคล`องกับ
งานวิจัยของ ปkจฉา ฉัตราภรณ�, นฤมล สุวรรณจันทร�ดี, 
และบุรินทร� อัศวพิภพ. (2551). ท่ีกลTาววTา คะแนนวิชา
ฟ\สิกส�1 ของนิสิตช้ันปiท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร� (กลุTม
กายภาพ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ไมTมีความสัมพันธ�แตT
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อยTางใดกับเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไมT มี ความสั ม พันธ� กั บผลการ เรี ยน เฉลี่ ย ใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสอดคล`องกับงานวิจัยของประกาย 
จิโรจน�กุล, นงลักษณ� เชษฐภักดีจิต, และณัฐยา ศรีทะแก̀ว. 
(2554). ซึ่งใช̀กลุTมตัวอยTางเปjนนักศึกษาพยาบาลศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุTนท่ี 4 ท่ีกลTาววTา ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(GPAX ม.ปลาย) ไมTมีความสัมพันธ�กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาช้ันปiท่ี 1 

อยTางไรก็ตามผลการวิจัยท่ีกลTาวมาข̀างต`นไมT
สอดคล`องกับผลการศึกษาของวลัยลักษณ� อัตธีรวงศ�. 
(2538). และ วัฒนา ศรีพจนารถ. (2533). ท่ีกลTาววTา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสัมพันธ� เ ชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนท่ีเรียนดี เมื่อเข̀ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยก็จะมีผลการเรียนดีด`วย แตT เ น่ืองจาก 
ประชากรท่ีใช̀ในการวิจัยผTานระบบคัดเลือกการสอบเข̀า
มหาวิทยาลัยมีความแตกตTางกัน (ระบบ Entrance กับ 
ระบบ Admission) โดยประชากรท่ีผู`วิจัยใช̀ในการวิจัยน้ัน
มาจากวิธีการคัดเลือกการสอบเข̀ามหาวิทยาลัยในระบบ 
Admission ซึ่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนวิชาวิทยาศาสตร�ท่ีใช̀ใน
การคัดเลือกสอบเข̀ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission
ไมTได`สะท̀อนถึงความสามารถ และ วัดความถนัดทาง
วิทยาศาสตร�ของนักศึกษาได`อยTางแท̀จริง ด`วยเหตุน้ีจึงทํา
ให`ผลการวิจัยไมTสอดคล`องกัน 
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