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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา กลุ่มประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบบันทึกประวัตินักศึกษา และ แบบทดสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับคะแนนสอบ
ในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา (r = 0.010, p = 0.945 และ r = -0.004, p = 0.977 ตามล าดับ) 
 
ค ำส ำคัญ: ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบใน
วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 
Abstract 

The objectives of this research were investigated of the relationship between learning group’s 
substance science grade point average in high school and examination scores in General Physics 1 and grade 
point average in university. The population was 49 pharmacy students who enrolled General Physics 1. 
Instruments using for the research were personal data questionnaire and examination paper in General 
Physics 1. The statistics using 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 
substance science grade point average and examination scores in General Physics 1 and university grade point 
average (r = 0.010, p = 0.945 and r = -0.004, p = 0.977 respectively). 
 
Keywords:  high school substance science learning group grade point average, examination scores, and 
 university grade point average. 
 
บทน า 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดสอนหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณทิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรจะคัดเลือกจากการสอบระบบ
กลาง (Admissions) ซึ่งนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานใน
โครงสร้างหลักสูตร แต่ปัญหาที่พบระหว่างการจัดการเรียนการสอนในฟิสิกส์ทั่วไป 1 คือ นักศึกษาจ านวนหนึ่งท าข้อสอบที่วัด
ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นเรื่องความรู้
พื้นฐานของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้วิชา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น เป็นการน าความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษามีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานที่ดี เมื่อนักศึกษามีพื้นฐานที่ดี จะส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ได้อย่างรวดเร็วและสามารถน า
ความรู้ต่างๆไปประยุกตใ์ช้ทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี โดยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เป็นสิ่งที่ช้ีถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยัง
แสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของผู้สอนและผู้บริหารอีกด้วย (Edward, 
1990) โดยปกติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนท่ีได้จากงานท่ีมอบหมายหรือท้ังสองอย่าง (Good, 
1973) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังแสดงถึง ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้แสดงออกในรูปขอ ง
คะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (ปฐมา อาแว, มนสิการ เปรมปราชญ์, 
และ พิศมัย เพียรเจริญ, 2553) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 49 คน ประกอบด้วย เพศชายจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.29 ของประชากร และ เพศหญิงจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของประชากร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบบันทึกประวัตินักศึกษาที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและผลการศึกษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสยามของ
ส านักทะเบียนและวัดผล แบบสอบกลางภาคและปลายภาคในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ แบบบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาท่ีบันทึกโดยส านักทะเบียนและวัดผล  

ในการท าวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของประชากร โดยผ่าน
ทางฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของส านักทะเบียนและวัดผล พร้อมทั้งเก็บรวบรวมคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลาย
ภาคในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2546) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic means) 
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สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) (สุรินทร์ นิยมมางกูร, 2548) 
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ผลการวิจัย 

จากการน าข้อมูล ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของประชากรมาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel version 2010 ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ของระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวแปร 
ค่าเฉลี่ย 

)x(  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(SD)  

ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3.542 0.342 2.050 3.970 

คะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1  38.655 6.679 28.167 56.083 
ผลการเรยีนเฉลีย่ในระดับอุดมศึกษา 3.420 0.249 2.900 4.000 
 

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบใน
วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษามีค่าเท่ากับ 3.542, 38.655 และ 3.420 ตามล าดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 มีค่าสูงกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา  

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกสท์ั่วไป 1  

0.010* 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับผลการเรยีนเฉลี่ยในระดบัอุดมศึกษา 

-0.004* 
*p > 0.05 
 

จากตารางที่ 2 เมื่อน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไปท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย และ อภิปรายผล 

ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.542 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.342 ในขณะที่คะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียนเฉลี่ยใน
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ระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.655 และ 3.420 ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 มี
ค่ามากกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 

ในด้านการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า 
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 (r = 0.010, p = 0.945) ซึ่งจะสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ ปัจฉา ฉัตราภรณ์, นฤมล สุวรรณจันทร์ดี, และบุรินทร์ อัศวพิภพ (2551) ที่พบว่า คะแนนวิชาฟิสิกส์1 ของนิสิตช้ันปี
ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มกายภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีความสัมพันธ์แต่อย่างใดกับเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลการศึกษาของ เอื้ออารี กัลวทานนท์ (2557) ที่พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาฟิสิกส์ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายกับคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา (r = -0.004, p = 0.977) ซึ่งจะสอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของประกาย จิโรจน์กุล, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต, และณัฐยา ศรีทะแก้ว (2554) และ เอื้ออารี กัลวทานนท์ (2557) ที่พบว่า ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้สามารถแปลความได้ว่า ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา ท าให้ในการพิจารณาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ในล าดับถัดไป 
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