
 บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทน้ีผูว้จิยัจะน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  ที่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจำกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำ
ปีที่ 4/4  ปีกำรศึกษำ 2560  โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวทิยำคม จงัหวดัปทุมธำนี  ตำมแนวทำง
กำรศึกษำ เจตคติที่มีต่อตนเองดำ้นวนิยัในหอ้งเรียน  ควำมขยนัอดทนและแรงจูงใจ 
ใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
ตารางที่ 1  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 
 
 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
1. ขณะเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนขึ้นมาท า 0 67.32 32.68 
2. นกัเรียนพดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน 11.24 85.67 3.09 
3. นกัเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด 58.05 37.86 4.09 
4. เม่ือนกัเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นกัเรียนแอบดูขอ้สอบเพือ่นใน

หอ้งสอบ 
0 1.84 98.16 

5. นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน 3.86 9.61 86.53 
6. นกัเรียนเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน 7.69 9.61 82.70 
7. นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน 0 5.77 94.23 
8. นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น 15.39 23.08 61.53 
9. เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ  นกัเรียนจะถามครู 13.46 53.85 32.69 

 
 จากตารางที่ 1   จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัย 
ในห้องเรียน   พบว่า     

ขณะเรียนวชิาหน่ึง  นกัเรียนมกัน างานวชิาอ่ืนขึ้นมาท า  นักเรียนที่ท  ำบำงคร้ัง มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  
คิดเป็น  67.32 %       

นกัเรียนพดูคุยกบัเพือ่นในขณะที่ครูก าลงัสอน  นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น  
85.67 %     



 นักเรียนส่งการบา้นตรงตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนที่ท  ำประจ ำ มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  
58.05 %     

เม่ือนักเรียนท าขอ้สอบไม่ได ้ นักเรียนแอบดูขอ้สอบเพื่อนในห้องสอบ นักเรียนที่ไม่เคยท ำ  มีค่ำ
ร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  98.16 % 

นกัเรียนแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน  นกัเรียนที่ไม่เคยท ำ  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิดเป็น 86.53 %  
นกัเรียนเล่นกบัเพือ่นขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท ำ   มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิดเป็น  82.70% 
นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน ขณะที่ครูสอน  นกัเรียนที่ไม่เคยท ำ  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  

94.23% 
นกัเรียนลอกการบา้นเพือ่น นกัเรียนที่ท  ำบำงคร้ัง   มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  61.23 %   
 เม่ือใดที่รู้สึกไม่เขา้ใจ    นกัเรียนจะถามครู  นกัเรียนที่ไม่เคย   มีค่ำร้อยละมำกที่สุด คิดเป็น  53.85 

% 
ตารางที่ 2  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านความขยันอดทน 
 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
10. นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น 52.08 43.01 4.91 
11. นกัเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย 0 28.85 71.75 
12. นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น 15.39 30.76 53.85 
13. ในการทดลอง  นกัเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ 48.96 42.86 8.18 
14. เวลาใกลส้อบ นกัเรียนตั้งใจอ่านหนงัสือเอง ผูป้กครองไม่บงัคบั 36.73 51.02 12.24 
15. เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ 36.73 53.06 10.20 

 
 
 จากตารางที่ 2   จากแบบสอบถามนักเรียน เกีย่วกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านความขยัน 
อดทน   พบว่า     

นกัเรียนท าการบา้นเสมอก่อนออกนอกบา้น นกัเรียนที่ท  าประจ าและท าบางคร้ังมีจ  านวนเท่ากนั  มี
ค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  43.01 %   

นกัเรียนหลีกเล่ียงงานที่คุณครูมอบหมาย  นกัเรียนที่ไม่เคยท า มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  71.75 
%   

นกัเรียนไม่เคยอดทนท าการบา้น  นกัเรียนที่ไม่เคยท า มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  30.76  %  
ในการทดลอง  นักเรียนจะพยายามทดลองจนเสร็จ  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด     

คิดเป็น  48.96  % 



เวลำใกลส้อบ  นกัเรียนตั้งใจอ่ำนหนังสือเอง โดยผูป้กครองไม่ตอ้งบงัคบั นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มี
ค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น   51.02  %   

เม่ือนกัเรียนท าผดิ  จะพยายามแกไ้ขโดยไม่ทอ้แท ้ นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิด
เป็น  53.06  % 
 
ตารางที่ 3  เจตคติที่มีต่อตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ข้อ ค าถาม ท าประจ า 

% 
ท าบางคร้ัง 

% 
ไม่เคยท า 

% 
16. เม่ือมีการแข่งขนั  นักเรียนจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ  

เพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ 
67.35 20.41 12.24 

17. นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน 69.39 24.49 6.12 
18. ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดค้ะแนนดี 53.06 40.82 6.12 
19. นักเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่ว่า  “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  

ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่” 

46.94 53.06 0 

20. ในวชิาใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอยา่งเต็มที่ในการ
สอบ 

87.76 10.20 2.04 

21. นักเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  
เพือ่จะไดเ้รียนดีที่สุด 

30.61 51.02 18.37 

22. นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ที่จะท าอะไรให้ดี   อยา่งที่ตั้งใจ
ไว ้

51.02 44.90 4.08 

23. ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น 57.14 42.86 0 
24. ในบทเรียนที่ยาก ๆ นักเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจ

แลว้จึงผา่นไป 

40.82 55.10 4.08 

25. นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร หรือต าราใน
หอ้งสมุด  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียน 

34.69 48.98 16.33 

 
 
 
 
ตารางที่ 3  จากแบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เม่ือมีการแข่งขนั  นกัเรียนจะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ  เพราะตอ้งการเป็นผูช้นะ  นักเรียนที่
ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิดเป็น  67.35  % 



นกัเรียนอยากประสบความส าเร็จในการเรียน  นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   
 คิดเป็น  69.39  % 

ในการเรียนนกัเรียนทุ่มเทอยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดค้ะแนนดี   นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด     
คิดเป็น  53.06  % 

นกัเรียนปฏิบติัตามคติประจ าใจที่วา่  “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  ความส าเร็จอยูท่ี่นั่น”  นักเรียนที่ท  า
บางคร้ัง  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิดเป็น  53.06  % 

ในวิชาใดก็ตาม  เวลาสอบนักเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสอบ  นักเรียนที่ท  าประจ า                                                                 
มีค่ำร้อยละมำกที่สุด  คิดเป็น  87.76  % 

นกัเรียนเตรียมวางแผนการเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียนในวนัแรก  เพื่อจะไดเ้รียนดีที่สุด  นักเรียนที่ท  า
บางคร้ัง  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด   คิดเป็น  51.02  % 

นกัเรียนมีความพยายามอยา่งยิง่ที่จะท าอะไรใหดี้   อยา่งที่ตั้งใจไว ้ นกัเรียนที่ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละ
มำกที่สุด    คิดเป็น  51.02  % 

ถา้ผลการเรียนไม่ดี  นกัเรียนใชค้วามพยายามมากยิง่ขึ้น  นักเรียนที่ท  าประจ า  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด    
คิดเป็น  57.14  % 

ในบทเรียนที่ยาก ๆ นกัเรียนจะอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  จนเขา้ใจแลว้จึงผ่านไป   นักเรียนที่ท  าบางคร้ัง  
มีค่ำร้อยละมำกที่สุด    คิดเป็น  55.10  % 

นกัเรียนพยายามหาความรู้เพิม่เติมจากเอกสาร หรือต าราในหอ้งสมุด  เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียน  
นกัเรียนที่ท  าบางคร้ัง  มีค่ำร้อยละมำกที่สุด      คิดเป็น  48.98 % 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


