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การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรม ระดับความคิดเห็นของครูและความคิดเห็นของ
ครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาในพัฒ นาประสิทธิภาพการสอนที่ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และค่า
อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลั กษณะของการวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจัยเชิ งปริม าณ โดยใช้วิธีการศึ กษาเชิงส ารวจ กลุ่ ม
ตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ได้แก่ นัก เรีย นชั้น มั ธยมศึกษาปีที่ 3 ส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 252 คน และครูผู้สอน จานวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียน
ความคิดเห็ น ต่อบทบาทของครูในการพัฒ นาประสิ ทธิภาพการสอน ความคิดเห็ นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และสถิติอนุมาน ศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์
ตัวแปรใช้ Multiple Regression
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม ระดับความคิดเห็นของครูและ
ความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
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1.1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พื้นฐาน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ มีผ ลต่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อการ
เรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว มีผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
1.2 ความคิดเห็ น ของครู ในการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพการสอนที่มุ่งผลการพั ฒ นาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีผลต่อการพัฒ นาประสิทธิภาพการ
สอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
1.2.2 ด้านความสามารถด้านวิชาการ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผล
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด
1.3 ความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชี พครู ที่มีส่วน
ต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.3.1 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานความรู้ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่ง
ผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
1.3.2 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
1.3.3 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการการปฏิบัติงาน มีผลต่อการพัฒ นาประสิทธิภาพ
การสอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
1.3.4 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ที่มุ่งผลการพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึ กษาความสั มพั น ธ์ของปั จจัยด้ านนั กเรียน ด้ านครูด้านผู้ บ ริห าร ปั จจั ย
ภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
2.1 ตัวแปรด้านปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยเจตคติต่อการเรียน สถานภาพครอบครัว และขนาดโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเรียนเฉลี่ย มี
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ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัว และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทาง
ลบ กั บ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 ตัวแปรด้านครู ด้านผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับ สูง กับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการ
ส่งเสริมมาตรฐานความรู้ การส่ งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวุฒิการศึกษาของครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนความสามารถด้านวิชาการของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับผลการทดสอบทาง
การศึก ษาระดับ ชาติขั้น พื้ น ฐานของนั กเรียนชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 3 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ผลการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและ
ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
3.1 ปั จจั ยระดับ นั กเรีย นและตัวแปรปัจ จัยภายในส่ง ผลทางบวกต่อ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 29 อย่ างมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยปั จจัย ด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางการ
เรียน
3.2 ปั จ จั ยระดับ ครู ระดับผู้ บ ริห าร และตัวแปรปั จจัยภายในส่ ง ผลทางบวกต่อ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน
มีความสาคัญ มากที่สุด รองลงมาเป็นการส่ งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการส่งเสริม
มาตรฐานการปฏิบัติตนของครู

คำนำ
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ปี การศึ กษา 2559
พบว่า ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษาสูงขึ้น และพบว่ามีบางโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่ มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ในลั ก ษณะก้ าวกระโดด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 29 จึ งมี ค วามสนใจที่ จะ
ทาการศึกษาวิจัย ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ซึ่ งผลการวิจั ย จะได้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี และปั จจั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตลอดจนรูปแบบและบริบทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุ่งเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ท่านผู้อานวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อานวยการโรงเรียน
ตลอดจนคุณ ครูที่เป็ น คณะทางานร่วมวิจัยทุ กคน ที่กรุณ าตรวจสอบและให้คาแนะนาในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย รวมถึงร่วมเก็บ ข้อมู ลภาคสนาม ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล จนได้
งานวิจัยเล่มนี้
ขอขอบคุณ ศึกษานิ เทศก์กลุ่ ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เป็ น
กาลังสาคัญ ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่ให้
ความร่วมมื อ ในการให้ ข้ อมู ล และตอบแบบสอบถามเป็ น อย่างดี ท าให้ รายงานวิจัย เล่ ม นี้ มี ค วาม
สมบูรณ์ยิ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู จะได้นาเอาคุณประโยชน์ที่เกิดจากการ
วิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ให้มีคุณค่าในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป.
(นายอดุลย์ กองทอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ได้กาหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้ การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจนสิ้นสุดพ.ศ. 2561 ไว้ว่า “คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานระดับสากล” ซึ่งมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สาคัญคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary
National Education Test) เป็นการสอบที่ถูกกาหนดขึ้นตามกฎหมายโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) เพื่ อ เป็ น องค์ก รกลางในการศึ กษาวิจัย พั ฒ นาและให้ บ ริก ารประเมิ น ผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษารวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับชาติผลการสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่ งสะท้อนได้ทั้ง
ระดับ สถานศึกษาเขตพื้ นที่การศึ กษาและในภาพรวมระดับประเทศจากผลจากการทดสอบสามารถชี้
จุดเด่นจุดควรพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับและสามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามีการประกั นคุณภาพ
การศึ ก ษาซึ่ ง มี ทั้ ง กฎมายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ม ารองรั บ แต่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ระดับประเทศจากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานต่างชี้ว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มวิชาหลักเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทั้งสามวิชาทั้งระดับสังกัดจังหวัด
และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทั้ งนี้ ห ากสภาพปั ญ หาเช่ น นี้ ยั งคงจะส่ งผลต่ อเนื่ องไปยั งการศึ กษาในระดับ ชั้ น สู งขึ้ น ไปซึ่ งมี
งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบของนักเรียน พบว่าพื้นความรู้เดิมของนักเรียนระดับชั้ นที่
ผ่านมาเป็นพื้นฐานสาคัญอย่างยิ่งต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน อิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
ของนั กเรี ย นสู งกว่าอิ ท ธิพ ลทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคมของผู้ ป กครอง และปั จ จัย เกี่ ย วกับ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ

2
เรียนการสอนมีอิทธิพลทางบวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิธร สุริยา
(2551: 127) ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 พบว่า ตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์คะแนนรวมการทดสอบวัดสัมฤทธิ์ ระดับชาติมีทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ความถนัดทางการเรียนด้าน
ภาษา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การส่งเสริมทางการเรียนของผู้ปกครอง ความถนัด
ทางการเรียนด้านตัวเลขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผลโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .933 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายเท่ ากั บ .871 แสดงว่าตั ว แปรทั้ ง 8 ตั ว สามารถอธิบ ายคะแนนรวมการทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ระดับชาติได้ร้อยละ 87.1และสอดคล้องกับงาน วิจัยของสุชาติ ลี้ตระกูล ทีพ่ บว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าระดับนักเรียนมีตัวแปร
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นการรับ รู้ต่ อ การส่ งเสริม ด้ า นการเรีย นของ
ผู้ปกครอง และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ระดับห้องเรียนมีตัวแปรคุณภาพการสอนของครูประสบการณ์
สอนของครู และบรรยากาศการเรียนการสอนระดับโรงเรียนมีตัวแปร ภาวะผู้นาของผู้บริหารและขนาด
ของโรงเรียนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากที่ ได้กล่ าวมาแล้ วข้างต้นจะเห็ นได้ว่าปั จจัยส าคัญ ที่ ส่ งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้ น
พื้น ฐานอยู่ หลายปั จจัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทาให้ ได้ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องหลาย
ปัจจัยได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนการรับรู้ต่อการส่งเสริมด้านการเรียน
ของผู้ปกครองการควบคุมตัวเองคุณภาพการสอนของครูประสบการณ์สอนของครูบรรยากาศการเรียน
การสอนภาวะผู้นาของผู้บริหารและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับและการกาหนดขอบเขต กรอบการวิจัยใช้เทคนิค การ
วิเคราะห์ อ ภิ ม าน (Meta -Analysis) อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของไทยเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผลการสอบประเภทอื่นๆได้ดียงิ่ ขึน้
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ในพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เพื่ อศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ขอบเขตของกำรวิจัย
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม จานวน 1,034 คน จาก
จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 6 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษา เขต 29 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ที่ ศึ ก ษาต่ อ โรงเรี ย นเดิ ม และมี ผ ลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จานวน 252 คน จาก
6 โรงเรียน และครูผู้สอน จานวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้ นตอน (Multistage Random
Sampling)
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ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งตามโครงสร้างของการวิเคราะห์พหุระดับ ด้วยสมการโมเดลเชิง
เส้นตรง โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรระดับนักเรียน ตัวแปรระดับครู ตัวแปรปัจจัยภายนอก ตัวแปรปัจจัย
ภายใน และตัวแปรระดับผู้บริหาร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1. ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่
1.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 เจตคติต่อการเรียน
1.3 สภาพแวดล้อมทางการเรียน
1.4 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
1.5 สภาพครอบครัว
2. ตัวแปรระดับครู ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได้แก่
2.1 วุฒิการศึกษา
2.2 ประสบการณ์การสอน
2.3 สาขาวิชาที่สาเร็จการสอน
2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
2.6 ความสามารถด้านวิชาการ
3. ตัวแปรปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่
3.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
3.2 นโยบาย สพม./สพฐ.
4. ตัวแปรปัจจัยภายใน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่
4.1 โครงการสนับสนุน/กิจกรรมยกระดับ
4.2 ขนาดโรงเรียน
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5. ตัวแปรระดับผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่
5.1 การส่งเสริมมาตรฐานความรู้
5.2 การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
5.3 การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.4 การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
ตัวแปรตำม คือ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 หมายถึ ง สิ่ งต่ าง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การทดสอบระดั บ ชาติ ชั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตัวแปรระดับนักเรียน ตัวแปรระดับครู ตัวแปรปัจจัยภายนอก ตัวแปรปัจจัยภายใน และตัวแปรระดับ
ผู้บริหาร
2. ปัจจัยระดับนักเรียน หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนแต่ละคน ที่มีอิทธิพลทา
ให้นักเรียนมีความชอบ ความถนัด และตั้งใจทดสอบข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ได้แก่
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของ
บุคคลที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จตามเป้าหมายอันสูงที่ตั้งไว้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีความ
พยายามที่จะเอาชนะและจะทาให้ดีกว่าบุคคลอื่น
2.2 เจตคติต่ อกำรเรียน หมายถึง แนวโน้ มของนักเรียนที่จะแสดงความรู้ ความรู้สึ ก
พฤติกรรมต่อวัตถุสถานการณ์หรือค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่งสาหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานใน
ทางบวกและทางลบ
2.3 สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและ
ด้านจิตวิทยา ที่ส่งเสริมและเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนให้
ดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยสร้างพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน
2.4 ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับด้านปฏิสัมพันธ์
กับผู้ปกครองที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2.5 สภำพครอบครัว หมายถึง สภาพภูมิห ลังของนักเรียนที่ อาศัยอยู่กับบิ ดามารดา
ญาติพี่น้อง หรืออาศัยอยู่กับบุคคลอื่น
3. ตัวแปรระดับครู หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะของครูแต่ละคนที่มีอิทธิพลทาให้ นักเรียน
มีความชอบ ความถนั ด และตั้ งใจเรียนส่ งผลให้ ผ ลการทดสอบระดับ ชาติขั้น พื้ นฐานของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ได้แก่
3.1 วุฒิ กำรศึกษำ หมายถึง ระดับ การศึกษาขั้นสู งสุ ดของครูที่ส อนระดับ การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน
3.3 สำขำวิชำที่สำเร็จกำรสอน หมายถึง สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด
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3.4 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการจัด การ
สอนที่ผู้สอนเป็นสาคัญ
3.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับนักเรียน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
ด้านการเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้นให้ นักเรียน
มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย น การส่ งเสริ ม การค้ น หาความรู้ ด้ ว ยตนเองและการชมเชยนั ก เรี ย นที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเรียน
3.6 ควำมสำมำรถด้ ำ นวิ ช ำกำร หมายถึ ง การกระท าหรือ กิ จ กรรมที่ ค รูแสดงออก
ทางด้านเทคนิค/วิธีสอน การใช้สื่อการสอน การใช้หลักจิตวิทยาและด้านการวัดและประเมินผล เพื่อมุ่ง
พัฒนานักเรียนทั้งในด้านความรู้ความสามารถเจตคติและทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้
4. ตัวแปรปัจจัยภำยนอก หมายถึง กิจกรรมโครงการที่มีส่วนต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่
4.1 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร หมายถึง กิจกรรมโครงการจากส่วนราชการ
ระดับ มหาวิทยาลั ย วิท ยาลั ย และหน่ว ยงานเอกชน ที่มี ส่ ว นสนั บสนุน การจัดกิจกรรมยกผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน
4.2 นโยบำย สพม. / สพฐ. หมายถึ ง การลงนามความร่ ว มมื อ ในการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 29 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ตั วแปรปัจ จั ยภำยใน หมายถึง กิจกรรมโครงการที่มีส่ วนต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่
5.1 โครงกำรสนับสนุน / กิจกรรมยกระดับ หมายถึง กิจกรรมโครงการของโรงเรียนที่มี
ส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
5.2 ขนำดโรงเรี ยน หมายถึง การก าหนดขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ จานวนนักเรีย น
ได้แก่
5.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ 499 คน
ลงมา
5.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ 500 ถึง
1,499 คน

8
5.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500
ถึง 2,499 คน
5.2.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่
2,500 คน ขึ้นไป
ซึ่งในการวิ จัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนได้ผ่านการคัดกรองเพื่อเข้าศึกษาใน
โรงเรียน จึงอาจทาให้ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อน
6. ตัวแปรระดับผู้บริหำร หมายถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ
ครู ที่มีส่วนต่อการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.1 กำรส่งเสริมมำตรฐำนควำมรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูใช้จิตวิทยาขั้นพื้นฐานใน
การพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้วัดผลนักเรี ยนตามสภาพจริง บริหารจัดการห้องเรียนอย่างมีคุณภาพใช้
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย และพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย
6.2 กำรส่ ง เสริ ม มำตรฐำนประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด
กระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดโครงการส่งเสริมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ให้รางวัลครูที่
ประสบผลสาเร็จในการพัฒนางานด้านวิชาการ และส่งเสริมให้ครูรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ
6.3 กำรส่งเสริมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพทุก
รูป แบบ ส่งเสริมความร่วมมือกับ สถาบันอื่น โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับ ผู้ เรียนและมีการพัฒ นาครูอย่าง
สม่าเสมอ
6.4 กำรส่งเสริมมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ส่งเสริมความมีวินัยของครู สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก
7. กำรสังเครำะห์อภิมำน (Meta - Analysis) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ
และรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ต่าง ๆ กัน โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อกาหนดสิ่ งที่พบเหมือน ๆ กัน และมี
ความสัมพันธ์กัน ในงานวิจัยเล่มนี้ใช้ในการกาหนด กรอบแนวคิดในการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือใน
การวิจัย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัย และด้านสถิติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยโดยการวิธีวิเคราะห์ อภิมาน (Meta - Analysis) และศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาประกอบในการวิจัย โดยนาเสนอรายละเอียดที่ศึกษาตามลาดับ
หัวข้อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู
การวิเคราะห์สาเหตุพหุระดับ
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis)
เจตคติ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู
ความหมายของพฤติกรรมการสอนของครู
ความหมายคาว่า “พฤติกรรม” (Behavior) หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออก หรือการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับสิ่งภายนอก ซึ่งการแสดงออกนั้นเกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสมมาเกิดจากความ
เคยชินที่ได้รับจากประสบการณ์ และการศึกษาอบรมต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกเป็นไปได้ทั้งคล้อย
ตามหรือต่อต้าน เป็นคุณหรือเป็นโทษ ซึ่งมีผลต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอก (กิติมา ปรีดีดิลก.
2529 : 248) หรือหมายถึงกิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิบัติโต้ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่ง
จะออกมาจากภายนอก หรือภายในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระทาหรือรู้สึก ผู้อื่นจะเห็นหรือไม่
ก็ตาม ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรม (อุทัย หิรัญโต. 2531 : 271) การสอนเป็นหน้าที่หลักของครู ไม่ว่ าจะ
เป็นครูระดับใด หรือประเภทวิชาใดแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีเครื่องมือข่าวสารข้อมูล
หรือสิ่งอานวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอน เข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยการสอนของครู แต่
ความสาคัญและความจาเป็นของครูก็ยังมีอยู่ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535 : 68) สาหรับคาว่า
“การสอน”นั้น บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 2) กล่าวว่า การสอนเป็นการจัดดาเนินการของครูผู้สอน
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เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนจะทากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการทางสมอง เช่น ฟัง อ่าน พูด
เขียนโยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดาเนินการของผู้สอนอาจอยู่ในรูปการ
บรรยาย อธิบาย สาธิต ให้อ่านเนื้อหาสาระ ให้อธิบาย ให้ทาแบบฝึกหัด ให้ศึกษาจากสื่อ
สมจิต สวธนไพบูลย์ (2529 : 1) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทาที่
ผู้สอนกาหนดให้มีขึ้นภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอน ซึ่งจะมีทั้งการกระทาและการแสดงออก
ของครูและนักเรียน ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในชั้นเรียน มีทั้งพฤติกรรมทางวาจาและไม่ใช่พฤติกรรมทาง
วาจา
สุมน อมรวิวัฒน์ และ สมพงษ์ จิตระดับ (2530 : 60) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครูที่
หลักสูตรต้องการ คือ 1) ศึกษาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตรให้เข้าใจถ่องแท้ 2) เตรียมการสอน
อย่างดีทุกครั้งก่อนทาการสอน 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ 4) ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและประเมินผลการสอนทุกขั้นตอน 5) ครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมโดยตลอด 6) ครูจัดสถานการณ์การเรียนการ
สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและนาไปใช้ได้จริง
ศักดิ์ชัย หิรัญทวี (2532 : 65) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทาหรือการ
ปฏิบัติงานของครู ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาในห้องเรียน โดยแบ่ง
เวลาเป็นช่วงก่อนสอน หรือขั้นเตรียมการขณะที่สอนและหลังสอนหรือขั้นประเมินผล
จาเนียร ศิลปวานิช (2538 : 121) กล่าวว่า การสอน คือ กระบวนการต่างๆ ที่กระทา หรือ
ส่งเสริม หรืออานวยการให้บุคคลเจริญงอกงามทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้ง
สามารถปรับตัวเองให้มีความสุข
ยุทธพงษ์ ไกรวรรณ (2541 : 61) กล่าวว่า การสอน หมายถึง กระบวนการจัดสิ่งเร้าและ
สิ่ งแวดล้ อม ให้ ส อดคล้ องกับ กิจ กรรมหรือประสบการณ์เพื่อให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่ผ่านประสาทสัมผัสของผู้เรียนเองจนทาให้ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดประสงค์ที่
คาดหวัง
พฤกษา สุขุมาภัย (2546 : 4) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนหมายถึง การกระทาหรือ การ
แสดงออกของครูที่เกิดขึ้นในขณะสอนและที่เกี่ยวข้องกับการสอนในด้านลาดับขั้นของกิจกรรม ในการ
สอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรี ยนรู้ การวัดประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนบุคลิกภาพ และ
จรรยาบรรณของครู
จินดา ทับจีน (2546 : 33) กล่าวว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง การกระทาหรือ การปฏิบัติ
ของครูในขณะที่ทาการสอนแต่ละครั้ง ด้วยการใช้เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรี ยนคิดค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้

11
มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเกิดผลดีที่สุด
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
วชิราพร มหาวงศนันท์ (2546 : 18) กล่าว่าพฤติกรรมการสอน หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอน ได้จัดหรือดาเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ให้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ทดลอง
และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ตามความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
นันท์นภัส พลเตมา (2550 : 53) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนเป็นการกระทา หรือ การ
แสดงออกของครูทั้งที่เป็นภาษาพูด และกิริยาอาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ
ก่อนสอน ขณะสอน และหลังการสอน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้พัฒนา ทั้งใน
ด้านความรู้ เจตคติและทักษะกระบวนการตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้
จากความหมายข้างต้น สรุปความหมายของพฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระทา
หรือการแสดงออกของครูในขณะสอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริม การเรียนรู้ ให้นักเรียน
ได้ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบัติจริงและฝึกปรับปรุงตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้คาถาม ในการกระตุ้น
และเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้ และมีความเจริญงอกงาม ตั้งทางร่างทาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนของครู
กรมวิชาการ (2538 : 64-65) ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน คณิตศาสตร์
พบว่า ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนใน 5 ด้าน คือ
1. ด้านการเตรียมการสอน โดยมีการเตรียมการสอน 2 แบบ คือ เตรียมการสอนและทา
บันทึกการสอนไว้ล่วงหน้า กับเตรียมการสอนโดยศึกษาจากคู่มือและหนังสือเรียนก่อนทาการสอนแต่
ละครั้ง และไม่มีการทาบันทึกการสอน
2. ด้านการสอนมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเป็นการซักถาม ทบทวนความรู้เดิ มของนักเรียน
ขั้น สอนเป็ น ขั้น ตอนที่มีทั้งการอธิบาย การบรรยาย การยกตัว อย่าง ให้ ทาแบบฝึ กหั ด และใช้สื่ อ
ประกอบ ขั้นสรุปเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจนักเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด
3. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เน้นการตบแต่งห้องเรียน
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4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าครูที่สอนในโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นสู งจะมีความรู้ ด้าน ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยมีการวัดผลก่อนเรียนและวัดได้ตรง
จุดประสงค์มากกว่าครูที่สอนในโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
5. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ในส่วนของการตั้งคาถาม การเสริมแรงความ
กระตือรือร้น พบว่า ครูผู้สอนในกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีพฤติกรรมดังกล่าวสูง
กว่าครูผู้สอนในกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
พระธรรมปิฎก (2540 : 53) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครูเมื่อพิจารณาตามหลักธรรม
ควรประกอบด้วยองค์คุณกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตร 7 ประการคือ
1. ปิโย น่ารัก คือ เข้าใจถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้
อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม
2. ครู น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้รู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้
และปลอดภัย
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่
น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้างและราลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ
4. วัตตา รู้จักพูดให้ได้เหตุผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร
คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
5. วจขโม อดทนต่อถ้อยคา คือ พร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษา ซักถาม แม้จุกจิกตลอดจน
คาล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์
6. คาภีร์รัญจะ กะถัง กัตตา คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้และ
สอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย คือ ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล
ทิศนา แขมมณี (2542 : 23-25) กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ดังนี้
1. เตรียมการสอน
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่หลากหลาย
1.2 ศึกษาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
1.3 วางแผนการสอน
1.3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
1.3.2 วิเคราะห์ เนื้อหาและความคิดรวบยอด และกาหนดรายละเอียดให้
ชัดเจน

13
1.3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลักซิปปา
หรืออื่น ๆ
1.3.4 กาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1.4 จัดเตรียม
1.4.1 สื่อ วัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอสาหรับผู้เรียน
1.4.2 เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน
1.4.3 ติดต่อแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่หรือโสตทัศน์ วัสดุ
ต่างๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
1.4.4 เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้
1.4.5 ห้องเรียน หรือสถานที่เพื่อจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจาเป็นต้อง
จัดโต๊ะ เก้าอีในลักษณะใหม่
2. การสอน
2.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
2.2 กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ เตรียมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะ
กับผู้เรียน และสถานการณ์ที่เป็นจริง โดย
2.3.1 ดูแลให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2.3.2 อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
2.3.3 กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่
2.3.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ขณะทากิจกรรม
2.3.5 ให้คาแนะนาและข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เรียนตามความจาเป็น
2.3.6 บันทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
กิจกรรม
2.3.7 ให้การเสริมแรงผู้เรียนตามความเหมาะสม
2.3.8 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียนและอาจให้ข้อมูล
เนื้อหาความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม
2.3.9 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนและข้อเสนอตามความเหมาะสม
3. การประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมผลงาน
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3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2542 : 13 -16) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนการสอน ไว้ว่าครูผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย
1.1 เตรียมตนเอง ครูจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อม สาหรับบทบาทของผู้ให้บริการ
ด้านความรู้ (resource person) ที่จะต้องให้คาอธิบาย คาปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนแก่ผู้เรียน
รวมทั้งแหล่งความรู้ที่จะแนะนาให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ ดังนั้นครูจะต้องมีภาระหนัก
เตรียมตนเองด้วยการอ่าน การค้นคว้า การทดลองปฏิบัติมาก ๆ ในหัวข้อเนื้อหาที่ตนรับผิ ดชอบ
รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
1.2 เตรียมแหล่งข้อมูล เมื่อบทบาทครูไม่ใช่ผู้บอกเล่ามวลความรู้อีกต่อไปครูจึง ต้อง
เตรียมแหล่งข้อมูลแก่ผู้เรียนทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้
ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์สื่อ ห้องสมุด
โสตทัศนศึกษาห้องสมุดวิชา ห้องปฏิบัติการวิชาต่าง ๆ และห้องพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียน ทั้งนี้ รวมไปถึง
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย ซึ่งครูสามารถสารวจบัญชีรายชื่อหนังสืออุปกรณ์หรือ สื่อต่างๆ
สาหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่กาหนดในกิจกรรมการเรียน หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในและ
นอกเวลาเรียน
1.3 จัดทาแผนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บทบาทของครูก่อนการเรียนการ
สอนทุ ก ครั้ ง คื อ การวางแผนจั ด การเรี ย นรู้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนด ครู จ ะต้ อ ง
วิเคราะห์จุดประสงค์ การเรียนรู้เพื่อให้ได้สาระสาคัญและเนื้อหา ข้อควรรู้อันจะนาไปสู่การออกแบบ
การเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามที่กาหนดไว้ได้ใน การจัดทาแผนการสอนครูจะต้อง
เตรียมการในสิ่งต่อไปนี้
1.3.1 เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรีขน มีบทบาทในการเรียนรู้ มีการค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ โดยครูจะทาหน้าที่เป็น
ผู้ จั ดการ (Manager) ที่กาหนดบทบาทในการเรียนรู้และความรับผิ ดชอบแก่ผู้ เรียน ให้ เขาได้ ท า
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถและความสนใจของแต่ละคน
1.3.2 เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ เมื่อออกแบบหรือกาหนดกิจกรรมการเรียนแล้ว
ครูจะต้องพิจารณาและกาหนดว่า จะใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้กิจกรรมการเรียนดังกล่าวบรรลุผล
แล้วจัดเตรียมให้พร้อม บทบาทของครูตรงนี้จึงเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อให้การ
เรียนรู้บรรลุผล
1.3.3 เตรียมวัดและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรียมการอีกประการ
หนึ่ง คือการเตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขั้น โดยการวัดให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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และ วัดให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ด้านพุทธ พิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยการเตรียมวิธีการวัด และ
เครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนทุกครั้ง
2. ขั้นดาเนินการ ครูผู้สอนต้องดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้กาหนดไว้ ใน
แผนการสอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ควรเฟ้นกิจกรรมที่มีลักษณะต่อไปนี้
2.1 ช่วยให้ผู้เรียนได้พบคาตอบด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนพยายามจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดการค้นพบด้วยตนเองสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองทั้งนี้ เพราะการ
ค้นพบความจริงใด ๆ ด้วยตนเองนั้นผู้เรียนมักจะจดจาได้ดี มีความหมายโดยตรงต่อผู้เรียน รวมทั้ง
จดจาได้นาน
2.2 ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและกลุ่ม โดยยึดกลุ่มเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่สาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มได้พูดคุยปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเองและจะปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
2.3 ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ การที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระทาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม กระตือรือร้นที่จะเรียนอย่าง
มีชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดจึงควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้
2.3.1 ช่ว ยให้ ผู้ เรียนได้เคลื่ อนไหวในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่งเป็นระยะ ๆ
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน
2.3.2 มีประเด็นท้าทายให้ผู้เรียนได้คิด เป็นประเด็นที่ไม่ยากหรื อง่ายเกินไป
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือลงมือทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2.3.3 ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2.3.4 ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับชีวิต ประสบการณ์
และความเป็นจริงของผู้เรียน
2.4 เน้นกระบวนการ (Process) ควบคู่ไปกับผลงาน (Product) โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งจะพิจารณาถึงผลงานเพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของกระบวนการ
2.5 เน้ น การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ในชีวิตประจาวัน โดยให้ ผู้ เรียนได้มี
โอกาสคิดหาแนวทางที่จะนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน พยายามส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงและ
พยายามติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน
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3. ขั้นประเมินผล ครูผู้สอนต้องดาเนินการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ หรือไม่ ดังนั้นครูควรเตรียม
เครื่องมือและวิธีการให้พร้อมก่อนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง และในการวัดก็ควรให้
ครอบคลุมทุกด้าน และประเมินตามสภาพจริง (Authentic Measurement) โดยการเน้นการวัด จาก
การปฏิบัติ (Performance Measurement) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัด
และ ประเมินผลนอกจากครูจะเป็นผู้วัดและประเมินผลเองแล้ว ผู้เรียนและสมาชิกของแต่ละกลุ่มควร
มีบทบาทร่วมวัดและประเมินตนเองและกลุ่มด้วย
องค์ประกอบพฤติกรรมการสอนของครูนั้นมีหลากหลายวิธีที่นาให้นักเรียนบรรลุจุดหมาย
ของการเรียนการสอน เช่น ครูจะต้องรู้จักเทคนิควิธีการสอน รู้จักการตั้งตาถามที่นาให้ผู้เรียนเกิดการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การอภิ ป รายร่ ว มกั น การท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา สร้ า ง
สถานการณ์จ าลองเพื่อฝึ กการเผชิญปัญหา การรู้จักประเมินตนเองเพื่อให้ ได้ผ ลสะท้อนกลั บ กั บ
ความคิดต่อสิ่งที่เรียนรู้ การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ใน
การจัดกิจกรรม มีการเตรียมการสอนและประเมินทั้งก่อนสอน ระหว่างสอนและหลังสอน และจัด
สถานการณ์เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักและ
เมตตาลูกศิษย์ พฤติกรรมการสอนดังกล่าวจะช่วยส่งผลสาเร็จแก่ผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนช่วยให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการโดยเฉพาะเกิดความคิดอย่างมิวิจารณญาณ
การวัดพฤติกรรมการสอนของครู
ในปีงบประมาณ 2541 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545 : 6) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ากระบวนการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวนั้น
เป็นพฤติกรรมที่วิเคราะห์จากสาระทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 5 ทฤษฎีผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนจนมั่นใจได้ว่า สามารถใช้เป็นเกณฑ์กลางเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง ซึ่งตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน
และตัวบ่งชี้พฤติกรรมการสอนของครู ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่
1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิ ดการ
เรียนรู้
3. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทาและฝึกปรับปรุงตนเอง
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทาและฝึกปรับปรุงตนเอง
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6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเกตส่วนดี และปรับปรุงส่วนด้อยของผู้เรียน
7. ครูใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้
8. ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง
9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 5-6) ได้แยกพฤติกรรมการสอนของ
ครูที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้นในกระบวนการสอน คือ ก่อนสอน ระหว่างสอนและหลังสอน 52 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
พฤติกรรมก่อนสอนหรือขั้นการเตรียมการนั้น ครูต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดี มีจัดบรรยากาศชั้น
เรียนและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความรู้สึกที่ดีให้ตัวเองและนักเรียน
สร้ างสิ่ งแวดล้ อมเพื่อเป็ นการกระตุ้นความคิดจินตนาการการแสดงออกมีกรณีตัว อย่ างเพื่อสร้าง
สถานการณ์ปัญหาให้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ครูมีความรู้และเป็นต้นแบบที่ดี
พฤติกรรมระหว่างสอนหรือขั้นดาเนินการสอน ครูจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัย บทเรียน วิธีการสอน แสดงความเมตตาต่อเด็ก
ทั่ว ถึง จั ดกิจ กรรมให้ เด็ กสั ม พั น ธ์ กับ ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ เ ด็ ก แสดงออก จัดสิ่ งแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่แจ่มใส สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยรวมและ
ต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งครู กั บนั ก เรีย น นั ก เรี ย นกั บ กลุ่ ม จั ด กิ จ กรรมกระตุ้น ความคิด
จิ น ตนาการ การแสดงออกสร้ างสิ่งแวดล้อมและใช้สื่ อกระตุ้นความคิดจินตนาการการแสดงออก
เชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง ใช้ภาษาชัดเจนถูกต้อง ใช้เทคนิคการตั้งคาถามปลุกเร้าความสนใจ
ใฝ่รู้ ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติ ฝึกการถาม-ตอบ
ตรงประเด็น สร้ างกรณีตัว อย่ างปั ญหา สถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย กระตุ้นการคิด กระตุ้นให้
นักเรียนหาคาตอบสาธิตตามขั้นตอน ตั้งคาถามและอธิบายเชื่อมโยงเหตุผล ใช้ตัวอย่างการกาหนดสิ่ง
ที่ต้องการ
พฤติกรรมหลังสอนหรือขั้นสรุปครูสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยรวมและต่อเนื่อง ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตลอดรับฟังข้อมูล
ป้อนกลับประเมินวิธีการทางานควบคู่กับผลงานของนักเรียน สังเกตปัญหาของนักเรียนและแนะแนว
ทางแก้ไข จัดทาแฟ้มบันทึกลักษณะนิสัย มีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน
และประเมินผลเป็นรายบุคคล
ตัวบ่งชี้การวัดพฤติกรรมการสอนของครู ตามที่สานักงานการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดเป็น
แนววัดพฤติกรรมการสอนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถชี้วัดพฤติกรรมการสอน เพราะมาตรฐานการ
สอนของครูสามารถชี้วัดผลสาเร็จจากการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน
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ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา เพราะสามารถแปลโยงไปถึงคุณภาพของนักเรียนได้ นั่นคือ
ผลสัมฤทธิ์ในการสอนของครูต่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กก็อยู่ในระดับต่าด้วย
การวิเคราะห์สาเหตุพหุระดับ
เทคนิ คการวิเคราะห์ เชิงสาเหตุพหุ ระดับ (Multilevel Causal Analysis Technique) ถือ
เป็นวิธีการทางสถิติหนึ่งที่เป็นความพยายามของนักวิจัยทางการศึกษาที่พัฒนาให้การวิเคราะห์ข้อมูล
มีความเหมาะสมกับโครงสร้างและข้อมูลทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรดังกล่าวสามารถจัดเป็นระดับได้อย่างน้อย 2
ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับผลร่วมกันกับตัวแปร
ระดับอื่นๆ เทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการนาแนวคิดของการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel
Causal Analysis Technique) มาทาการวิเคราะห์ในโมเดลการวิเคราะห์สาเหตุ (Path Analysis)
หลักของการวิเคราะห์พหุระดับ
ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ได้กล่าวถึงหลักการของการวิเคราะห์พหุระดับดังนี้
1. โครงสร้างตามลาดับของชั้นของข้อมูลถูกนามาพิจารณาเพี่อให้ความสาคัญต่อ ข้อมูล
ต่างระดับโดยการอาศัย การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ อยู่ในระดับเดียวกัน และปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่อยู่ต่างระดับกัน
2. หลักของตัวแปรสุ่มถูกนามาใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระและตัวแปรตาม
โดยถือว่าเป็นตัวแปรเกี่ยวกับชั้นหรือโรงเรียนน่าจะมีอิทธิพลพี่แตกต่างกันต่อตัวแปรเกี่ยวกับผู้เรียน
3. เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยใช้ หลักการ
ของการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น สูงสุดของค่าสั มประสิทธิ์และทฤษฎีของเบย์ ซึ่งจะทาให้ผ ลการ
วิเคราะห์มีความแม่นตรงสูงขึ้นและมีความคลาดเคลื่อนต่า
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์พหุระดับ
การวิเคราะห์พหุระดับมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอยู่
ในระดับเดียวกัน และปฏิ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพี่ที่มีอยู่ระดับต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์มีความ
เที่ยงตรงสูง และมีความคลาดเคลื่อนต่า ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวไว้
Bryk และ Raudenbush (1996) กล่าวว่า การวิเคราะห์พหุระดับมีวัตถุประสงค์ พี่ที่สาคัญ
สรุปได้ 2 ประการ ดังต่อไปบี้
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1. เพี่อแบ่งความแปรปรวน (Variance) และความแปรปรวนร่วม (Covariance) ออก
ตามระดับของข้อมูล
2. เพี่อคานวณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ระดับเดียวกันและที่อยู่ต่าง
ระดับกัน
ลักษณะของข้อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์พหุระดับ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบพหุ ร ะดั บ มี ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ ค วรสนใจประการหนึ่ ง คื อ
ลักษณะของที่จะทาการวิเคราะห์ Morrison และ Von (1995) ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์จะต้องมี
ลักษณะเป็นพหุระดับที่เรียกว่า “ข้อมูลพหุระดับ” (Multilevel Data) หรือเรียกว่า “ข้อมูลสอดแทรก
ลดหลั่น” (Hierarchical Nested Data)
ข้อมูลทางการศึกษามักจะเป็นข้อมูลแบบพหุระดับ กล่าวคือ ข้อมูลระดับผู้เรียนแต่ละ
คน (P) เช่น ความถนั ดทางการเรี ยน พฤติกรรมการเรียน หรือเจตคติต่อการเรียน อัตมโนทัศน์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น ข้อมูลระดับผู้เรียนจะอยู่ภายใต้หรือได้รับอิทธิพลมาจากข้อมูล ระดับ
ห้องเรียน (C) เช่น บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น ข้อมูล
ระดับห้องเรียนอยู่ภายใต้หรือได้รับอิทธิพลมาจากข้อมูลระดับโรงเรียน (S) เช่น ความเป็นผู้นาของ
ผู้บริหาร หรือลักษณะการให้ความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น ข้อมูลระดับโรงเรียนก็จะอยู่
ภายใต้หรือได้รับอิทธิพลจากข้อมูลระดับสูงกว่า (H ) ต่อๆ กันไป
โครงสร้ างของข้อมูล ที่จ ะนาไปวิเคราะห์ พหุ ระดับ สามารถแบ่งเป็นลั กษณะของข้อมูล
ออกเป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้
ลักษณะที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคน หรือบางทีเรียกว่า “ข้อมูลระดับ จุลภาค”
(Micro -Level Data) หมายถึงข้อมูลระดับผู้เรียนนั่นเอง
ลั กษณะที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับ กลุ่ มผู้ เ รียน หรือบางทีเรียกว่ า “ข้อมูล ระดั บมหภาค”
(Macro -Level Data) หมายถึง ข้อมูลตั้งแต่ระดับห้องเรียนขึ้นไปนั่นเอง
ลักษณะข้อมูลที่นาไปวิเคราะห์พหุระดับที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า การที่จะวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆด้วยการนาตัวแปรที่อยู่ต่างระดับมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลให้
อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นธรรมชาติและ
โครงสร้างของข้อมูล ดังนั้นการที่จะวิเ คราะห์ ข้อมูล ควรที่จะจัดตัว แปรให้ อยู่ระดับที่ เป็นไปตาม
ธรรมชาติและโครงสร้างของข้อมูลแล้วทาการวิเคราะห์ ข้อมูลให้ส อดคล้ องกับหลักธรรมชาติและ
โครงสร้างของข้อมูล
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การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
การวิเคราะห์ พหุ ร ะดับ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ ทางสถิติที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ทานายหลายระดับที่มีต่อตัวแปรตามที่สนใจ โดยคานึงถึงโครงสร้างที่เป็นระดับลดหลั่นของข้อมูลให้
ความสาคัญต่อความผันแปรของตัวแปรภายในระดับและต่างระดับ ตลอดจนสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทานายต่างระดับที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม จึงทาให้สามารถอธิบายหรือทานายตัวแปร
ตามได้อย่างครอบคลุม และลึกซึ้งกว่าการวิเคราะห์แบบประเพณีนิยมที่ใช้กันแต่อย่างไรก็ตาม การ
วิเคราะห์ พหุ ร ะดับ เป็ น การศึ ก ษาในเชิง ท านายตัว แปรตาม ยังไม่ได้ให้ ความสนใจต่ อโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงสาเหตุหรือการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัว แปร เป็ น เทคนิ คทางสถิติการวิเคราะห์ ทางสถิติที่ใช้ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมของตัวแปรทานายที่เป็นตัว
แปรเหตุ ต่อตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรผล โดยถือว่าตัวแปรอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดจึงยังไม่ได้ให้
ความสนใจต่อโครงสร้างตามธรรมชาติของข้อมูลที่เป็นระดับลดหลั่นกัน
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับจึงเป็นเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงที่สนใจวิเคราะห์ความ
เป็นสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามระดับลดหลั่นกันของข้อมูลระหว่าง
ตัวแปรทานาย ซึ่งเป็นสาเหตุกับตัวแปรตาม ซึ่งเป็นผลในแต่ละระดับชั้นของข้อมูล
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
ในการพัฒนาเทคนิ คการวิเคราะห์ เชิงสาเหตุแบบพหุระดับนี้ เป็นการบูรณาการโมเดล
แนวคิ ด วิ ธี ก าร จากแหล่ ง ความรู้ ส าคั ญ 3 แหล่ ง ดั ง นี้ 1) โมเดลเชิ ง เส้ น ตรงแบบระดั บ ลดหลั่ น
(Hierarchical Linear Model) ซึ่งพัฒนาโดย Raudenbush และ Bryk (1986. 1922) เพื่อใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโมเดลเชิงเส้นพหุระดับสาหรับการวิเคราะห์อิทธิพลคงที่และอิทธิพลสุ่ม
ของสัมประสิทธิ์ในสมการเชิงเส้นตรง 2) แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับสาหรับการ
วิเคราะห์โมเดลตัวแปรทานาย (Null Model) เพื่อศึกษาความผันแปรของตัวแปรตามในระดับต่างๆ
การวิเคราะห์โมเดลพื้นฐาน (Simple model) เพื่อศึกษาอิทธิพลคงที่ของตัวแปรทานายในระดับที่ 1
และอิทธิพลสุ่ มของสั มประสิ ทธิ์การถดถอยในระดับที่ 2 และการวิเคราะห์ โ มเดลตามสมมติฐาน
(Hypothetical Model) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทานายระดับต่างๆ ตามสมมติฐานของการวิจัย
ตลอดจนประยุกต์แนวคิดในการสร้างและวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2532,
2535) แนวคิดการพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
HLM (นิคม นาคอ้าย. 2540) เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป สาหรับการวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
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ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ได้กล่าวว่ากาววิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ สาหรับ ข้อมูล
2 ระดับ ประกอบด้วยขั้นตอนตังต่อไปนี้
1. พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระตับ (Multilevel Causal Model) ผู้วิจัยมีความ
จาเป็นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น สาเหตุของตัวแปรตามเป้าหมายที่
สนใจ เพื่อคัดเลื อกตัว แปรหรื อปั จจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องเนื่องจากตัว แปรต้นหรือตัว แปรท านาย
ประกอบด้วยตัวแปรต่างระดับ โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน จึงจาเป็นต้องมีลักษณะเป็นโมเดลเชิง
สาเหตุแบบพหุระดับ
2. วิ เ คราะห์ ตั ว แปรตามด้ ว ยโมเดลไร้ ตั ว แปรท านาย (Analysis of Null Model)
วิเคราะห์โมเดลศูนย์หรือโมเดลไร้ตัวแปรทานาย ซึ่งเป็นโมเดลที่มีเฉพาะตัวแปรตามที่สนใจ ไม่มีตัว
แปร ทานายใดๆ ในทุกระดับ เพื่อศึกษาถึงความผันแปรของตัวแปรตามในระดับต่างๆ จะทาให้ทราบ
ถึงปริมาณ สัดส่วนความผันแปรของตัวแปรตามว่าอยู่ในแต่ละระดับชั้นมากน้อยเพียงไร อ้นจะเป็น
ประโยชน์สาหรับการจัดเตรียมตัวแปรทานายในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา
โมเดลที่เหมาะสมของแด่ละระดับชั้น
3. วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1 (Analysis of Causal Level-1 Model)
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1 หรือระดับจุลภาค (Causal Micro Model) จึงเป็นโมเดลเชิง
สาเหตุระหว่างสมาชิกภายในหน่วยเดียวกัน
3.1 วิเคราะห์โมเดลพื้นฐาน (Simple Models) โมเดลพื้นฐานประกอบด้วยโมเดล
ระดับที่ 1 ซึ่งมีตัวแปรตามและตัวแปรทานายตามสมมุติฐาน ส่วนโมเดลระดับที่ 2 มีเฉพาะตัวแปร
ตาม ยังไม่ต้องใส่ตัวแปรทานายเพื่อการศึกษาอิทธิพลคงที่ของตัวแปรทานายในระดับที่ 1 ว่าโดย
เฉลี่ยระหว่างหน่วยในระดับที่ 2 ว่าค่าเฉลี่ยอิทธิพลคงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อตัวแปรตามที่
ศึกษาหรื อไม่ โดยใช้ส ถิติทดสอบที (t-test) และในขณะเดียวกันก็เป็นการศึก ษาอิทธิพลสุ่ ม ของ
สัมประสิทธิ์ในระดับที่ 2 ด้วยว่ามีความผันแปรระหว่างหน่วยหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบ ไคสแควร์ ( 2 -test) อันเป็นสารสนเทศสาคัญที่ช่วยในการพิจารณาคัดตัวแปรทานายระดับที่ 2 ตลอดจนการ
ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลระดับที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลพื้นฐานสามารถกระทาได้ตามจานวนสมการ
โครงสร้างหรือจานวนตัวแปรตามของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานของโมเดลเชิง
สาเหตุระดับที่ 1
3.2 คานวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และค่า R2
คานวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficients) หรือค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยที่ เ ป็ น มาตรฐาน(  ) ของแต่ ล ะเส้ น ทางเพื่ อ ประเมิ น ผลรวมของอิ ท ธิ พ ลทั้ ง หมดอั น
ประกอบด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลทางตรงอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มของตั ว แปรท านายในระดั บ ที่ 1 และค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์การทานาย (R2) ของแต่ละสมการโครงสร้างในระดับที่ 1 ดังภาพที่ 2.1
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ตัวอย่างกรณีของโมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1

ภาพที่ 2.1 การคานวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ที่มา : ศิริชัย กาญจนาวาสี (2554 : 194)
3.3 ทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1 ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเซิงประจักษ์ โดยใช้สถิติทดสอบไคส
แควร์ (  2 -test) ด้วยวิธีของสเปคท์ (Specht. 1975 อ้างอิงมาจาก Pedhazur. 1982)
4. วิเคราะห์โมเดลเซิงสาเหตุระดับที่ 2 (Analysis of Causal LEVEL-2 Model)
วิเคราะห์โมเดลเซิงสาเหตุระดับที่ 2 หรือระดับมหัพภาค (Causal Macro Model) ซึ่งเป็นโมเดลเซิง
สาเหตุระหว่างหน่วยดังนี้
4.1วิเคราะห์โมเดลตามสมมุติฐาน (Hypothetical Model) โมเดลตามสมมุติฐ าน
ประกอบด้วยโมเดลระดับที่ 1 และโมเดลระดับที่ 2 ซึ่งมีตัวแปรตามและตัวแปรทานายทั้ง 2 ระดับ
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ตามสมมุติฐ านของการวิจั ย เพื่อศึกษาอิทธิพลคงที่และอิทธิพลสุ่ มของตัว แปรในระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2
สาหรับอิทธิพลคงที่ในระดับที่ 2 แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรทานาย ระดับที่ 2 ต่อตัวแปร
ตาม ส่วนอิทธิพลสุ่มในระดับที่ 2 แสดงถึงความแปรปรวนส่วนที่เหลือของตัวแปรตามและสัมประสิทธิ์
ในระดับที่ 2
สาหรับโมเดลเซิงสาเหตุระดับที่ 2 การวิเคราะห์ผลของตัวแปรทานาย ระดับที่ 2 ต่อตัวแปร
ตามที่เป็นมาจากการวิเคราะห์ในระดับที่ 1 สามารถวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม HLM แต่ถ้าเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรทานายระดับที่ 2 ต่อตัวแปรตามที่มีอยู่ภายในระดับที่ 2 (Endogenous Variables)
จาเป็นต้องวิเคราะห์เสริมเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบประเพณี นิยมใช้กันทั่วไป
4.2 คานวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และค่า R2
คานวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของแต่
ละเส้นทางในระดับที่ 2 เพื่อประเมินอิทธิพลทั้งหมดอันประกอบด้วยอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ตัวแปรทานายในระดับที่ 2 และคานวณค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R2) ของแต่ละสมการ โครงสร้าง
ในระดับที่ 2
4.3 ทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 2 ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเซิงประจักษ์โดยใช้สถิติทดสอบ
ไคสแควร์ (  2 -test) ด้วยวิธีของสเปคท์
5. สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
5.1 เมื่อพัฒนาและตรวจสอบจนได้โมเดลเชิงสาเหตุทั้งระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ล้ ว ค านวณค่ า อิ ท ธิ พ ลตรง(Direct Effect) อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม
(Indirect Effect) ของตัวแปรทานายทั้ง 2 ระดับ ของตัวแปรตาม
5.2 สรุปผล (อิทธิพลรวม) ของตัวแปรทานาย ระตับที่ 1 และระดับที่ 2 ต่อตัวแปร
ตามเป้าหมายที่สนใจ (ตัวแปรตามระดับที่ 1 และค่า Intercept ของตัวแปรตามในระดับที่ 2)
5.3 สรุปผล (อิทธิพลรวม) ของตัวแปรทานายระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ต่อค่า
สัมประสิทธิ์ที่สนใจ (ค่า Slope ที่แสดงของตัวแปรทานายระดับที่ 1 และค่า ค่า slope ที่แสดงผล
ของตัวแปรทานายระดับที่ 2 ต่อ Slope ระดับที่ 1)
6. การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยหลักของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ยื น ยั น ร ะ ดั บ เ ดี ย ว ( Single Level Confirmatory Factor Analysis) แ ล ะ
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ(Multilevel Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model) เพื่อให้เข้าใจกรอบ
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ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์โมเดล การวัดและโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ที่ให้
ความสนใจกับข้อมูลที่มีลักษณะลดหลั่นกัน ซึ่งมีพื้นฐานที่สาคัญมาจากองค์ประกอบเชิงยืนยันและ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในระดับเดียวกัน
การวิเคราะห์อภิมาน
ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน
การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน (Meta-Analysis) เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริม าณที่ ใ ช้ วิธี ก ารทางสถิ ติมา
สังเคราะห์งานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน โดยใช้งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วย
ตัวอย่างของการวิเคราะห์ งานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นจะถูกแปลงให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้
สามารถสรุปผลรวมเข้าด้วยกันได้ หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิจัย
งานวิจัย ( Research of Research) โดยใช้วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอย่างมี ระบบ
จากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน (Glass et al. 1981 : 21-22 )
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิจัยประเภทการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงปริมาณที่นางานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต
เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือข้อค้นพบใหม่ ที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง
Glass, McGaw, & Smith (1981) ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า หมายถึง การ
วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (the analysis of analysis) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยจานวนหลายๆ
เรื่ องที่ศึกษาปั ญหาการวิจั ย เดีย วกันทั้ง การวิจัยเชิงสหสั มพันธ์ และการวิจัยเชิง ทดลองมาใช้ เ ป็ น
แหล่ งข้อมูล ในการวิเคราะห์ โ ดยใช้สู ตรการคานวณทางสถิติ ให้ ได้ข้อสรุปของผลการสั งเคราะห์
งานวิจัยในรูปขนาดอิทธิพล และคุณลักษณะงานวิจัย เพื่อหาข้อสรุปเชิงบูรณาการ ( Integrating
Finding ) วิธีการดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความรวมถึงการบรรยายเชิงเหตุผล เพื่อสรุปผลการวิจัยด้วยวิธี
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงสถิติ นอกจากนี้การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยยังมีความ
แตกต่างจากการทุติยวิเคราะห์( Secondary Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องเดิม
หรือที่เรียกว่า การปฐมวิเคราะห์ ( Primary Analysis) ด้วยวิธีการทางสถิติที่ดีกว่าเพื่อตอบคาถามเชิง
วิจัยของงานเดิมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน
งานวิจัย คือ การวิจัยผลของการวิจัยเรื่องต่าง ๆ จานวนมากที่ได้ทามาแล้วด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อหา
คาตอบรวม สรุป ไม่ใช่การนาเอาข้อมูลดิบของงานวิจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ซ้าอีก และไม่ใช้การบรรยาย
สรุปผลงานวิจั ยจานวนมากเพื่อ หาค าตอบรวมสรุปโดยไม่ ใช้การวิเคราะห์ ทางสถิติช่วยในการหา
คาตอบดังกล่าว นั้นแต่เป็นวิธีการที่ Glass สรุปว่า เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์หลาย ๆ เรื่อง
(The Analysis of Analyses)
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Sutton et al. (2002) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า เป็นการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน (systematic review)
และใช้เทคนิควิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ ค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่
ละงานวิจัย แล้วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ยรวมของงานวิจัยทั้งหมดโดยใช้วิธีการถ่วงน้าหนัก
Gliner, Morgan, & Harmon (2003) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า เป็น
การสั งเคราะห์ งานวิจั ยที่ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ เชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการคานวณค่าอิทธิพล
(effect size) เพื่อประมาณค่าความสัมพันธ์หรือค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัดกระทาหรือวิธีการจัด
กระทาบางอย่าง (treatment) ต่อตัวแปรตามที่เป็นผลของการจัดกระทานั้นๆ
Borenstein et al. (2009) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า เป็นเครื่องมือที่มี
บทบาทสาคัญในการออกแบบการวิจัยแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และประเมิน
งานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการศึกษาจานวนหนึ่งที่ศึกษาปัญหาหรือตัวแปรเดียวกัน
อย่างเป็นระบบ หลังจากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับชุด
ของข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยาและบ่งบอกความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาปัญหา
เดียวกันอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางสถิติ โดยมีงานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยในการวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปของค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ที่ได้จากงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง ที่สามารถ
ให้คาตอบในการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษา ที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึก เที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ
คุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน
กัตติกา ธนะขว้าง (2553 : 12-13) ได้สรุปคุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้หลักการทบทวนเอกสารอย่าง
เป็นระบบและมีการใช้ตัวเลขและวิธีทางสถิติในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหลายๆ
เรื่อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ลุ่มลึก น่าเชื่อถือ ที่การสังเคราะห์งานวิจัยแบบอื่นไม่สามารถทาได้
2. การวิเคราะห์อภิมานต้องใช้วิธีการที่มีระบบในการเสาะหางานวิจัยที่ศึกษาปัญหา
เดียวกันเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ ครอบคลุ มงานวิจัยทั้งหมด โดยที่งานวิจัยเหล่านั้นไม่จาเป็น ต้ อง
เหมือนกันทั้งหมดทุกด้าน เพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถหางานวิจัยที่เหมือนกันทุกด้านได้ อาจมี
ลักษณะแตกต่างกันในส่วนต่างๆ ของการวิจัย ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน
3. หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ของการวิเคราะห์อภิมานมีลักษณะ
แตกต่างจากหน่วยการวิเคราะห์ของงานวิจัยทั่วไปที่มักเป็นหน่วยตัวอย่างระดับบุคคล (individuals)
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ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่หน่วยการวิเคราะห์สาหรับการวิเคราะห์อภิมานคือ งานวิจัยแต่ละ
เรื่องหรือหน่วยการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละชุด
4. การวิเคราะห์อภิมานต้องใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการสรุปค่าสถิติจาก
การวิจัยไม่ใช่ข้อมูลดิบจากงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรของงานวิจัย ที่ถูก
ปรับให้เป็นดัชนีมาตรฐานในรูปของขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของงานวิจัยแต่ละ
เรื่อง จากนั้นจึงคานวณหาค่าเฉลี่ยรวมของขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของงานวิจัย
ทั้งหมด
5. การวิเคราะห์อภิมานมุ่งแสวงหาข้อสรุปที่มีนัยทั่วไป (general conclusions) ใน
ประเด็นที่ต้องการ ข้อสรุปนั้นหมายถึงผลของตัวแปรจัดกระทา (treatment) ทีม่ ีต่อตัวแปรตามใน
ปริมาณที่ชัดเจนว่ามากหรือน้อยเพียงใดในรูปของการประมาณค่าขนาดอิทธิพล หรือผลของตัวแปร
ต้น (determinant)ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในปริมาณเท่าใดในรูปของการประมาณค่าขนาด
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
6. การวิเคราะห์อภิมานมีเป้าหมายที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปร
ตาม โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาค่าสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม มากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติ โดยงานวิจัยที่ไม่ได้แสดงค่าสถิติสหสัมพันธ์ ค่าขนาดอิทธิพล หรือสถิติของการ
ทดสอบสมมุติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะไม่สามารถนามาวิเคราะห์อภิมานได้
7. การวิเคราะห์อภิมานช่วยให้ได้มาซึ่งข้อสรุปความรู้จากงานวิจัย โดยไม่ได้ตัดสิน
คุณค่าของงานวิจัยก่อนนามาวิเคราะห์ เพราะเชื่อว่าแม้งานวิจัยจะไม่มีความสมบูรณ์ในบางอย่าง แต่
อาจมีคุณค่าต่อข้อค้นพบในการวิเคราะห์อภิมาน
8. การวิเคราะห์อภิมาน มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ
ที่สาคัญ คือ แบบบันทึกข้อมูล และแบบลงรหัสข้อมูล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงในกระบวนการให้รหัสข้อมูล และในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลโดยทีมงาน ต้องมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลแต่ละคน
ประเภทของการวิเคราะห์อภิมาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2541 : 24 -26) ได้จัดประเภทของ การวิเคราะห์
อภิมานในปัจจุบันมีรูปแบบแตกต่างกัน 6 วิธี ด้งนี้
1. วิธีการของ Rosenthal (Rosenthal and Rosnow. 1991 ; อ้างอิงมาจาก Rosenthal.
1984) เป็นวิธีที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ฅ.ศ. 1961 เป็นวิธีการแรกที่ได้รับการพัฒนาและมีการกาหนด
สูตรใบการประมาณค่าขนาดอิทธิพล 2 แบบ แบบแรกคานวณจากขนาดกลุ่ม ตัวอย่างและค่าสถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน แบบที่สองคานวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่างและระตับนัยสาคัญ โดยใช้สูตรการ
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ประมาณค่าตามแนวคิดของ Cohen (1969) การสังเคราะห์งานวิจัยมีสูตรในการหาข้อสรุปของดัชนี
มาตรฐาน ทั้งที่เป็ น ขนาดอิทธิ พ ลและสั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ แยกตามลั กษณะงานวิจั ยที่ น ามา
สั งเคราะห์ และมีการแยกสั งเคราะห์ งานวิจัยตามตัว แปรปรับ เพื่อศึกษา ความสั มพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะงานวิจัยกับค่าขนาดอิทธิพล
2. วิ ธี ก ารของ Glass (1979) เป็ น วิ ธี ก ารที่ พ ยายามสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
ร่วมกับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยมีสูตรในการคานวณขนาดอิทธิพลจากค่าสหสัมพันธ์ จุดเด่นของ
การวิเคราะห์อภิมานตามวิธี นี้ คือ การมีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยที่มีรูปแบบ
การทดลองแตกต่างกันทุกแบบแผนการวิจัย และมีสูตรในการปรับเปลี่ยนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ
อื่น ๆ มาเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สาหรับการวิเคราะห์เพื่ออธิบายความแปรปรวนใน
ดัชนีมาตรฐานนั้น Glass และคณะให้ใช้การวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
รวมทั้งสถิติขั้นสูงอื่น ๆ เป็นวิธีที่เน้นความถูกต้องในการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานทั้งในรูปค่าขนาด
อิทธิพล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากงานวิจัยที่มีแบบแผนต่างกันโดยมีสูตรการประมาณค่าทั้งจาก
การคานวณโดยตรง และการคานวณจากค่าสถิติ วิธีการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยใช้หลักการเดียวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่ว ๆ ไป โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพลและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตัวแปรตาม และมี
คุณลักษณะของงานวิจัยเป็นตัวแปรต้น
3. วิธีการของ Hunter (1990) เป็นวิธีที่ให้ความสาคัญกับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน
3 ชนิด คือ ความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัว อย่าง ความคลาดเคลื่ อนในการวัด และความคลาด
เคลื่อนเนื่องจากความจากัดของพิสัย แล้วตรวจสอบความแปรปรวนของระบบของดัชนีมาตรฐาน ถ้า
ยังมีความแปรปรวนเหลืออยู่จึงแยกกลุ่มงานวิจัยตามตัวแปรปรับ เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย ของแต่ละ
กลุ่มต่อไป
4. วิธีการของ Hedges (1985) ให้ความสาคัญกับการประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน ทั้งค่า
ขนาดอิทธิพล และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ให้ได้ค่าที่ปราศจากความคลาดเคลื่อน และตรวจสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ค่าสถิติ Q
5. วิธีการของ Slavin (1991) ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ มา
สังเคราะห์ ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในเรื่องจานวนงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งมีไม่มากนัก ทาให้กลุ่มตัวอย่ างที่
ใช้ในการวิเคราะห์มีจานวนน้อย การสรุปอ้างอิงจึงทาได้จากัด
6. วิธีการของ Mullen (1989) เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด ใช้การประมาณค่า
ขนาดอิทธิพลตามแนวคิดของ Cohen และใช้การประมาณค่าความสัมพันธ์โดยใช้คะแนน Fisher’s Z
ในการวิเคราะห์ การประมาณค่าเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก จุดเด่นของ
วิธีการนี้คือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้สาหรับการวิเคราะห์อภิมานโดยตรง ใช้การประมาณ
ค่าขนาดอิทธิพลตามแนวคิดของ Cohen (1969)
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นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้กล่าวถึงวิธีการในการวิเคราะห์อภิมาน และการคานวณค่า
ดัชนีมาตรฐานในปัจจุบันมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน 6 วิธี ได้แก่
1. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ Rosenthal กระบวนการวิเคราะห์มีการแยกย่อย
ออกตามประเภทของการสั งเคราะห์ งานวิจัย รวม 8 แบบ ซึ่งการแบ่งประเภทนี้ได้จากมิติ ก าร
สังเคราะห์ 3 มิติ มิติละ 2 กลุ่ม คือ มิติแรก คือ การเปรียบเทียบ (Comparing) กับการหาผลรวม
(Combining) มิติที่สอง คือ การประมาณค่าขนาดอิทธิพล (Effect sized estimation) กับการใช้
ระดับนัยสาคัญ (Significance level) หรือความน่าจะเป็น (p) ของสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน มิติที่
สาม คือ การสังเคราะห์งานวิจัย 2 เรื่อง กับการสังเคราะห์งานวิจัยมากกว่าสองเรื่อง รวมเป็น 2  2
 2 = 8 แบบ แต่ละแบบมีสถิติการวิเคราะห์แตกต่างกัน ลักษณะที่แตกต่างจากการวิเคราะห์อภิมาน
แบบอื่น คือ การนาค่าระดับนัยสาคัญมาใช้ในการวิเคราะห์ และการคานวณค่าขนาดอิทธิพลมีสอง
แบบ คือ แบบแรกคานวณจากค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติในการทดสอบสมมติฐาน และแบบที่
สองคานวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง และระดับนัยสาคัญ การประมาณค่าขนาด อิทธิพลใช้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเป็ น ตัว หาร ส าหรั บ การสั งเคราะห์ งานวิจั ยเชิงสหสั ม พั นธ์นั้นต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นค่ า
สหสัมพันธ์ให้เป็นคะแนน Fisher’s Z ก่อนที่จะทาการสังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ ใช้การจัดกลุ่ ม
งานวิจัยตามตัวแปรปรับ และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนน้อย จึงทาการ
สังเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ได้
2. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ Glass เป็นการที่พยายามสังเคราะห์งานวิจัย เซิง
ทดลองรวมกับงานวิจัยเซิงสหสัมพันธ์ โดยมีสูตรในการคานวณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ได้ การคานวณค่าขนาดอิทธิพลวิธีนี้ต่างจากวิธีอื่นตรงที่การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ่มควบคุมในการคานวณ จุดเด่น คือ มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยที่มีรูปแบบ
การทดลองแตกต่างกันทุกแบบแผนการวิจัย และมีสูตรในการปรับเปลี่ยนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
อื่น ๆ มาเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สูตรการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานทั้งสองแบบนี้มี
ทั้งสูตรการประมาณค่าสถิติโดยตรง และสูตรการประมาณค่าจากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
สาหรับการวิเคราะห์เพื่ออธิบายความแปรปรวนในดัชนีมาตรฐานนั้น ใช้การวิเคราะห์การถดถอย และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมทั้งสถิติขั้นสูงอื่น ๆ โดยมีดัชนีมาตรฐานเป็นตัวแปรตาม และตัว
แปรปรับเป็นตัวแปรต้น
3. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ Hunter ให้ความสาคัญกับการสังเคราะห์ งานวิจัย
เซิงสหสัมพันธ์มากกว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง การคานวณเพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลใช้
ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวม ก่อนที่จะสั งเคราะห์ ค่าดัชนีมาตรฐาน ทั้งดัช นีขนาดอิทธิพลและดัชนี
สหสัมพันธ์ ต้องมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement error) ความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากความจากัดของพิสัย (Error due to range restriction) และความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ก่อน เมื่อปรับแก้แล้วจึงตรวจสอบความแปรปรวน จึงจะ
สามารถสังเคราะห์ดัชนีมาตรฐานได้ ถ้ายังมีความแปรปรวนอยู่ จะต้องแยกกลุ่มงานวิจัยออกเป็น กลุ่ม
ย่อยโดยใช้ตัวแปรปรับเป็นตัวแปรเกณฑ์ไนการแบ่งกลุ่ม แล้วดาเนินการวิเคราะห์แต่ละกลุ่มตาม
ขั้นตอนทั้งหมดจบกว่าจะสังเคราะห์ผลการวิจัยได้ วิธีการนี้ใช้กับการวิจัยเพื่อสรุปนัยทั่วไปของความ
ตรง (Validity generalization) ได้เป็นอย่างดี ข้อดีคือสามารถสังเคราะห์งานวิจัยเพียง 3-4 เรื่องก็ได้
4. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีการของ Hedges ให้ความสาคัญกับคุณสมบัติของ ดัชนี
มาตรฐานโดยเฉพาะขนาดอิ ท ธิ พ ลเป็ น อย่ า งมาก การค านวณค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลใช้ ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานรวมตามแนวคิดของ Cohen และมีการปรับแก้ให้ได้ค่าประมาณไม่คลาดเคลื่อน สาหรับ
คานวณค่าขนาดอิทธิพลตามวิธีของ Glass และวิธีของ Hunter Hedges และ Olkin ได้เสนอสูตร
การคานวณค่าเฉลี่ยโดยการถ่วงน้าหนัก และเสนอว่าแจกแจงค่าขนาดอิทธิพลเป็นการแจกแจงแบบ
ไคสแควร์ รวมทั้งให้ค่าสถิติ Q ในการทดสอบว่าพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลมีขนาดเท่ากันสาหรับทุก
กลุ่มประขากร ก่อนที่จะทาการสังเคราะห์
5. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีการของ Slavin ให้ความสาคัญกับการคัดเลือก งานวิจัย
ที่นามาสังเคราะห์ เพราะเชื่อว่าการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณภาพต้องมาจากการนางานวิจัยที่ มี
คุ ณ ภาพมาสั ง เคราะห์ วิ ธี ก ารของ Slavin มี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ จ ริ ง เพราะงานวิ จั ย ที่ น ามา
สั งเคราะห์ มีไม่มาก เมื่อคัดเฉพาะงานวิจัยที่มี คุณภาพดี จึงทาให้ ขนาดกลุ่ มตัว อย่างส าหรั บ การ
วิเคราะห์อภิมานมีจานวนน้อยลง การสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจึงมีข้อจากัด
6. การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ Mullen เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด วิธีการ
นี้ ใช้การประมาณค่าขนาดอิทธิพลดามแนวคิดของ Cohen และใช้การประมาณค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยใช้คะแนนฟิชเชอร์ ,ส์ ซี (Fisher's Z) ในการวิเคราะห์ การประมาณค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีมาตรฐานโดยการหาค่าเฉลี่ย แบบถ่วงน้าหนัก จุดเด่นของวิธีการนี้ คือ การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพี่อใช้สาหรับการวิเคราะห์อภิมานโดยตรง โปรแกรมสามารถทดสอบความเป็นเอกพันธ์
ของดั ช นี ม าตรฐาน และตรวจสอบว่ า ตั ว แปรปรั บ ตั ว ใดสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนในดัช นี
มาตรฐานได้
โดยสรุปแล้ว ประเภทของการวิเคราะห์อภิมานในปัจจุบันมี 6 วิธี คือ วิธีของ Rosenthal
วิธีของ Glass วิธีของ Hunter วิธีของ Hedges วิธีของ Slavin และวิธีของ Mullen ซึง่ แต่ละประเภท
มีวิธีการคานวณค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกัน
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เจตคติ
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึ กของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด (ราชบัณฑิตยสถาน
,2556 : 235) ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Attitude โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Aptus ซึ่ง
หมายถึ ง ความเหมาะสมพอดี แต่ เ ดิ ม ภาษาไทยใช้ ว่ า “ทั ศ นคติ ” แต่ ปั จ จุ บั น คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ทางการศึกษาได้ให้ใช้คาว่า “เจตคติ”แทน (พนิดา มานะต่อ, 2543 : 24) และในปัจจุบัน
ได้มีการศึกษาเจตคติอย่างกว้างขวาง ดังที่ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 106) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือ
ต่อต้านก็เป็นได้
เซฟเวอร์ (Shaver, 1977 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2540) กล่ าวว่า ทัศนคติ คือ จิต
ลักษณะประเภทหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่จะตอบสนองไปในทางชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจ
กล่าวได้ว่า ทัศนคติ คือความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบรวมทั้ง
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง
นพมาศ ธีรเวคิน (2542 : 90) ให้คานิยามของเจตคติ ไว้ว่า เป็นความเชื่อที่คงทนซึ่งมนุษย์
เรียนรู้มาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเป็นเป็นการรวมตัวของความเชื่อที่ตั้งเป็นระบบคงทนซึ่งส่อให้เห็น
ว่าเจตคติ นั้นเป็นสิ่งที่รวมตัวกันจากความเชื่อเป็นกลุ่ม จนกระทั่งมีความมั่นคงและเป็นระบบ
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545 : 138) ให้ความหมายของเจตคติ ว่าเป็นสภาวะความพร้อมทาง
จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และ
สถานการณ์ต่ าง ๆ ไปในทิศทางใดทิ ศ ทางหนึ่ง และสภาวะความพร้ อ มทางจิ ตนี้จ ะต้ องอยู่ น าน
พอสมควร
ทรูสโตน (Thurstone, 1966 : 49)กล่าวว่า เจตคติ เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่ไม่
อาจสังเกตได้ง่าย แต่เป็นความโน้มเอียงภายใน แสดงออกให้เห็นได้โดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เจตคติ ยังเป็นเรื่องของความชอบ ไม่ชอบ ความลาเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก และความเชื่อในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
จึงสรุปความหมายของเจตคติไว้สั้น ๆ ได้ดังนี้ เจตคติ คือ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ของ
บุคคลที่มีต่อประสบการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวกและเจตคติ
เชิงลบ ทาให้เกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบ

31
องค์ประกอบของเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ ดังนี้
แมคไกร์ (สุวรรณีย์ บุญบูชาไชย. 2545 : 1; อ้างอิงมาจาก McGuire. 1969 : 155 - 156) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลในการที่จะสรุปรวมเป็นความเชื่อหรือช่วยใน
การประเมินสิ่งเร้านั้น ๆ
2. องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก (Feeling Component) เป็ น องค์ ป ระกอบด้ า น
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้ า อันเป็นผลเนื่องมาจากที่บุคคลได้ประเมิน
สิ่งเร้านั้นว่า พอใจ-ไม่พอใจ ต้องการ-ไม่ต้องการ ดี-เลว
3. องค์ประกอบด้านการกระทา (Action Tendency Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่ง เร้านั้นๆ ใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น สนับสนุน หรือคัดค้าน เป็นต้น การตอบสนองจะเป็นไปใน ทิศทางใด
ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคคล
ไทแอนติส (Triandis. 1971 : 3-7) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ส่วน ซึ่งคล้าย
กับแมคไกร์ ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ (Cognitive Component) เป็ น องค์ ป ระกอบทางด้ า น
ความรู้หรือความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลในการที่จะสรุปรวมเป็นความ เชื่อ
หรือช่วยประเมินผลสิ่งเร้านั้นๆ
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) จัดเป็นส่วนประกอบ ทาง
ต้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นตัวเร้าความคิดต่อหนึ่ง ถ้าบุคคลมีภาวะความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี ขณะที่
คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกในต้านบวกและลบตามลาดับ
3. องค์ประกอบต้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความพร้อม หรือความ
โน้มเอียงเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในทิ ศทางที่ส นับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือ
ความรู้สึกที่ได้จากการประเมินผล
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 247-248) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3
ประการ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลที่จะสรุปความและ รวมเป็นความเชื่อ
หรือช่วยในการประเมินค่าสิ่งเร้านั้นๆ
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2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความรู้ สึ กหรื ออารมณ์ของบุ คคลที่มีความสั มพันธ์กับสิ่งเร้า เป็นผลเนื่องมาจากการที่บุคคล
ประเมินค่าสิ่งเร้า นั้นแล้วพบว่าพอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว
3. องค์ ป ระกอบด้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral Component) เป็ น องค์ ป ระกอบด้าน
ความพร้ อมหรื อ ความโน้ มเอีย งที่ บุค คลประพฤติปฏิบั ติ หรือตอบสนองต่อสิ่ ง เร้า ในทิศ ทางที่ จ ะ
สนับสนุนหรือคัดด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับจากการประเมินค่า ให้
สอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นความรู้ ความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นความรู้สึก
หรืออารมณ์ของบุคคลต่อสิ่งเร้า ได้แก่ ความรู้สึกภูมิใจ ไม่ภูมิใจ ดีไม่ดี ฯลฯ
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นแนวโน้มของบุคคลที่
จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางใดขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือช่วยประเมินสิ่งเร้านั้น
ลักษณะของเจตคติ
ชอว์และไรท์ (Shaw and Wright. 1967: 13-14) ได้กล่ าวเกี่ยวกับลั กษณะของเจตคติซึ่ง
สรุปได้ ดังนี้
1. เจตคติเป็นผลจากที่บุคคลประเมินผลจากสิ่งเร้า แล้วแปรเปลี่ยนมาเป็น ความรู้สึก
ภายในที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะแสดงพฤติกรรม
2. เจตคติของบุคคลจะแปรค่าได้ทั้งในด้านคุณภาพและความเข้ม ซึ่งจะมีทั้ง
ทางบวกและทางลบ
3. เจตคติเป็ น สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าที่ จะมีมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นผลมาจาก
โครงสร้างภายในตัวบุคคลหรือวุฒิภาวะ
4. เจตคติขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าเฉพาะอย่างทางสังคม
5. เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้าที่เป็นกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
6. เจตคติเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์(2546 ะ 249-250) ได้อธิบายถึงลักษณะของเจตคติไว้ ดังนี้
1. เจตคติ ที่เกิดจากประสบการณ์สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว บุคคล การอบรมเลี้ยงดู การ
เรี ย นรู้ ขนบธรรมเนี ย มประเพณีแ ละวัฒ นธรรม เป็นสิ่ งที่ก่อให้ เ กิด เจตคติแ ม้ว่ าประสบการณ์ ที่
เหมือนกันก็อาจมีเจตคติทแี่ ตกต่างกันไปด้วยสาเหตุหลายประการเช่น สติปัญญา อายุ เป็นต้น
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2. เจตคติ เป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบเสนอต่อสิ่งเร้า เป็นการเตรียม
ความพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกที่จะสังเกตได้ สภาวะความพร้อมที่จะตอบสนอง มี
ลักษณะที่ซับซ้อนและของบุคคลที่ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และอาจเกี่ยวเนื่องกับ
อารมณ์ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เพราะบางครั้งไม่มีเหตุผล
3. เจตคติ มีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือลักษณะความรู้ของ
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็ น ความรู้ สึกหรือการประเมินว่าชอบพอใจ เห็ นด้ว ยก็คือทิศทางในทางที่ดี
เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถ้าประเมินออกมาในทางที่ไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจก็มีทิศทาง
ในทางลบ เจตคติทางลบไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเจตคตินั้น แต่เป็นเพียงความรู้สึกในทางที่ไม่ดี
เช่น เจตคติในทางลบ ต่อการคดโกง ต่อการเล่นการพนัน การมีเจตคติทางบวกก็ไม่ได้หมายถึงเจตคติ
ที่ดีและพึงปรารถนา เช่น เจตคติทางบวกต่อการโกหก การสูบบุหรี่ เป็นต้น
4. เจตคติมีความเข้ม คือมีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก ถ้าชอบมากหรือเห็นด้วย
อย่างมาก ก็แสดงว่ามีความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดแสดงว่ามีความเข้มสูงไปอีกทางหนึ่ง
5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นและมีส่วนกาหนดพฤติกรรมของ
คนนั้น การยึดมั่นในเจตคติต่อสิ่งใดทาให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นได้ยาก
6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นภาวะ
ทางจิตใจ ซึ่งหากไม่ได้แสดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเรื่อง นั้นๆ เจตคติ
ที่เป็นพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ้น และกระตุ้นก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ ร่วมอยู่ด้วย
เช่น บุคคลแสดงออกความไม่ชอบด้วยการดุด่าคนอื่น นอกจากไม่ชอบคนนั้นแล้วอาจจะเป็ นเพราะถูก
ท้าทายก่อน
ประเภทของเจตคติ
นักการศึกษาได้จาแนกประเภทของเจตคติไว้ ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 245-247) แบ่งเจตคติออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เจตคติทั่วไป (General Attitude) ได้แก่ สภาพของจิตใจโดยทั่วไป เป็นแนวคิด
ประจาตัวของบุคคล เช่น การมองโลกในแง่ดี การเคร่งในระเบียบประเพณี เป็นตน
2. เจตคติเฉพาะอย่าง (Specific Attitude) ได้แก่ สภาพทางจิตใจที่บุคคลมีต่อ วัตถุ
สิ่งของ บุคคล สถานการณ์และสิ่งอื่นๆ เจตคติเฉพาะอย่างนี้จะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ
สิ่งนั้น บุคคลนั้น ถ้าชอบหรือเห็นดีด้วยก็เรีย กว่า เจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าไม่ชอบและเห็นว่าไม่ดีต่อ
สิ่งนั้นเป็นการจาเพาะเจาะจง เช่น นักเรียนไม่ชอบครูคนนี้ ก็เรียกว่า มีเจตคติที่ไม่ดีต่อครู นักเรียนไม่
ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นั่นคือ นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้เจต
คติยังแบ่งได้ 5 ชนิด คือ
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2.1 เจตคติในด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Attitude) ประสบการณ์ ที่คน
หรือสิ่งของได้สร้างความพึงพอใจและความสุขใจจะทาให้มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น คนนั้น ตลอดจนคนอื่น
ๆ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าประสบการณ์ในคนนั้นสิ่งนั้นทาให้เกิดความทุกข์ เจ็บปวด ไม่พอใจ ก็จะทาให้
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อคนนั้นสิ่งนั้น เช่น นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เรียกว่า เจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากเคยสอบตก เรียนแล้วไม่เข้าใจ ถูกครูดุและเข้มงวด เป็นต้น
2.2 เจตคติ ท างปั ญ ญา (Intellectual Attitude) เป็ น เจตคติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ความคิดและความรู้เป็นแกน บุคคลอาจมีเจตคติต่อบางสิ่งบางอย่างโดยอาศัยการศึกษาความรู้จนเกิด
ความเข้าใจ และมีความสัมพันธ์กับจิตใจคือ อารมณ์และความรู้สึกร่วม หมายถึง มีความรู้จนเกิดความ
ซาบซึ้งเห็นดีเห็นงามด้วย เช่น เจตคติที่ดีต่อศาสนา เจตคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด
2.3 เจตคติทางการกระทา (Action - oriented Attitude) เป็นเจตคติที่พร้อมจะ
นาไปปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการของบุคคล เจตคติที่ดีต่อการพูดจาไพเราะอ่อนหวานเพื่อให้คนอื่น
เกิดความนิยมชมชอบ เจตคติที่ดีต่องานในสานักงาน เป็นต้น
2.4 เจตคติทางด้านความสมดุล (Balanced Attitude) ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ เจตคติทางปัญญา และเจตคติทางการกระทา เป็นเจต
คติที่ตอบสนองความต้องการพื้น ฐานที่เป็นที่ยอมรับของสั งคม ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมที่นาไปสู่
จุดมุ่งหมายของตน และเสริมแรงกระทาเพื่อสนองความต้องการของตนต่อไป
2.5 เจตคติในการป้องกันตัว (Ego - defensive Attitude) เป็นเจตคติเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น ตนเองให้ พ้ น จากควานขั ด แย้ ง ภายในใจ ประกอบด้ ว ย ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ
ความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ ด้านปัญญา และด้านการกระทา เช่น ความก้าวร้าวของ
นักเรียนเกิดจากถูกเพื่อนรังแก จึงแสดงออกเป็นการระบายความขัดแย้งหรือความตึงเครียดภายใน ได้
อย่างหนึ่ง ทาให้จิตใจดีขึ้น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเจตคติ
1. กระบวนการเรี ย นที่ บุค คลได้รั บ โดยการอบรมสั่ งสอนในรูป แบบสั ง คม ประกิ ต
(Socialization) จากโรงเรียน บ้าน วัด จากสถาบันหรือแหล่งชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณี
ความเชื่อต่างๆ ก็ตาม ความรู้สึกที่ได้รับนั้น จะก่อให้เกิดรูปแบบของเจตคติใหม่ขึ้นได้ทั้งนั้น
2. การเลียนแบบ หรือการกระทาอย่างบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อเราโดยตรง เช่น พ่อ แม่
ผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์ที่เรานิยมชมชอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติของเราให้คล้อย
ตามได้
3. อิทธิพลของกลุ่มที่เรารวมอยู่ ความคิดเห็นของสมาชิกข้างมากสามารถจูงใจ ให้เรา
เปลี่ยนเจตคติตามไปได้
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4. การสรุปตีความ จากลักษณะบุคคลที่ปรากฏให้เห็นสาเหตุ หรือปัจจัยหนึ่งที่ ทาให้
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ วิธีการสรุปลักษณะบุคคลเช่นนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เจตคติ
ได้ทันที ซึ่งอาจขัดกับความเป็นจริงได้อย่างมาก
5. ความบกพร่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และการปรับตัว เป็นสาเหตุหรือปัจจัย สุดท้ายอีก
สิ่งหนึ่ง ที่ทาให้บุคคลนั้นถือว่าเห็นปมด้อยของตนเอง ในที่สุดจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้
การวัดเจตคติ
เจตคติเป็นพฤติกรรมทางสมอง เป็นสภาพทางจิตใจหรืออารมณ์ของมนุษย์ที่ซับซ้อนไม่
สามารถวัดได้โดยตรง ซีคอร์ด และแบคแมน (เบญวลี ไชยเสน. 2544 : 49 ; อ้างอิงมาจาก Secord
and Backman. 1964) แต่ไม่สามารถวัดในรูปของความคิดเห็น (Opinion) หรือ การแสดงออกทาง
ภาษา (Verbal Expression) ในการวัดอาจเกิดความไม่แน่นอนเมื่อผู้ตอบบิดเบือนไม่ตอบตรงกับ
ความเป็นจริง ดังนั้นการวัดเจตคติต้องอาศัยหลักดังนี้
1. ต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) เกี่ยวกับการวัดเจตคติ คือ
1.1 ความคิดเห็นความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลนั้นจะมีลักษณะคงที่หรือ คง
เส้นคงวาอยู่ช่วงหนึ่ง
1.2 เจตคติของบุคคล ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง การวัดจะเป็นแบบ วัด
ทางอ้อมโดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติอย่างสม่าเสมอ
1.3 เจตคติ นอกจากจะแสดงออกในรูปทิศทางของความเห็นความรู้สึกยังมีขนาด
หรือปริมาณของความคิดความรู้สึกนั้นด้วย
2. การวัดเจตคติด้วยวิธีใดก็ตามต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ ตัวบุคคลที่จะวัด สิ่ง
เร้า และมีการตอบสนอง
3. สิ่ งเร้ าที่นิ ย มใช้ คือข้อความวัด เจตคติ (Attitude Statement) ซึ่งเป็นสิ่ งเร้ า ทาง
ภาษา ที่ใช้อธิบายถึงคุณค่า ลักษณะของสิ่งนั้น เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก
(Attitude Continuum หรือ Scale) เช่น มาก ปานกลาง น้อย
4. การวัดเจตคติเป็นการสรุปผลการตอบสนองของบุคคล จึงจาเป็นที่การวัดนั้น จะต้อง
ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ครบถ้วนทุกลักษณะ
5. การวัคเจตคติจะต้องคานึงถึงความเที่ยงตรงของการวัดเป็นพิเศษ
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สรุปได้ว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นั้นคือหากเราส่งเสริมหรือ
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และได้ให้แนวคิดหลักการ
ในทางการศึกษาไว้ว่าแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์เป็น ความปรารถนาที่จะทาบางสิ่ งบางอย่า งให้ ป ระสบ
ความสาเร็จด้วยมาตรฐานอันดีเลิศและเหนือกว่าบุคคลอื่น พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ มีความ
สบายใจเมื่อประสบความสาเร็จและมีความวิตกเมื่อพบกับความล้มเหลว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น
องค์ประกอบที่ผลักดันให้บุคคลต้องการอยู่ในตาแหน่งที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นและต้องการ
ความสาเร็จสูงขึ้นซึ่งแอทคินสัน (Atkinson. 1966 : 240-241) กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็น
แรงผลักดันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลทราบว่าการกระทาของตนเองจะต้องได้รับการประเมินจากตัวเองหรือ
ได้รับการประเมินจากผู้อื่น ซึ่งการประเมินนั้นเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ส่วนผลจากการ
ประเมิ น อาจเป็ น สิ่ ง ที่ พ อใจเมื่ อ ปฏิ บั ติ จ นส าเร็ จ หรื อ ไม่ พึ ง พอใจเมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ส าเร็ จ เฮอร์ แ มน
(Hermans. 1970 : 353) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการได้รับผลสาเร็จจากการ
กระทาในสิ่ งที่ย ากต้องการเอาชนะอุปสรรค์และบรรลุ ถึงมาตรฐานอันดีเลิ ศต้องการเป็นคนเก่ งมี
ความสามารถ ในการแข่ ง ขั น และเอาชนะอื่ น ๆ ต้ อ งการเพิ่ ม การยอมรั บ ตนเอง โ ดยการบรรลุ
ความสาเร็จในกิจกรรมที่เป็นอัจฉริยะ
อารี พันธ์มณี (2546 : 271) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นความปรารถนาของบุคคล
ที่จะทากิจกรรมต่างๆให้ดีและประสบความสาเร็จ ซึ่งรับการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็ก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ แรงจูงใจที่จะทาอะไรขึ้นมาให้ได้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองวาง
ไว้ แต่ละคนจะมีระดับแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนพยายามทาคะแนนวิชาฟิสิกส์ให้ได้คะแนน
สูงเพราะตนเองได้วางเป้าหมายไว้แล้ว อาจจะไม่ใช่เป็นการกระทาเพื่อต้องการรางวัลหรือต้องการการ
ตอบสนองใครคนใดคนหนึ่ง
แม็คเคลแลนด์ นั กจิ ตวิทยาชาวอเมริกาได้เป็นผู้ นาในการวิจัยและสร้า งทฤษฎีอ ธิ บ าย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วิธีการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แม็คเคลแลนด์ (1958) ใช้วิธีการที่เรียกว่าการฉาย
ภาพจิตหรือโปรเจคตีฟเทคนิค (Projective Technique)
แม็คเคลแลนด์ ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานเลิศในการทางาน
2. เป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ในการทางาน
3. เป็นผู้ตั้งความพยายาม อดทนจนถึงจุดหมายปลายทาง
4. เป็นผู้ที่มีการวางแผนระยะยาว
5. เป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลผลย้อนกลับของผลการกระทา
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6. เมื่อผู้นั้นทางานประสบความสาเร็จมักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและ
ความพยายามของตนเอง
ความสาคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงผลักดันภายในที่มี ผลทาให้บุคคลและสังคม
ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ ได้แก่
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสาเร็จด้านการเรียน มีการวิจัยหลายเรื่องที่ได้ข้อสรุปว่า
เยาวชนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นคนที่มีผลการเรียนดี
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการทางานอาชีพ แมคเคลแลนด์และคณะทาการศึกษา พบว่า
ในประเทศที่ เ ป็ น ผู้ น าทางธุ ร กิ จ จะเป็ น ผู้ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง มั ก จะเป็ น ประเทศที่ มี ค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง ในประเทศไทยถ้ า เราศึ ก ษาประวัติ ข องผู้ นาทางธุร กิ จที่ ป ระสบ
ความสาเร็จจะพบว่าเป็นคนที่มีความขยัน อดทน และมุ่งสู่อนาคตสูงทั้งสิ้น
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับลักษณะมุ่งอนาคต บุคคลที่มีลัก ษณะมุ่งอนาคตจะเป็นคนที่
สามารถมองการณ์ไกลและสามารถวางแผนระยะยาวให้กับตนเอง เช่น การแสดงความขยันเรียนใน
ปัจจุบันเพื่อจะมีโอกาสมีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่สูงและมีชีวิตสงบสุขในอนาคต
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ต้องการที่จะ
ได้ รั บ ผลส าเร็ จ ในทุ ก สิ่ ง ที่ มุ่ ง หวั ง มี ค วามพยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะแก้ ปั ญ หา ไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ ความ
ยากลาบาก อุปสรรคที่ขัดขวาง เพื่อนาตนไปสู่ความสาเร็จและมุ่งมั่นที่จะทาให้ดีเลิศเพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานความเป็นเลิศที่ได้ตั้งไว้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และได้แนวคิด ทฤษฎีไว้ดังนี้
1. ทฤษฎี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องแมคเคลแลนด์ (McCelland’s Achievement
Motivation Theory) ได้กล่าวถึง แมคเคลแลนด์ว่าเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า
การจะพัฒนาแรงจูงใจ ในตัวคนนั้นเกิดได้จากการรับประสบการณ์ในช่วงต่างๆ ของชีวิต หากในช่วง
ต้นของชีวิตเคยพบกับสถานการณ์ใฝ่สัมฤทธิ์แล้วประสบผลสาเร็จในการทางาน คนก็มีแนวโน้มจะ
แสดงพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ในสถานการณ์เช่นนั้นอีก ในทางตรงข้ามหากคนเคยล้มเหลวและถูกทาให้
รู้สึกอับอาย ความล้มเหลวนั้นจะทาให้ คนพัฒนาแรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ ยงความล้ มเหลวขึ้น คนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักจะมาจากครอบครัวที่เน้นเรื่องความใฝ่สัมฤทธิ์ คนเหล่านี้รายงานว่า พ่อแม่
ของตนต้องการให้ตนประสบความสาเร็จในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคแคล
แลนด์ ให้ความสนใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมและ
การอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อสังคมด้วย โดยมีทัศนะว่าการอบรมเลี้ยงดู
และวัฒนธรรมของสังคมที่เน้นความสาเร็จหรือความสัมฤทธิ์ผลคือที่มาของสังคมที่ประสบความสาเร็จ
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ทั้งนี้เพราะวัฒ นธรรมในสั งคมสั มฤทธิ์สั มพันธ์หรือสั งคมที่เน้นความสั มฤทธิ์ผล ( AchievementMotivated Society) จะทาให้พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกโดยเน้นความสัมฤทธิ์ผลตามบรรทัดฐานของ
สั ง คมด้ ว ย ดั ง นั้ น พ่ อ แม่ ก็ จ ะฝึ ก ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก ช่ ว ยตนเอง ฝึ ก การคิ ด แก้ ปั ญ หาและให้ ก ารเสริ ม แรง
พฤติกรรมที่มุ่งความสัมฤทธิ์ผล ในทางการเรียนและการทางานเป็นต้น การอบรมเลี้ยงดูดังกล่าวจะ
พัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ต้องการความสาเร็จมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่เขา
มีอยู่นั้นก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาทาให้เขาเป็น ผู้นากลุ่ม ผู้นาสังคมหรือเป็นผู้ปฏิบัติที่มี
ความมานะพยายามและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลขึ้นในกลุ่มหรือสังคมที่
เขาเป็นผู้นาหรื อเป็ นสมาชิกอยู่ ดังนั้นสังคมที่ มีส มาชิกมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูงก็ย่อมพัฒ นาไปได้
มากกว่าสังคมที่มีสมาชิกมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่า
2. ทฤษฎีแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของแอทคินสั น (Achievement Motivation Theory)
แอทคินสัน(วัฒนา ปลาตะเพียนทอง. 2546 : 17-19 อ้างอิงมาจาก Atkinson. 1946 : 240-268) ได้
เสนอทฤษฎีแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์เป็ นโมเดลเชิง คณิต ศาสตร์โ ดยอาศัย พื้ นฐานทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ
(Theory of Decision Making) เพื่อทานายแนวโน้มของพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ เทพรี (Petri. 1996)
กล่าวเพิ่มเติมว่าทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแอทคินสัน เป็นทฤษฎีแห่งการคาดหมายเพราะแอทคิน
สันสันนิษฐานว่าแนวโน้มในกิจกรรมที่เหมาะเห็นความเกี่ยวข้องกับพลังอานาจในการคาดหมายหรือ
ความเชื่อว่าพฤติกรรมจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความจาเพาะ ซึ่งคุณค่าของผลลัพธ์สาหรับบุคคลนั้นมี
ความสาคัญ (Petri. 1996 : citing Atkinson and Birch. 1978) แอทคิสันเชื่อว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคล
มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติกิจกรรม (Tendency to Perform an Activity : Ta) นั้นขึ้นอยู่กับผลบวกของ
องค์ประกอบ 3 ประการคือ
2.1 แนวโน้ มที่จ ะทาประสบผลส าเร็จ (Tendency to Approach Success : Ts)
ถึงแม้ว่าแนวโน้มนี้เป็นอิทธิพลที่มาจากรางวัลภายนอก (เงิน การแสดงความพอใจ)การค้นคว้าโดย
ส่วนมากให้ความสาคัญกับตัวแปรภายในมากกว่า เช่น ความภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ Ts
นั้นได้มาซึ่งผลคูณของตัวแปรประกอบ 3 ตัว ดังสมการนี้
Ts = Ms  Ps  Ls
เมื่อ
Ms = แรงจู ง ใจเพื่ อ ความส าเร็ จ หรื อ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (Motive for
Success or Motive to Achieve Success)
Ps = โอกาสของความสาเร็จ (Probability of Success)
Ls = ค่าของสิ่งส่งเสริมของสัมฤทธิ์ผลในความสาเร็จ (Incentive Value
of Achieving Success)
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ซึง่
Ls = 1- Ps
แรงจู งใจที่จ ะมุ่งสู่ ความส าเร็จนั้นเป็นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ งมักมีค่า
ค่อนข้างคงที่แต่ตัวแปรอีก 2 ตัว คือ การคาดหวังหรือโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ และค่าของสิ่ง
ล่อใจจากความสาเร็จในกิจกรรมนั้นๆ จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะผกผัน คือถ้าความคาดหวังหรือ
โอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีค่าน้อย(งานยาก) เมื่อทางานนั้นสาเร็จค่าของสิ่งล่อใจจากความสาเร็จ
ในกิจ กรรมนั้ นๆ (ความภูมิใจในความสาเร็จ) ย่อมมีค่าสู ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากโอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็จมีค่าสูง(งานง่าย) เมื่อทางานนั้นสาเร็จ ค่าของสิ่งล่อใจจากความสาเร็จในกิจกรรม
นั้นๆ (ความภูมิใจในความสาเร็จ) ย่อมมีค่าน้อย
2.2 แนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Tendency to Avoid Failure : TAF)
ถ้าความพยายามของบุคคลที่ผลสัมฤทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของอารมณ์ทางลบ ในที่ผ่านมา
บุคคลจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ค่าของสิ่งล่อใจจากความล้มเหลวในกิจกรรมนั้นๆ (ความรู้สึกละอายหรือเสีย
หน้า) จะมีมาก ถ้างานนั้นเป็นงานที่ง่ายหรือโอกาสที่จ ะประสบความสาเร็จมีมาก ในทางตรงข้ามค่า
ของสิ่งล่อใจจากความล้มเหลวในกิจกรรมนั้นๆ (ความรู้สึกอายหรือเสียหน้า) จะมีน้อยถ้าหากงานที่ทา
นั้นเป็นงานที่ยากหรือโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีน้อยและโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวกับ
โอกาสที่จะประสบความสาเร็จจะมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะผกผัน คือ Pr = 1-Ps การหลีกเลี่ยง
ความล้มเหลวจะมีค่ามากที่สุดเมื่องานที่ทานั้นมีความยากระดับกลาง
2.3 การจูงใจจากภายนอกที่จะปฏิบัติงาน (Extrinsic Motivation to Perform the
Task) ซึ่งทาให้บุคคลปรารถนาที่จะกระทากิจกรรมนั้นหรือไม่ อันได้แก่ แรงจูงใจภายนอกและรางวัล
ที่เป็นสิ่งล่อใจ แอคคินสัน ได้เขียนในรูปสมการได้ดังนี้
Ta = Tf + Taf + Text
ฟรันเคน (Franken. 1982 : 347) สรุปว่า ความสาเร็จนั้นนาไปสู่ความรู้สึก “ของความ
ภูมิใจ”และ “ความพึงพอใจ” ส่วนความล้มเหลวนาไปสู่ความรู้สึก “อับอาย” การคาดหมาย หมายถึง
ความสาเร็จและความล้มเหลวที่บุคคลสามารถดาเนินการในกิจกรรมได้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะเป็น
ตัวกาหนดที่สาคัญของความมุ่งหวังความพยายาม ความอดทน เมื่อบุคคลคาดว่าจะมีการประเมินการ
ทาเปรียบกับมาตรฐานอันดีเลิศ การแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เรียกว่า พฤติกรรม
มุ่งสัมฤทธิ์ ในที่นี้ความกลัวความล้มเหลว หมายถึงความวิตกกังวลว่าผลของการกระทาพฤติกรรมนั้น
จะประสบความล้มเหลว ทาให้ได้ความอับอาย พฤติกรรมของผู้ที่กลัวความล้มเหลวจึงออกมาใน
ลักษณะของการหลีกเลี่ยงความล้มเหลว คือ ไม่ยอมกระทาพฤติกรรมหรือกระทาพฤติกรรมที่ย าก
มากๆ ที่ไม่มีโอกาสสาเร็จได้ การรับรู้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จหมายถึงการที่บุคคลมองเห็นว่า
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พฤติกรรมนั้นๆมีความเป็นไปได้ แนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมอันมีผลจากอิทธิพลภายนอก หมายถึง
สิ่งชักจูงหรือผลประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้จากการกระทาพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การได้ยอมรับ
จากสังคม เงินทอง การได้รับความร่วมมือจากผู้อื่น เป็นต้น
สรุปได้ว่า แมคเคลแลนด์ ที่ให้ความสนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมและการอบรมเลี้ยงดู โดยแอคคินสันเชื่อว่า สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบ 3 ประการ คื อ แนวโน้ ม ที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จ แนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและการจูงใจจากภายนอกที่จะปฏิบัติงาน
ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ถ้านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะทางานให้สาเร็จ (Motive for Success : Ms) มากกว่า
มีแรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Motive to Avoid Failure : MAF) นักเรียนจะมีแนวโน้มที่
จะรับรู้ว่างานที่ทานั้นมีความยากง่ายระดับปานกลาง แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง Ms และ MAF เป็นไป
ในลักษณะ Ms > MAF นักเรียนจะมีแนวโน้มที่จะรับรู้ว่างานที่ทานั้นมีความง่ายหรือไม่ก็ยาก เหตุที่
เลือกงานง่ายทาเพราะกลัวความล้มเหลว และเหตุที่เลือกงานยากเพราะถ้าทาไม่สาเร็จก็เป็นเพราะ
งานยากไม่ใช่เพราะตนไร้ความสามารถ
เมห์ ร าเบี ย น (Mehrabian. 1968) ได้ทาการวิเคราะห์ องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และพบว่าประกอบด้วย 8 องค์ประกอบดังนี้ 1) ความเป็นอิสระ เป็นการเปิดโอกาสในด้าน
การคิดที่เป็นอิสระ 2) การเลือกกิจกรรมที่แสดงความสาเร็จเป็นการค้นหากิจกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล 3) การต้องการความสาเร็จเป็นการกระทาที่บุคคลรู้สึกว่าเมื่อทาแล้ว
ประสบความสาเร็จ 4) การเลือกเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเป็นการกระทาที่บุคคลสามารถตัดสินใจ ทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้ มีความยากพอเหมาะกับความสามารถของตน 5) การเลือกงานที่ยากและท้า
ทายความสามารถ เป็นการคิดกิจกรรมที่ตนทาได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลเป็นงานที่ท้า
ทายความสามารถ 6) การเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและฝึกความชานาญ เป็นการเลือก
กิจกรรมที่บุคคลคิดว่าน่าสนใจ ต้องการที่จะมีชัยชนะเมื่อมีการแข่งขัน 7) การหวังผลระยะยาวเป็น
การคิดการณ์ล่วงหน้าว่าจะประสบความสาเร็จอย่างมีระบบ คิดหาวิธีการที่มุ่งจะทา สิ่งที่ต้องการให้ได้
8) ความผูกพันกับ อนาคตมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ มีการเลือกเพื่อนที่สามารถ
ร่วมงานได้ มีการรวบรวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อาจใช้แนวทางของแมคเคลแลนด์ เข้าช่วยในการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เรียนได้ โดยจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมฝึกอบรมนั กเรียนด้วยการ
ชี้ให้เห็น นักเรียนเห็นผลดีของการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้มีขึ้นในตนเองจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทาความเข้าใจถึงวิธีการคิด พูดและทา ของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยอาจจัดให้มีการสัมภาษณ์
ความคิด ความรู้สึกของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง หรือจัดให้นักเรียนได้สังเกตขั้นตอนและวิธีการ
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ทางานของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของนักเรียนเองแล้วจึงมอบหมายงาน
หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นให้ นั ก เรี ย นได้ ท า โดยให้ นั ก เรี ย นสั ง เกตและบั น ทึ ก การ
เปลี่ ย นแปลงทางความคิ ดและพฤติ กรรมของตนเองว่ าเข้า ใกล้ ลั ก ษณะการคิด พูด ทาของผู้ ที่ มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงหรือไม่เพียงใด ลักษณะที่ตนควรจะต้องปรับปรุงและครูก็จะช่วยให้กาลังใจ ให้
การเสริมแรงในระหว่างการฝึกอบรมและการทากิจกรรมของนักเรียนด้วย
ในการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงนั้นครูจะต้อง
คานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย คือ
1. มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒ นาแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ของบุคคลได้อีก เช่น
ความเชื่อมั่นในตนเอง ประสบการณ์ของความสาเร็จและความล้มเหลวการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เป็น
ต้น ดังนั้นครูจึงควรพัฒนาลักษณะบางอย่างที่กล่าวควบคู่ไปกับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักเรียนด้วย
2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยสร้างและพัฒนา
พฤติกรรมนั้นๆ หรือไม่ถ้านักเรียนตัดสินใจว่าเขาไม่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงความต้องการ
ความสาเร็จ ครูก็ไม่ควรบังคับฝืนใจนักเรียนเพราะการกระทาดังกล่าวจะไม่บังเกิดผลดีแต่อย่างใด
การที่ครูช่วยให้นักเรียนที่ปรารถนาจะพัฒนาพฤติกรรมของตนได้พัฒนาลักษณะการมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และส่งผลให้นักเรียนผู้ที่พัฒนาแล้วได้ประสบความสาเร็จได้รับการยอมรับจากสังคมอาจจะทา
ให้นักเรียนที่ไม่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมของตนในตอนแรกจะเปลี่ยนใจมาเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาตนเองได้ในตอนหลัง พวกที่ตั้งไว้ยากเกินไปนั้นเพราะรู้ว่าอาจจะต้องล้มเหลวอีกแต่ล้มเหลว
เพราะการทางานยากรักษาหน้าตัวเองได้ดีกว่าตั้งระดับความคาดหวัง ไว้ต่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยโดยวิธีวิเคราะห์
อภิมาน (Meta – Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศดังนี้
1. งานวิจัยในประเทศ
มณิภา เรืองสินชัยวานิช (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นวิช าคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลเมื อ ง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในเขตเทศบาลเมืองศรีษะเกษ มีวิธีการดาเนิน
การศึกษาค้น คว้าเป็ น สองขั้น ตอน คือ ขั้นตอนแรก กาหนดรูปแบบของผลการเรียนเป็นรูปแบบ
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สมมติฐาน ได้มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สอง ทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบตามสมมติฐาน และปรับปรุงให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 566 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตัวแปรอิสระมีจานวน 10 ตัว ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความ
ถนัดทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มโนภาพแห่งตน ความ
ตั้งใจเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางบ้าน คุณภาพการสอน และเวลาที่ใช้
ศึกษาเพิ่มเติม ตัวแปรตามมี 1 ตัว คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ใสการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ประเภท คือ แบบทดสอบ 3 ฉบับ แบบวัด 7 ฉบับ และแบบสารวจ 1 ฉบับ
การวิเคราะห์ ส าเหตุ (Path Analysis) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม และคุณภาพการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่
เป็นสาเหตุโดยตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม
ความถนัดทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุ
โดยทางอ้อมอย่างเดียวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ มโนภาพแห่งตน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความตั้งใจเรียน และสภาพแวดล้อมทางบ้าน โดยสรุป ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่สาคัญที่สุด และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม ความรู้พื้นฐานเดิม เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัด
ทางการเรียนและคุณภาพการสอน
ยุทธภูมิ ดรเถื่อน (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางภาษา
เจตคติต่อวิชาภาษาไทย บรรยากาศในชั้นเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มโนภาพแห่งตน ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง และคุณภาพการสอน และ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 336 คน จากโรงเรียน 21 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้ น ตอน (Multi-stage Random Sapling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี 2 ชนิ ด ได้ แ ก่
แบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม จานวน 25 ก็
มีอานาจจาแนกหลายข้อตั้งแต่ .28 - .67 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความถนัดทางภาษาจานวน 25 ข้อ
มีอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .26 - .73 ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 40
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ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .26 - .76 และแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 1 ฉบับ
แบ่งเป็น 6 ด้าน ด้านละ 15 ข้อ รวม 90 ข้อ มีอานาจจาแนกรายข้อ ( rxy ) ตั้งแต่ .22 - .77 ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับตั้งแต่ .81 - .90 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยวิธีพี เอ คิว ผลการวิจัย พบว่า
1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม และเจตคติต่อวิชาภาษาไทย
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยได้แก่ ความถนัดทางภาษา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3. ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลในรู ป ที่ เป็ นสาเหตุโ ดยทางอ้ อ ม ตอบผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช า
ภาษาไทยได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน มโนภาพแห่งตน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และคุณภาพ
การสอน
จากผลการวิจัยสามารถเขียนเป็นภาพประกอบได้ดังนี้

ภาพที่ 2.2 รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ที่มา : ยุทธภูมิ ดรเถื่อน (2550)
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ปัญจา ชูช่วย (2551) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษารู ป แบบปั จ จัย เชิ งสาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ ผล สั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2) พัฒนารูปแบบปัจจัย เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี กลุ่ มตัว อย่ างในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หาวิทยาลั ยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 520 คน มีตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ ในการวิจัยทั้งหมด 11 ตัว ได้แก่
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา รายได้ของครอบครัว รายจ่าย ต่อเดือน อันดับที่ในการสอบเข้า
วิธีสอบคัดเลือก เวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม ประเภทโรงเรียน นิสัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เจตคติต่อการเรียนและการปรับตัว เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จานวน 1
ฉบับ และแบบวัดจานวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อ การเรียน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบ
วัดนิสัยในการเรียนและแบบวัดการปรับตัว วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Statistica 6.0 เพื่อหา
ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน และวิ เ คราะห์ รู ป แบบปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ด้ ว ยโปรแกรมลิ ส เรล (LISREL 8.30)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 2) พัฒนารูปแบบปัจจั ยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า รูปแบบที่ปรับแก้มี ความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 23.66 ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .85 ที่องศาอิสระ
32 ค่าดัช นี วัดระดับ ความกลมกลื น (GFI) เท่ากับ .99 ค่าดัช นีวัดระดับ ความกลมกลื น ที่ปรั บ แก้
(AGFI) เท่ากับ .98 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .38 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดอธิบาย ความ
แปรปรวนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้ ร้ อ ยละ 38 ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติเรียงตามล าดับ คือ คะแนนเฉลี่ ยสะสมระดั บ
มัธยมศึกษา เวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม ประเภทโรงเรียน เจตคติต่อการเรียน รายได้ของครอบครัว
รายจ่ายต่อเดือน โดยมีอิทธิพลรวมเท่ากับ .40 .32 .20 .20 .18 .15 ตามลาดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพล
เฉพาะทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อันดับที่ในการสอบเข้า วิธีสอบ
คัดเลื อก โดยมีอิทธิพลรวม เท่ากับ .14 .09 .08 ตามล าดับตัว แปรที่มีอิทธิพลเฉพาะทางอ้ อ มต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น ได้แก่ นิ สั ยในการเรียน การปรับตัว โดยมีอิทธิพลรวม เท่ากับ .07 .04
ตามลาดับ
รั ช ดาวรรณ คาปลิ ว (2552) ทาการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ อภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาขนาดอิทธิพล
ของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบต่างๆ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์อภิมานด้วย
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วิธี Glass งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ระดับและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐที่
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ และพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 จานวน
60 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย คือ แบบสรุปรายงานวิจัย ทาการ วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) งานวิจัย
เกี่ยวกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ จานวน 60 เรื่อง ที่นามาสังเคราะห์ เป็นของมหาวิทยาลัยสาร
คามมากที่สุด (ร้อยละ 43.33) ปีที่ทาการวิจัยมากที่สุดคือ พ.ศ. 2549 (ร้อยละ 35.00) รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ที่ศึกษามากที่สุด คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ร้อยละ 55.00) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด (ร้อยละ 96.66) ลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการสุ่มอย่าง
ง่าย ระดับชั้นที่ศึกษาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด (ร้อยละ 16.66) ส่วนใหญ่ตั้งสมมุติฐาน
แบบมีทิศทาง (ร้อยละ 63.33) ตัวแปรที่ศึกษามากที่สุด คือ ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีการตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อานาจจาแนก และความยากง่าย (ร้อยละ 71.66) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานใช้ t-test มากที่สุด (ร้อยละ 95.00) และ 2) ผลการเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของรูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์แบบต่างๆ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการสอนโดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีขนาดอิทธิพลสูงสุด รองลงมา คือ รูปแบบการสอนแบบการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
รูปแบบการสอนโดยโมเดลซิปปา และรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ตามลาดับ แต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
อารยา สัสนัน (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี
ความวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน
จานวน 929 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตัวแปรอิสระมีทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการสอนของครู ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ การนาตนเอง
สู่ การเรี ย นรู้ และพฤติก รรมศึก ษาเพิ่ มเติ ม ตัว แปรตามเป็น ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นวิช า ฟิสิ ก ส์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ มีความ
เชื่อมั่น .879 และ 2) แบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์มี 6 ตอน มีค่ะ
ความเชื่อมั่นตั้งแต่ .761-.948 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คานวณ ค่าสถิติพื้นฐาน
ตรวจความตรงองค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
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สาเหตุ ผลการวิจัย พบว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระ
ที่มา : ยุทธภูมิ ดรเถื่อน (2552)
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าไค-สแควร์ 145.04 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 154 ถ้าความน่าจะ
เป็น = 0.685 ดัชนี GFI เท่ากับ . 987 ดัชนี AGFI เท่ากับ 1.000 ค่า SRMR เท่ากับ . 023 และค่า
RMSEA เท่ากับ 0 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรผันรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ได้ร้อยละ 55.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์คือ
พฤติกรรมการศึกษาเพิ่มเติม ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ได้แก่ การนาตนเองสู่การเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ และปฏิสัมพันธ์ใน
กลุ่มเพื่อน
ชนกนาถ สมีน้อย และคณะ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลปัจจัย เชิง
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สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน
เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการสอนของครู และการส่งเสริม การเรียนจาก
ผู้ปกครอง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 830
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี
2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากตั้งแต่
.24- .80 ค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .24-.48 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 ฉบับที่ 2 แบบวัด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตอน ประกอบด้วย แบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู แบบสอบถามการ
ส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตั้งแต่ .32-.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
มีค่าตั้งแต่ .82-.86 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งและ
การวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝง ผลการวิจัย พบว่า
1. โมเดลปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พัฒนาขึ้น มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (  2 = 64.112, df = 48,  2 /df = 1.336, p = .059, CFI = .999, GFI = .991,
AGFI = .970, RMSEA = .032 และ RMR = .006 )
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เจต
คติต่อการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู และการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง ซึ่งปัจจัยในโมเดล
ทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
ร้อยละ 68.40
ธี ร ะยุ ท ธ อ้ ว นวงค์ (2554) ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครู : การวิเคราะห์อภิมาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สารวจ คุณลักษณะ
และขอบข่ายงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 2) วิเคราะห์คุณภาพของผลงานวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 3) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูที่
ได้จ ากการสั งเคราะห์ แ ละสรุ ป องค์ ความรู้จ ากค่ า ขนาดอิทธิ พลของงานวิจัย ที่เ กี่ยวข้ อง และ 4)
เปรียบเทียบปัจจัยในแต่ละด้านเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงจานวน 42 เรื่อง ที่เผยแพร่ ในช่วงปี
พ.ศ. 2541-2552 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น คานวณค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยโดย
ใช้การวิเคราะห์อภิมานของ Glass เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลโดยใช้สถิติครัสคัล-วัลลิส ผลการวิจัย
พบว่า 1) การสรุปผลข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยในแต่ละเล่มสามารถสรุปได้ดังนี้ ผิดที่ผลิตงานวิจัย
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มากที่สุดคือ เพศชาย ปีการศึกษาที่พิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย
มหาสารคามผลิตงานวิจัยมากที่สุด สาขาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ สาขาวิจัย ชนิดของงานวิจัยที่
พบมากที่สุดคือ วิทยานิพนธ์ ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่มาก ที่สุดคือ หาความสัมพันธ์ จานวนตัวแปร
ตามที่ใช้ งานวิจัยมากที่สุดคือ จานวน 1 ตัวแปร วิธีการเลือก กลุ่มตัวอย่างคือ การเลื อกแบบหลาย
ขั้นตอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ จานวน 301-400 คน คุณภาพเครื่องมือในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก ประเภทเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้มากที่สุดคือ สหสัมพันธ์
อย่างง่าย หรือวิเคราะห์กาถดถอย 2) ผลการสังเคราะห์คุณภาพงานวิจัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพงานวิจัยเท่ากับ 3.15 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก 3) จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทักษะความเป็นครู มีค่าเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.57 ปัจจัยด้านพื้นฐานความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.41 และ
ปัจจัยด้านการสนับสนุนการสอน มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.03 และ 4) ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครูโดยใช้แบบทดสอบแบบครัสคัล -วัลลีส ที่
คานวณมาจากค่าขนาดอิทธิพลพบว่า ปัจจัยในแต่ละด้านทาให้ประสิ ทธิภ าพการสอนของครู ไ ม่
แตกต่างกัน
ลัดดดาพร จุปะมะดัง (2554 : 259) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริม ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
กลุ่มตัวอย่าง 1,123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบปลายปิดและแบบสอบถามกา วิเคราะห์
องค์ป ระกอบการส่ งเสริ มทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ส าหรับ นั กเรี ยน ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ 13
องค์ประกอบเรียงตามค่าน้าหนั กองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียน ด้านการให้แรงเสริมของผู้บริหาร ด้านแรง
สนับสนุนของผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ด้านความเอาใจใส่ของครูและผู้ปกครอง ด้านคุณลักษณะของ
นักเรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านคุณลักษณะครูผู้สอน สามารถอธิบายการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 52.602
สุนทร จันทรศิลา (2554 : 137) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัย ที่มี
อิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ มตัวอย่าง 1,001 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ แบบวัดอัตมโนทัศน์และแบบวัดแรงจูงใจ แบบสอบถาม
คุณภาพการสอนของครู แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับและการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์อัตมโนทัศน์ และความรู้พื้นฐานเดิมด้วยค่าอิทธิพล 0.689, 0.656, 0.263 และตัวแปรระดับ
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ห้องเรียนที่ส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ คือ บรรยากาศในชั้นเรียนและคุณภาพในการสอนของครูส่งผล
ต่อจิตวิทยาศาสตร์อย่างไม่มีนัยสาคัญด้วยค่าอิทธิพล 0.57 - 1.001
ชญานิกา ศรีวิชัย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรียนอนุบาลสั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุป ระสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิ ทธิผ ลภาวะผู้ นาของ
ผู้ บ ริ ห ารและประสิ ทธิผ ลของโรงเรี ยนอนุ บาล สั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน
2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ 3) สร้างรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่สัมพันธ์กับประสิ ทธิผลภาวะผู้ นาของผู้บ ริหารที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรียนอนุบาลสั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิผล ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ย นอนุ บ าลอยู่ใ นระดั บ ดีแ ละดีม าก ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่อ
ประสิทธิผลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประกอบด้วยตัวแปร
แฝงด้านภูมิหลังด้านสถานการณ์ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหาร และด้านพฤติกรรมผู้นาของ
ผู้ บ ริ ห าร และรู ป แบบภาวะผู้ นาของผู้บริห ารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรียนอนุบาล มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ชาติ วรภู (2555 : 111-113) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เพื่อศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,233
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อย่างง่ายเท่ากับ .359 มีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
.01 รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ
.337 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์อ ย่ า งง่ ายระหว่ า งปั จ จัย ระดับ
ห้ อ งเรี ย นกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงสุดคือบรรยากาศในชั้นเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
เท่ากับ . 792 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ .782 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุริยา มมประโคน (2555 : 109) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี กลุ่มตัวอย่ างจานวน
1,000 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด มี 5 ตอน
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ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติต่อการเรียน แบบวัดอัตมโนทัศน์ แบบวัดคุณภาพ
การสอนของครู และแบบวัดบรรยากาศในชั้นเรียนใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยันพหุระดับ
ผลการวิ จั ย พบว่ า ในระดั บ นั ก เรี ย นหรื อ ระดั บ ภายในกลุ่ ม (Within Group) ผลการวิ จั ย พบว่ า
แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01
ด้ว ยขนาดอิทธิพล 0.417 เจตคติต่อการเรียนวิขาเคมีมีอิทธิพลทางตรงและอิ ทธิพลทางอ้อ มต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.484 และ เจตคติ
ต่อการเรียนวิชาเคมีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยผ่านอัตมโนทัศน์
และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.694 และ 0.783
ตามล าดับ อัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่ อผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนัก เรี ย น
อัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.114 และอัตมโนทัศน์มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.122 ด้านอานาจการพยากรณ์ ตัวแปร
ระดับนักเรียน ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 58.00 ในระดับ
ห้ องเรี ย นหรื อระดับ ระหว่ างกลุ่ ม (Between Group) พบว่า คุณภาพการสอนของครู มีอิท ธิ พ ล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาด
อิทธิพล 0.243 บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียนและมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผ่านคุณภาพการสอนของครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.559 และ 0.773 ตามลาดับ
2. งานวิจัยต่างประเทศ
Thompson (1992) ได้ศึกษาพบว่านักเรียนบางส่วนยัง ไม่เข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจในความหมายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้สึกจากธรรมดากับสามัญสานึกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีผลทาให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเน้ นการลงมือปฏิบัติจริงหรือมี
การฝึกอบรมเพิ่มเติมกับนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยไม่เน้นให้ลงมือปฏิบัติจริงหรือไม่มีการอบรม
เพิ่มเติมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Ahuja (1994 : 55) ได้ เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเจตคติ แ ละการใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกรด 7 ในรัฐโอไฮโอ ประชากรคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 116 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 ห้องเรียน จานวน 68 คน
โดยได้รับการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มควบคุม 2 ห้องเรียนจานวน 48 คน ได้รับการ
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เรียนด้วยวิธีปกติวิเคราะห์แบบ ANCOVA ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบ
ปกติ แต่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน
Jack (2011 : 19) ได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรนั ก เรี ย นและโรงเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิทยาศาสตร์ในรัฐ อดัมมาวา
และทาราบรา ประเทศไนจีเรีย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตรในห้ องทดลองที่มี
อุปกรณ์ครบและห้องที่ไม่มีความพร้อมมีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
Lgvoegwu และ Okonkwo (2011 : 109) ได้ ศึ ก ษาความเข้ า ใจของนั ก เรี ย นของ
องค์ป ระกอบที่มีอิทธิพลต่ อ การมีทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในวิขาเคมีปฏิบัติก ารของ
นักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายใน ออกิดิของรัฐอนัมบรา กลุ่มตัวอย่าง 440 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ทดสอบ ทางสถิติด้วย Z- test ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ภายใน ห้องเรียนมีอิทธิพลต่อความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และนอกจากนี้ยังพบว่าเพศที่ต่างกันไม่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน
Akinbobola และ Afolab (2010 : 234) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียบมัธยมศึกษาที่แอฟริกาตะวันตก จากการทาแบบทดสอบภาคปฏิบัติในวิชา
ฟิสิกส์ฃที่ประเทศไนจีเรีย ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ทักษะ
ดังต่อไปนี้ได้แก่ ทักษะการจัดกระทา (17%) ทักษะการคานวณ (14.20%) ทักษะการลงความคิดเห็น
จากข้อมูล (13.60%) ทักษะการสังเกต (12%) และทักษะสื่อสาร (11.40%) ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่ า นั ก เรี ย น มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐาน (62.80%) สู ง กว่ า แบบบู ร ณาการ
(37.20%) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาปั จจั ยพหุ ระดับที่ ส่งผลต่ อผลการสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเขต 29 โดย
การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยโดยวิธีวิเคราะห์ อภิมาน (Meta - Analysis) มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับความคิดเห็นของครูและความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ในพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลต่ อผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยม เขต 29 และศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 29 โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แ ก่ นั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สังกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม จานวน 1,034 คน และ
ครูผู้สอนจานวน 278 คน จาก 6 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พืน้ ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

53
1. โรงเรียนน้าปลีกศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
2. โรงเรียนนารีนุกูล 2 อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนพนาศึกษา อาเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6. โรงเรียนปทุมราชวงศา อาเภอปทุมราช จังหวัดอานาจเจริญ

ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่

กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษาศึก ษา เขต 29 ปี การศึ ก ษา 2559 ที่ ศึ กษาต่อ โรงเรียนเดิม และมี ผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจานวน 252 คน จาก
6 โรงเรียน และครูผู้สอนจานวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling) ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 จานวนครูและนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

นักเรียน (คน)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
150
80
356
73
528
99
1038
252

ครู (คน)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
40
10
102
18
136
21
278
49

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 2 ฉบับดังนี้
ฉบับที่ 1 สาหรับสอบถามนักเรียนประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลและแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน สภาพแวดล้อมทางการเรียนและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ฉบับที่ 2 สาหรับสอบถามและแบบสัมภาษณ์ครู ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ความคิดเห็นต่อบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน ความสามารถด้านวิชาการ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การส่งเสริ มมาตรฐานความรู้การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน และความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ แบบสอบถามในการวิ จั ยทั่ ว ไป
เพียงแต่การดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อคาถามโดยวิธี
วิเคราะห์อภิมาน (Meta - Analysis) ดังนี้
1. ศึกษางานวิจัยที่มีรูปแบบและขั้นตอนการวิจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ศึกษาและประยุกต์แบบรูปงานวิจัยจากการสังเคราะห์อภิมาน (Meta - Analysis) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
3. ก าหนดปั จ จั ย พหุ ร ะดั บ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญในการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อดูรูปแบบของปัจจัยที่มี
ผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยปัจจัยพหุระดับได้แก่ ตัวแปรระดับนักเรียน ตัวแปร
ระดับครู ตัวแปรปัจจัยภายนอก ตัวแปรปัจจัยภายใน และตัวแปรระดับผู้บริหาร
3.1. ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่
3.1.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1.2 เจตคติต่อการเรียน
3.1.3 สภาพแวดล้อมทางการเรียน
3.1.4 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
3.1.5 สภาพครอบครัว
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3.2. ตัวแปรระดับครู ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได้แก่
3.2.1 วุฒิการศึกษา
3.2.2 ประสบการณ์การสอน
3.2.3 สาขาวิชาที่สาเร็จการสอน
3.2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
3.2.6 ความสามารถด้านวิชาการ
3.3 ตัวแปรปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่
3.3.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
3.3.2 นโยบาย สพม. / สพฐ.
3.4 ตัวแปรปัจจัยภายใน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่
3.4.1 โครงการสนับสนุน / กิจกรรมยกระดับ
3.4.2 ขนาดโรงเรียน
3.5 ตัวแปรระดับผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่
3.5.1 การส่งเสริมมาตรฐานความรู้
3.5.2 การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
3.5.3 การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.5.4 การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ดังนี้
1.1. ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
1.2 นายวลงกรณ์ บุ ญเต็ม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
1.3 นายบรรทม เครือวัลย์ ข้าราชการบานาญ (อดีตศึกษานิเทศก์) การศึกษา
มหาบัณฑิตการมัธยมศึกษา สาขา การสอนวิทยาศาสตร์
1.4 ดร.ดุริยะ จันทร์ประจา ผู้อานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
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1.5 นายไพรินทร์ ภานานันท์ ผู้อานวยการโรงเรียนเก่าขามวิทยา การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขา การวัดผลการศึกษา
โดยก าหนดเกณฑ์ ในการพิ จารณา แล้ ว น ามาหาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ตามวิ ธีข อง
Rovinelli and Hambelton (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2553 : 111)
ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าประเด็นที่กาหนดให้นั้นวัดได้ตรงตามองค์ประกอบที่กาหนด
ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าประเด็นที่กาหนดให้นั้นวัดได้ตรงตามองค์ประกอบที่กาหนด
ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าประเด็นที่กาหนดให้นั้นวัดไม่ตรงตามองค์ประกอบที่กาหนด
ผู้วิจัยคานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความตรงของแบบสรุปงานวิจัย
มีค่า IOC เท่ากับ 1.00
2. นาแบบสรุปงานวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3. หาความเที่ยงของแบบสรุปงานวิจัย แบบวัดซ้า (Test - Retest Reliability)
4. จัดพิมพ์แบบสรุปงานวิจัย แล้วนาแบบสรุปงานวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์ดาเนินการเก็บข้อมูล
การกาหนดค่าคะแนนแบบประเมินระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วน 5 ระดับ
1
หมายถึง
มีความคิดเห็น/การปฏิบัติน้อยที่สุด
2
หมายถึง
มีความคิดเห็น/การปฏิบัติน้อย
3
หมายถึง
มีความคิดเห็น/การปฏิบัติปานกลาง
4
หมายถึง
มีความคิดเห็น/การปฏิบัติมาก
5
หมายถึง
มีความคิดเห็น/การปฏิบัติมากที่สุด
แปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น/การปฏิบัติ(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 81-87)ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.50-5.00
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.50-4.49
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50-3.49
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.50-2.49
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00-1.49
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติที่สุด
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย ครั้ งนี้ คณะผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยใช้แ บบสอบถามไปเก็ บข้อ มูลตาม
สถานที่ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดการดาเนินงานการเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1. วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้เขี่ยวชาญ ได้ออกเก็บ
ข้อมูลภาคสนามพร้อมกัน จานวน 6 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1 ออกเก็บข้อมูล โรงเรียนน้าปลีกศึกษา และโรงเรียนนารีนุกูล 2
สายที่ 2 ออกเก็บข้อมูล โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร และโรงเรียนพนาศึกษา
สายที่ 3 ออกเก็บข้อมูล โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนปทุมราชวงศา
2. วันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม มา
ประชุม สรุป วิเคราะห์ผล และเขียนรายงานวิจัย ณ ห้องประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลทั้งหมดไปดาเนินการ ดังนี้
2.1 ลงรหัส (Coding) ในแบบทดสอบฉบับด้วยตนเอง ตามคู่มือลงรหัสที่ได้จัดทาไว้
2.2 คั ด ลอกรหั ส ที่ ล งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ลงในแบบฟอร์ ม การลงรหั ส (General Coding
Form)
2.3 นาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทา
การวิเคราะห์ทางสถิติ
3. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ผู้วิจัยนารายงานการวิจัย (ฉบับร่าง) ให้คณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
ดาเนินการวิพากย์เพื่อให้ได้รายงานวิจัยให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ที่สุด โดยจัดประชุมเพื่อวิพากย์
ผลการวิจัย ณ ห้องชนาธิป โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอและสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การคานวณค่าสถิติต่างๆ
โดยแบ่งเป็น
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ แสดงตารางแบบร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยอธิบายเกี่ยวกับ
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.2 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียน
1.3 ความคิดเห็นต่อบทบาทของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.4 ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
1.5 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ตัวแปรใช้ Multiple Regression
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
1. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม คื อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้ งฉบั บ (Reliability Analysis) โดยใช้ วิ ธีห าค่ า Alpha Coefficient ตามวิธีก ารของ
Cronbach (Cavana and Others 2001 : 320, อ้างถึงใน ศิริชัย พงษ์วิชัย 2545 :123 - 152)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูล คือ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Multiple Regression
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ น การศึกษา ปั จจัยพหุ ระดับที่ส่ งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการ
วิเคราะห์ รูป แบบอิทธิพ ลของปั จจั ยโดยวิธีวิเคราะห์ อภิมาน (Meta - Analysis) ผู้ วิจัยได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ลาดับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ลาดับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นนักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่ งผล
การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพครู ที่มีส่วนต่อการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนั กเรียน ด้านครูด้านผู้บริห าร ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการสื่อความหมายในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
X
S
หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Sig.
หมายถึง
ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน
R
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
R2
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์
Adj R2 หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับแก้ให้เหมาะสมสาหรับข้อมูลที่มีน้อย
SE B
หมายถึง
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
Beta
หมายถึง
ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เรียนในรูปคะแนนดิบ
a
หมายถึง
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
t
หมายถึง
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานของสมการถดถอยแต่ละค่าที่อยู่ในสมการ
F
หมายถึง
อัตราส่วนค่า F ที่ใช้ทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Y
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Z
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
NS21
หมายถึง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
NS22
หมายถึง
เจตคติต่อการเรียน
NS23
หมายถึง
สภาพแวดล้อมทางการเรียน
NS24
หมายถึง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
STATUS หมายถึง
สถานภาพครอบครัว
GPA
หมายถึง
ผลการเรียนเฉลี่ย
EDU
หมายถึง
วุฒิการศึกษา
TIME
หมายถึง
ประสบการณ์การสอน
MAJOR หมายถึง
สาขาวิชาที่สาเร็จการสอน
MODEL หมายถึง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
NT21
หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
NT22
หมายถึง
ความสามารถด้านวิชาการ
NT31
หมายถึง
การส่งเสริมมาตรฐานความรู้
NT32
หมายถึง
การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
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NT33
NT34
SIZE

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
ขนาดโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เสนอผลการศึกษาระดับความคิดเห็น ของนักเรียนต่อพฤติกรรมการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับความคิดเห็นของครู และความคิดเห็นของครูต่อ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการสอนที่ มุ่ งผลต่ อ การพั ฒ นาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผล
ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผล
ต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
รายการ
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.1 เมื่อครูมอบหมายงานให้ สามารถ
ทางานสาเร็จตามกาหนด
1.2 ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค
ในการเรียน แม้ว่าบทเรียนมีเนื้อหายาก
1.3 ข้าพเจ้ามีการจัดตารางวางแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และการเรียนอย่างชัดเจน
1.4 ก่อนถึงเวลาสอบ จะมีการอ่าน
หนังสือ ล่วงหน้า เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ
1.5 เมื่อคะแนนสอบออกมาไม่ดีข้าพเจ้า
จะแก้ตัวให้ได้ในครั้งต่อไป
รวม

S

ระดับความคิดเห็น

4.11

0.66

มาก

4.01

0.65

มาก

3.86

0.77

มาก

4.01

0.82

มาก

4.49

0.61

มาก

4.09

0.70

มาก

X

.
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
2. เจตคติต่อการเรียน
2.1 การเรียนเนื้อหาครบตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้ข้าพเจ้ามีความ
เชื่อมั่นในการสอบ ONET มากขึ้น
2.2 ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2.3 ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อ
เพิ่มทักษะความสามารถ ของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
2.4 การศึกษาหาความรู้มากๆ จะช่วย
พัฒนาตนเองเป็นคนรับฟังความคิดเห็น ของ
ผู้อื่นได้มากขึ้น
2.5 การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาส
ในการทางานดีขึ้น
รวม
3. สภาพแวดล้อมทางการเรียน
3.1 ห้องเรียนของข้าพเจ้ามีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
3.2 ป้ายนิเทศในห้องเรียนให้ความรู้
และช่วยเตือนความจา
3.3 ในชั่วโมงเรียนครูให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาส่วนตัว หรือปัญหา
ด้านการเรียน
3.4 ในชั่วโมงเรียนครูรับฟังความ
คิดเห็น ของนักเรียนทุกคน

S

ระดับความคิดเห็น

4.19

0.64

มาก

4.01

0.65

มาก

3.90

0.70

มาก

4.17

0.70

มาก

4.48

0.64

มาก

4.15

0.66

มาก

4.23

0.74

มาก

3.94

0.80

มาก

4.19

0.73

มาก

4.32

0.72

มาก

X

.
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายการ
3.5 ครูสอนตรงตามเนื้อหาสาระของ

.
4.45

S
0.61

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.6 เมื่อนักเรียนในห้องไม่สนใจเนื้อหา
ที่ครูสอน ครูมักจะมีเทคนิคใหม่ๆ ทาให้
นักเรียนสนใจ หรือ กลับมาสนใจในเนื้อหาที่ครู
สอนอีกเสมอ
3.7 ห้องเรียนของข้าพเจ้าสะอาด ถูก
สุขลักษณะเหมาะแก่การเรียน
3.8 ห้องเรียนของฉันจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การเรียน

4.11

0.72

มาก

3.90

0.78

มาก

3.98

0.75

มาก

รวม
4. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
4.1 ข้าพเจ้าและผู้ปกครองมักจะให้
กาลังใจกันและกัน
4.2 ครอบครัวของข้าพเจ้าให้ความ
เข้าใจ และให้กาลังใจข้าพเจ้าเมื่อทราบผลการ
เรียนที่แจ้งทุกภาคเรียน
4.3 ผู้ปกครองของข้าพเจ้าให้โอกาส
ชี้แจงเหตุผล
4.4 ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัว
มักมีกิจกรรมพิเศษ หรืองานอดิเรกร่วมกัน
4.5 เมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้ามักใช้เวลา
ว่าง ส่วนใหญ่ทบทวนเนื้อหาทางการเรียน การ
สอน กับสมาชิกในครอบครัว
รวม

4.13

0.73

มาก

4.40

0.71

มาก

4.45

0.69

มาก

4.30

0.73

มาก

3.57

0.93

มาก

3.52

0.85

มาก

4.04

0.78

มาก

X

วิชานั้น
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า โดยรวมกลุ่ มตั ว อย่ างนั กเรียนมี ความคิดเห็ น เกี่ ยวกับ แรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์มี ผ ลต่ อ การทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน อยู่ในระดับ มาก เฉลี่ ย 4.09 เมื่ อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า เมื่ อ คะแนนสอบออกมาไม่ ดี จะแก้ ตั ว ให้ ได้ ในครั้ งต่ อ ไป รองลงมาเมื่ อ ครู
มอบหมายงานให้ สามารถทางานสาเร็จตามกาหนด ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 4.11 ตามลาดับ
ปัจ จัยด้านเจตคติต่อการเรียน มีผลต่ อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีเจตคติด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มี
โอกาสในการทางานดีขึ้น รองลงมาการเรียนเนื้อหาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้มีความ
เชื่อมั่นในการสอบ ONET มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.48 และ 4.19 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
อยู่ ในระดับ มาก เฉลี่ ย 4.13 เมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่า ครูส อนตรงตามเนื้ อหาสาระของวิช านั้ น
รองลงมาในชั่วโมงเรียนครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน ค่าเฉลี่ย 4.45 และ 4.32 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว มีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครอบครัวให้ความเข้าใจและให้
กาลังใจเมื่อทราบผลการเรียนที่แจ้งทุกภาคเรียน รองลงมาผู้ปกครองมักจะให้กาลังใจกันและกัน ค่าเฉลี่ย
4.45 และ 4.40 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่
มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผล
การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
รายการ
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
1.1 ท่านเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.2 ท่านพยายามกระตุ้นให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการเรียน
1.3 ท่านแจ้งให้นักเรียนทราบผลการ
เรียนในแต่ละจุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนพยายามต่อไป
1.4 ท่านส่งเสริมนักเรียนให้รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
1.5 ท่านให้คาชมเชยนักเรียนที่
ประสบความสาเร็จในการเรียนและการทางาน
เพื่อเป็นกาลังใจ
รวม
2. ความสามารถด้านวิชาการ
2.1 ท่านมีความรู้เรื่องหลักสูตร
และเนื้อหาที่จะทาการสอนเป็นอย่างดี
2.2 ท่านนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.3 ท่านใช้วิธีการสอนและคาถาม
ทีย่ ั่วยุเพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียน

S

ระดับความคิดเห็น

4.55

0.54

มากที่สุด

4.63

0.48

มากที่สุด

4.57

0.61

มากที่สุก

4.44

0.61

มาก

4.73

0.44

มากที่สุด

4.58

0.53

มากที่สุด

4.44

0.54

มาก

4.22

0.65

มาก

4.28

0.76

มาก

X

.
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
รายการ
2. ความสามารถด้านวิชาการ
2.4 ท่านมีความสามารถในการสอน
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
2.5 ท่านให้ความรู้นักเรียนอย่าง
กว้างขวางนอกเหนือจากตาราเรียน
รวม

S

ระดับความคิดเห็น

3.93

0.55

มาก

4.42

0.50

มาก

4.26

0.60

มาก

X

.

จากตารางที่ 4.2 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างครูมีความคิดเห็น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน มีผลต่อการพัฒ นาประสิ ทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน อยู่ ในระดับ มากที่สุด เฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูควรให้ คา
ชมเชยนักเรียนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนและการทางานเพื่อเป็นกาลังใจ รองลงมาครูควรพยายาม
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ค่าเฉลี่ย 4.73 และ 4.62 ตามลาดับ
ด้านความสามารถด้านวิชาการมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ครูต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรและเนื้อหาที่ จะทาการสอนเป็นอย่างดีรองลงมา ครูต้องให้ความรู้
นักเรียนอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากตาราเรียนค่าเฉลี่ย 4.44 และ 4.42 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ น ของครูต่อผู้บริห ารสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีส่วนต่อการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของครู ต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่มีส่วนต่อการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
รายการ
1. ด้านการส่งเสริมมาตรฐานความรู้
1.1 ส่งเสริมครูให้ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน
ในการพัฒนาผู้เรียน
1.2 สนับสนุนเครื่องมือในการวัดผล
นักเรียนตามสภาพจริง
1.3 ส่งเสริมครูให้สามารถบริหารจัดการ
ห้องเรียน อย่างมีคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
1.5 ส่งเสริมให้ครูจัดหาอุปกรณ์ และ
พัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย
รวม
2 .ด้านการส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ
2.1 ตรวจสอบการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูอย่างใกล้ชิด
2.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 ริเริ่มโครงการส่งเสริมวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ

S

ระดับความคิดเห็น

4.26

0.63

มาก

4.12

0.75

มาก

4.24

0.69

มาก

4.38

0.57

มาก

4.16

0.62

มาก

4.23

0.65

มาก

3.95

0.64

มาก

4.38

0.53

มาก

4.18

0.66

มาก

X

.
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
รายการ
2.4 ให้รางวัลครูและบุคลากรที่ประสบ
ความสาเร็จ ในการพัฒนางานด้านวิชาการ / การจัด
กระบวนการเรียน
2.5 ตรวจสอบบันทึกรายงานผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างจริงจัง
รวม
3. ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพทุกรูปแบบ
3.2 ส่งเสริมคุณครูด้านผลิตสื่อการสอนที่มี
คุณภาพ
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่น อย่างใกล้ชิด
3.4 ร่วมกับครูปฏิบัติกิจกรรมที่คานึงถึงผลที่
เกิดกับผู้เรียน
3.5 จัดกิจกรรมพัฒนาครูอย่างสม่าเสมอ
รวม
4. ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
4.1 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูรักและศรัทธา ใน
วิชาชีพ
4.2 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของผู้มีจรรยาบรรณ
ในตนเอง
4.3 ผู้บริหารส่งเสริมความมีวินัยของครู
4.4 ผู้บริหารสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4.5 ผู้บริหารรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
รวม

.
4.04

S
0.70

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.14

0.57

มาก

4.13

0.62

มาก

4.34
4.28

0.59
0.64

มาก
มาก

4.22

0.65

มาก

4.30

0.74

มาก

4.38

0.60

มาก

4.30

0.64

มาก

4.61

0.53

มากที่สุด

4.44

0.73

มาก

4.48
4.38
4.46
4.47

0.71
0.75
0.38
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

X
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างครูมีความคิดเห็น ต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูด้านการส่งเสริมมาตรฐานความรู้ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่ง
ผลการพัฒ นาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ ย 4.23 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รองลงมาผู้บริหารควร
ส่งเสริมครูให้ใช้จิตวิทยาพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.26 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผล
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า ผู้ บ ริห ารควรส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญรองลงมา
ผู้บริหารควรริเริ่มโครงการส่งเสริมวิชาการในรูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.18 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการการปฏิบัติงาน มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผล
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพัฒนาครูอย่างสม่าเสมอ รองลงมาผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู
พัฒนาวิชาชีพทุกรูปแบบค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.34 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตนมีผลต่อการพัฒ นาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการ
พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูรัก และศรัทธา ในวิชาชีพรองลงมาผู้บริหารส่งเสริมความมีวินัย
ของครูค่าเฉลี่ย 4.61 และ 4.48 ตามลาดับ
2. เสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายใน
และปัจ จัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
การกาหนดค่าความสัมพันธ์
r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -29 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
r = .00 ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ตารางที่ 4.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
กับตัวแปรปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ Pearson Product Moment Correlation
ตัวแปร
SIZE GPAX STATUS NS21 NS22
ขนาดโรงเรียน
1.00 .058
.028 -.128* -.213*
(SIZE)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
1.00 .006
.231* 120
สถานภาพครอบครัว
1.00
-.098 -.114
(STATUS)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.00 .612*
ทางการเรียน (NS21)
เจตคติต่อการเรียน
1.00
(NS22)
สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน (NS23)
ความสัมพันธ์
ในครอบครัว (NS24)
ผลการทดสอบระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (ONET)
* หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

NS23 NS24 ONET
-.135* -.104 .700*
-.012
-.109

.101 .270*
-.226* 0.701*

.336*

.392*

-.024

.387*

.455*

.703*

1.00

.434*

.364*

1.00

-.012
1.00
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยระดับนักเรียนและ
ตัวแปรปัจจัยภายใน ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จากการวิเคราะห์ Pearson Product Moment Correlation พบว่า เจตคติต่อการเรียน
(NS22) สถานภาพครอบครัว (STATUS) และขนาดโรงเรียน (SIZE) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสภาพแวดล้อมทางการ
เรียน (NS23) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัว
(NS24) และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (NS21) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ กั บ ผลการทดสอบ
ระดับ ชาติขั้น พื้น ฐานของนั กเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
กับตัวแปรปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ Pearson Product Moment
Correlation
ตัวแปร SIZE ONET EDU MAJOR MODEL TIME NT21 NT22 NT31 NT32 NT33 NT34
SIZE
1.00 .73 .50
.02
.20 -.079 -.05 .09 .17 -.05 .06 .12
ONET
1.00 .92
-.05
.03 -.24 .32* .22 .49* .35* .47* .54*
EDU
1.00
.02 -.16 -.05 .29* .52* .24 .09 -.06 -.05
MAJOR
1.00 -.13 .15 -.13 .18 .06 .05 .04 .06
MODEL
1.00 .03 -.07 -.34* -.02 -.06 -.04 .10
TIME
1.00 -.31* -.05 -.31* -.41* -.31* -.25
NT21
1.00 .61* .60* .56* .44* .50*
NT22
1.00 .58* .40* .30* .29*
NT31
1.00 .76* .70* .72*
NT32
1.00 .86* .71*
NT33
1.00 .68*
NT34
1.00
* หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านครู ระดับผู้บริหาร และตัว
แปรปัจจัยภายในส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จากการวิเคราะห์ Pearson Product Moment Correlation พบว่า การส่งเสริมมาตรฐาน
การปฏิบัติตน (NT34) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดั บ .05 ส่ วนการส่ งเสริมมาตรฐานความรู้ (NT31) การส่งเสริมมาตรฐานการ
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ปฏิบัติงาน (NT33) การส่ งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ (NT32) และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน (NT21) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และวุฒิ การศึกษา (EDU) ของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง
กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ส่ วนความสามารถด้านวิช าการ
(NT22) ของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้น มั ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 อย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. เสนอผลการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายใน
และปัจ จัยภายนอกที่ ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ตอนที่ 5 เสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุ ระดับที่ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับตัวแปรอิสระทุกตัว ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ถ้าตัวแปรอิสระเกิดความสัมพันธ์
กัน เองในตัว แบบเดีย วกัน จะเกิดปั ญ หา Multicollinearity ซึ่งจะทาให้ ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์การถดถอย
ที่คานวณได้จากตัวแบบมีความเชื่อถือน้อยลง ผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตั วแปร
ที่นามาใช้พยากรณ์
1. ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (NS21) เจตคติต่อการ
เรี ยน (NS22) สภาพแวดล้ อมทางการเรียน (NS23) ความสั มพันธ์ในครอบครัว (NS24) สถานภาพ
ครอบครัว (STATUS)และผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
2. ตั ว แปรระดั บ ครู ประกอบด้ ว ย วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา(EDU) ประสบการณ์ ก ารสอน (TIME)
สาขาวิชาที่สาเร็จการสอน (MAJOR) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (MODEL) ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน (NT21) และความสามารถด้านวิชาการ(NT22)
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3. ตั ว แปรระดั บ ผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย การส่ ง เสริ ม มาตรฐานความรู้ ( NT31)การส่ ง เสริ ม
มาตรฐานประสบการณ์ วิ ชาชี พ (NT32) การส่ งเสริมมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน(NT33) และการส่ งเสริ ม
มาตรฐานการปฏิบัติตน(NT34)
4. ตัวแปรปัจจัยภายในประกอบด้วย ขนาดโรงเรียน (SIZE)
จากการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรด้ า นการตลาดทุ ก ด้ า น พบว่ า
ค่าสั มประสิทธิ์สหสั มพั น ธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ มีค่าต่ากว่า 0.75 ซึ่งถือเป็นตัว แปรพยากรณ์ ที่
สามารถน าไปวิเคราะห์ ในสมการ Multiple Regression ได้แสดงว่าตัวแปรอิส ระทุ กตัว ไม่มีปัญ หา
Multicollinearity
วิธีการวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีลาดับขั้น ดังนี้
1. เลื อ กตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว เข้ า สู่ ก ารถดถอยพหุ คู ณ โดยเทคนิ ค Enter Method เพื่ อ
วิเคราะห์ ปั จจั ยพุระดับ ที่ส่งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เลือกตัวแปรอิสระตัวแรกเข้าสู่การถดถอยพหุคูณ โดยเทคนิค Stepwise Method โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงสุดเข้าสมการก่อน
3. เลือกตัวแปรอิสระตัวที่สองเข้าสู่สมการถดถอยแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน โดยพิจารณา
เลือกตัวแปรอิสระที่ยังไม่ถูกเลือกเข้าสู่สมการ ซึ่งมีอัตราส่วน t สูงสุด อย่างมีนัยสาคัญและทาให้ R,2
สูงขึ้น
4. หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธิ์การถดถอย (R2) ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระแล้วทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Adj
R2) โดยใช้สถิติ F (F-test) เพื่อต้องการทราบกลุ่มตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อ ปัจจัยพหุระดับที่
ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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ตารางที่ 4.6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผล
ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปัจจัย

B
Beta
ค่าคงที่ (a)
34.58
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
.19
.24
สถานภาพครอบครัว (STATUS)
-0.004
-.006
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (NS21)
-0.02
-.030
เจตคติต่อการเรียน (NS22)
-0.01
-.023
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (NS23)
0.15
.20
ความสัมพันธ์ในครอบครัว (NS24)
-0.01
-0.26
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
0.39
.74
R = 0.75
F = 46.66 AdjR2 = 0.56 R2 = 0.57

t
150.18
5.59
-.14
-.544
-.40
4.01
-.52
16.55

Sig
.00**
.00**
.89
.58
.68
.00**
.60
.00**

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในกับ
ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.75(R = 0.75)แสดงว่า ปัจจัย
ระดับนักเรียนและปัจจัยภายในสามารถพยากรณ์ผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
และมีปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยภายใน บางตัวสามารถพยากรณ์ผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่ระดับนัยสาคัญ .01** (P < .01)
จากการวิ เคราะห์ โ ดยใช้ เทคนิ ค Enter พบว่า ผลการเรีย นเฉลี่ ย (GPAX) สภาพแวดล้ อ ม
ทางการเรี ย น (NS23) และขนาดโรงเรีย น (SIZE) เป็ น ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลในการพยากรณ์ ผ ลต่อ การ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน ของนั ก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ได้ คิด เป็ น ร้อ ยละ
56(AdjR2 = 0.56)
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ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณการค่าตัวแปรด้านปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้เทคนิค Stepwise Method
ปัจจัย
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (NS23)
R = 0.75
R2 = 0.56

B

SE B
Beta
.40
.02
.74
.19
.03
.23
.13
.03
17
AdjR2 = 0.56
F =

t
16.85
5.50
3.92
109.33

Sig
.00**
.00**
.00**

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยที่ถูกเลือกเข้าสู่สมการถดถอยมี 3 ตัว โดยเรียง
เข้าสู่สมการ คือ SIZE, GPAX และ NS23ซึ่งมีค่านัยสาคัญที่ F = 109.33 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
AdjR2 เท่ากับ 0.56
จาการวิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise จะเห็นว่าตัวแปรด้านปัจจัยเข้าสู่สมการถดถอย 3 ตัว คือ
ขนาดโรงเรีย น (SIZE) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และสภาพแวดล้อมทางการเรียน (NS23)สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ร้อยละ 56
ตารางที่ 4.8 ค่าสถิติของตัวแปรด้านปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย
ปัจจัย
ค่าคงที่(a)
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (NS23)
R = 0.75
R2 = 0.56

B
34.45
.40
.19
.13

SE B
Beta
t
0.19
178.70
.02
.74
16.85
.03
.23
5.50
.03
.17
3.92
AdjR2 = 0.56
F = 109.33

Sig
.00**
.00**
.00**
.00**
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จากตารางที่ 4.8 เมื่อกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยที่ดีที่สุด 3 ตัว เข้ามาอยู่ในสมการถดถอยพบว่า
1. ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปแบบคะแนนดิบ BSIZE= .40,
B GPAX = .19 และ B NS23 = .13
2. ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ได้แก่ BetaSIZE=
.74, Beta GPAX = .23 และ Beta NS23 = .17
3. ค่าคงที่ (a) = 34.45 ดังนั้นจึงได้สมการถดถอย ดังนี้
3.1 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Y = a + BSIZESIZE + B GPAX GPAX + B NS23 NS23
= 34.45 + .40 SIZE + .19 GPAX + .13 NS23.........................(1)
3.2 สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = BetaSIZEZ SIZE + Beta GPAXZ GPAX+ Beta NS23Z NS23
= .74 Z SIZE + .23Z GPAX + .17 Z NS23
...........................(2)
จากสมการที่ 1 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ เมื่อพิจารณาการพยากรณ์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวจะต้องอยู่ บนฐานคติ อิทธิพลของตัวแปร
พยากรณ์อื่น ๆ ต้องคงที่ (ค่าคงที่ 34.45) ทั้งนี้ค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ
เป็นค่าที่พิจารณาจากข้อมูลและหน่วยของข้อมูลที่จัดเก็บได้จริง ยังไม่ได้ปรับค่าคะแนนให้เห็นหน่วย
น้าหนักคะแนนเดียวกัน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์
แต่ละตัว
1. ตัวแปรขนาดโรงเรียน (SIZE) ค่า BSIZE= .40 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน
(SIZE) เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปลี่ยนไป .40
หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
2. ตัวแปรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ค่า B GPAX = .19 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยด้านผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPAX) เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เปลี่ยนไป .19 หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
3. ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางการเรียน (NS23) ค่า B NS23 = .13 แสดงให้ เห็ นว่า เมื่อ
ปั จ จั ย ด้ านสภาพแวดล้ อมทางการเรียน (NS23) เปลี่ ยนไป 1 หน่ว ย จะท าให้ ผ ลการทดสอบทาง
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การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปลี่ยนไป .13 หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
สรุ ป ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นและตั ว แปรปั จ จั ย ภายในส่ ง ผลทางบวกต่ อ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัย
ภายในที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปัจจัย
ค่าคงที่ (a)
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
วุฒิการศึกษา (EDU)
ประสบการณ์การสอน (TIME)
สาขาวิชาที่สาเร็จการสอน (MAJOR)
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (MODEL)
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (NT21)
ความสามารถด้านวิชาการ (NT22)
การส่งเสริมมาตรฐานความรู้ (NT31)
การส่ ง เสริ ม มาตรฐานประสบการณ์ วิ ชาชี พ (NT32)
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (NT33)
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน (NT34)

B
33.669
.38
0.08
-0.001
-0.003
-0.03
0.24
-.13
-0.002
-.23
.33
.20

Beta
.67.09
-.09
-.03
-.03
-.03
.21
-.13
-.00
-.26
.39
.31

t
62.62
8.28
1.03
-.33
-.34
-.31
1.77
-.95
-.02
-1.40
2.48
2.53

Sig
.00
.00
.31
.74
.74
.76
.09
.35
.98
.17
.02
.02

R = 0.89
F = 13.56
AdjR2 = 0.74 R2 = 0.80
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ ครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปร
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.89(R = 0.89)
แสดงว่า ปัจจัยระดับ ครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในสามารถพยากรณ์ผลต่อการทดสอบ
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ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 และมีปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัย ภายใน บางตัวสามารถ
พยากรณ์ผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่ระดับนัยสาคัญ
.01**
(P < .01)
จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Enter พบว่า ขนาดโรงเรียน (SIZE) การส่งเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน(NT33) และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน (NT34) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์
ผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ คิดเป็นร้อยละ 74(AdjR2
= 0.74)
ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณการค่าตัวแปรด้านปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้เทคนิค
Stepwise Method
ปัจจัย
B
SE
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
.38
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (NT33)
.21
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน (NT34)
18
R = 0.87
R2 = 0.76 AdjR2 =

B
Beta
.04
.68
.06
.31
.08
.22
0.74 F = 48.49

t
9.27
3.14
2.21

Sig
.00
.00
.03

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยที่ถูกเลือกเข้าสู่สมการถดถอยมี 3 ตัว โดยเรียง
เข้าสู่สมการ คือ SIZE, NT33 และ NT34ซึ่งมีค่านัยสาคัญที่ F = 48.49 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
AdjR2 เท่ากับ 0.74
จาการวิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise จะเห็นว่าตัวแปรด้านปัจจัยเข้าสู่สมการถดถอย 3 ตัว คือ
ขนาดโรงเรียน (SIZE) การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (NT33) และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
(NT34) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ร้อยละ 74
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ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติของตัวแปรด้านปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผล
ต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการ
ถดถอย
ปัจจัย
ค่าคงที่ (a)
ขนาดโรงเรียน (SIZE)
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(NT33)
การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน
(NT34)
R = 0.87 R2 = 0.76

B
33.88
.38
.21
18

SE B
.28
.04
.06
.08

AdjR2 = 0.74

Beta
.68
.31
.22

t
122.31
9.27
3.14
2.21

Sig
.00
.00
.00
.03

F = 48.49

จากตารางที่ 4.11 เมื่อกลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยที่ดีที่สุด 3 ตัว เข้ามาอยู่ในสมการถดถอย พบว่า
1. ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปแบบคะแนนดิบ BSIZE= .38,
B NT33= .21 และ B NT34 = .18
2. ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ได้แก่ BetaSIZE=
.68, Beta NT33= .31 และ Beta NT34 = .22
3. ค่าคงที่ (a) = 33.88 ดังนั้นจึงได้สมการถดถอย ดังนี้
3.1 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Y = a + BSIZESIZE + B NT33NT33 + B NT34NT34
= 33.88 + .38 SIZE + .21NT33 + .18NT34 .......................(1)
3.2 สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = BetaSIZE Z SIZE + Beta NT33ZNT33 + Beta NT34 ZNT34
= .68 Z SIZE + .31ZNT33 + .22 ZNT34...........................(2)
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จากสมการที่ 1 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ เมื่อพิจารณาการพยากรณ์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวจะต้องอยู่บนฐานคติ อิทธิพลของตัวแปร
พยากรณ์อื่น ๆ ต้องคงที่ (ค่าคงที่ 33.88) ทั้งนี้ค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ
เป็ น ค่ าที่ พิ จารณาจากข้อมู ลและหน่ วยของข้อมู ลที่ จัดเก็บได้จริง ยังไม่ได้ปรับค่าคะแนนให้ เห็ นหน่ วย
น้าหนักคะแนนเดียวกัน เพื่ อให้สามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์
แต่ละตัว
1. ตัวแปรขนาดโรงเรียน (SIZE) ค่า BSIZE= .38 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน
(SIZE) เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปลี่ยนไป .38
หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
2. ตัวแปรการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน(NT33)ค่า B NT33= .21 แสดงให้เห็นว่า เมื่อปัจจัย
ด้ านการส่ งเสริ มมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (NT33) เปลี่ ย นไป 1 หน่ ว ย จะท าให้ ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปลี่ยนไป .21 หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
3. ตั ว แปรการส่ งเสริ มมาตรฐานการปฏิ บั ติ ตน (NT34) ค่ า B NT34 = .18 แสดงให้ เห็ น ว่ า
เมื่อปัจจัยด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน (NT34) เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปลี่ยนไป .18 หน่วย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขตัวแปรอื่น ๆ ต้องคงที่
สรุป ปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในส่ง ผลทางบวกต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการส่งเสริมมาตรฐาน
การปฏิบัติตนของครู
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ตอนที่ 6 เสนอผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นต่ อการจัดกิจกรรมพั ฒ นาผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29
จากการสัมภาษณ์ ครู นักเรียน และผู้บริหาร ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ด้านผู้บริหาร
1. หลักการในการบริหารจัดการโรงเรียน
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบบริหารของโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีการวางระบบภาระงานให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมการทางานที่ดีสาหรับผู้นาในรุ่นต่อไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
2. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
โรงเรียนได้ในการประชุมวางแผนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระเพื่ออภิปรายผลการ
ดาเนิ น การและสรุป ปั ญ หา อุป สรรคในการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่ านมา โดยศึกษาจากผลการ
ทดสอบ O-net เอกสาร ข้อมูล คะแนน ความต่างของคะแนน เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าวิเคราะห์
จุดเด่น และจุดพัฒ นา ผลการสอบ O-net ในแต่ล ะมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ตัวชี้วัด ช่ว ง
คะแนนการทดสอบ ร้อยละของนักเรียนที่ทาข้อสอบได้ในแต่ละข้อ แล้วนามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการ
ออกข้อสอบของ สทศ. เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง มีการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรเพื่อสอนเสริม และพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองโดยผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ โครงการ DLIT Digital School Thailand 4.0
3. การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
มีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างสม่าเสมอ มีการส่งครูเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีท างการศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งระบบ ดังนั้นครู
และบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางด้าน ICT เพื่อที่จะนาไปใช้ในการเรียนการ
สอน มี การนิ เทศ ติ ดตามโดยฝ่ ายบริห ารอย่างสม่าเสมอ อีก ทั้ งการสร้างขวัญ กาลั งใจให้ กับ ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บุคลากรในองค์กรมีความรัก กลมเกลียว และมี
ความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา
4. การพัฒนาบริหารบริบทโรงเรียนให้เอื้ออานวยต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) (เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องสมุด สื่ อ เทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น)
โรงเรียนได้มีการพัฒนาบริบทโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องเรียนที่เพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่
ห้ องเคมี ชีววิทยา ฟิ สิ กส์ รวมทั้งห้ องกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ห้ องอาเซียน ห้ องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีห้ องสมุด 3D ที่เพียงพอต่อการค้นหาข้อมูล นอกจากนั้นระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว
ความเร็วสูง ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
ด้านครู
1. กิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ได้แก่
1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.2 โครงการเตรียมความพร้อม ม.3, ม.6
1.3 การสอนผ่ าน DLIT สื่อต่างๆ วีดีทัศน์ กระดาษ หาเนื้อหานอกเนื้อบทเรียนมาเสริม
ตัวอย่างข้อสอบ เล่านิทานประกอบ
1.4 โครงการ Digital School Thailand 4.0 บทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้
1.5 ทาบันทึกการอ่านทุกวัน(ในรายวิชาภาษาไทย) ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร (อ่านจับ
ใจความสาคัญ) ฝึกมาเรื่อยๆ (ข่าว)
1.6 สะสมตัวอย่างข้อสอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
2.1 MOU กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์
ภาษาอังกฤษ นั กศึกษามาพัฒ นานักเรียน การจัดกิจกรรม กลุ่ มเป้าหมายวิทยาศาสตร์ล งปฏิ บัติการ
ในปีที่ 2
2.2 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 ศิษย์เก่า พี่สอนน้อง รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว มาช่วยแนะนา ช่วยเสริมในวันราชการ
3. โรงเรียนนานโยบาย สพม.29 / สพฐ. มาดาเนินการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) มีการประชุมปรึ กษาหารื อ ครูมี ส่ วนร่ว มในการวางเป้าหมายเพื่ อวางแผน ก าหนดนโยบาย
ร่วมกัน นโยบาย/โครงการใดช่วยยกระดับ เช่น DLIT, Asian, STEM, โรงเรียนคุณธรรม
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4. โรงเรียนนาผล (O-NET) ไปสู่การพัฒ นา/การศึกษาต่อของนักเรียน โดยเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนปีที่ผ่านมา ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก โดยการนาผลคะแนน O-NET ยื่นคะแนนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้านนักเรียน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1. โรงเรียนจัดติว ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
2. นักเรียนทบทวนความรู้ด้วยตนเองโดยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3. ครูให้ความเป็นเองกับนักเรียน สอนสนุก ไม่ชอบให้ครูสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียว
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษา
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
6. โรงเรียนมีการสอนซ่อมเสริม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
8. นักเรียนใช้ช่องทาง DLIT ในการเรียนเสริมในชั่วโมงว่าง
9. อุปกรณ์ สื่อ การจัดการเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
10. สอนเสร็จครูมีการสรุปองค์ความรู้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบ
ทางการศึก ษาระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน ระดับ ความคิ ดเห็ นของครู และความคิดเห็ น ของครูต่ อผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ในพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้า นนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. เพื่อศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้า นนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลักษณะของการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม และมีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จานวน 252 คน จาก 6 โรงเรียน และ
ครูผู้สอน จานวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียน
ความคิดเห็นต่อบทบาทของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน และ สถิ ติอ นุ มาน ศึ กษาความสั ม พั น ธ์และการพยากรณ์ ตั วแปรใช้
Multiple Regression
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน ระดับความคิดเห็ นของครูและความคิดเห็ น ของครูต่อผู้ บริห าร
สถานศึกษา ในพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 พบว่า
1.1 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน นั ก เรี ย นมีค วามคิด เห็ น เกี่ ยวกับ แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ผ ลต่ อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อคะแนน
สอบออกมาไม่ดีจะแก้ตัวให้ได้ในครั้งต่อไป รองลงมาเมื่อครูมอบหมายงานให้ สามารถทางานสาเร็จตาม
กาหนด ค่าเฉลี่ย 4.49 และ 4.11 ตามลาดับ
ปัจ จัยด้านเจตคติต่อการเรียน มีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีเจตคติด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มี
โอกาสในการทางานดีขึ้น รองลงมาการเรียนเนื้อหาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้มีความ
เชื่อมั่นในการสอบ O-NET มากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.48 และ 4.19 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับ มาก เฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูสอนตรงตามเนื้อหาสาระของวิช านั้น
รองลงมาในชั่วโมงเรียนครูรับฟังความคิดเห็น ของนักเรียนทุกคน ค่าเฉลี่ย 4.45 และ 4.32 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว มีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่
ในระดับ มาก เฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครอบครัวให้ความเข้าใจและให้ กาลังใจเมื่อ
ทราบผลการเรียนที่แจ้งทุกภาคเรียน รองลงมาผู้ปกครองมักจะให้กาลังใจกันและกัน ค่าเฉลี่ย 4.45
และ 4.40 ตามลาดับ
1.2 ความคิดเห็นของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.2.1ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่
มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.58
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูควรให้คาชมเชยนักเรียนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนและการทางาน
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เพื่อเป็นกาลังใจ รองลงมาครูควรพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ค่าเฉลี่ย 4.73 และ
4.62 ตามลาดับ
1.2.2 ด้านความสามารถด้านวิชาการ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการ
พั ฒ นาผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด เฉลี่ ย 4.26 เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรและเนื้อหาที่จะทาการสอนเป็นอย่างดี รองลงมา
ครู ต้ อ งให้ ค วามรู้ นั ก เรี ย นอย่ า งกว้ า งขวาง นอกเหนื อ จากต าราเรี ย นค่ า เฉลี่ ย 4.44 และ 4.42
ตามลาดับ
1.3 ความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีส่วนต่อ
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.3.1 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานความรู้ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผล
การพั ฒ นาผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน อยู่ ในระดั บ มาก เฉลี่ ย 4.23 เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รองลงมาผู้บริหารควร
ส่งเสริมครูให้ใช้จิตวิทยาพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.26 ตามลาดับ
1.3.2 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนที่มุ่งผลการพัฒ นาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย
4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ รองลงมาผู้บริหารควรริเริ่มโครงการส่งเสริมวิชาการในรูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.38 และ
4.18 ตามลาดับ
1.3.3 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการการปฏิบัติงาน มีผลต่อการพั ฒนาประสิทธิภาพการ
สอนที่มุ่งผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.30
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมพัฒนาครูอย่างสม่าเสมอ รองลงมาผู้บริหารควร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพทุกรูปแบบค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.34 ตามลาดับ
1.3.4 ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่
มุ่งผลการพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.47 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูรัก และศรัทธา ในวิชาชีพ รองลงมาผู้บริหาร
ส่งเสริมความมีวินัยของครู ค่าเฉลี่ย 4.61 และ 4.48 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายใน
และปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ งผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
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2.1 ตัวแปรด้านปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 โดยเจตคติต่อการเรียน สถานภาพครอบครัว และขนาด
โรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผล
การเรียนเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัว และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรีย น มีความสัมพันธ์ทางลบ กับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
2.2 ตั ว แปรด้านครู ด้ านผู้ บ ริห าร และตั ว แปรปั จจัย ภายในมีค วามสั ม พั น ธ์กับ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 โดยการส่ งเสริมมาตรฐานการปฏิ บั ติ ตน มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกในระดับสูง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ ว นการส่ งเสริ ม มาตรฐานความรู้ การส่ งเสริมมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน การส่ งเสริม มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 และวุฒิ
การศึกษาของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความสามารถด้านวิชาการของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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3. ผลการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
3.1 ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นและตั ว แปรปั จ จั ย ภายในส่ ง ผลทางบวกต่ อ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน
3.2 ปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในส่ง ผลทางบวกต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการส่งเสริมมาตรฐาน
การปฏิบัติตนของครู
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ปัจจัยพหุ ระดับที่ส่ งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ นักเรียนต่อพฤติกรรม การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน มีผลต่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมากที่สุด รองลงมาเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั กเรีย น และ ความสั ม พั น ธ์ในครอบครัว ตามล าดับ ทั้ งนี้ เป็น เพราะหาก
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนสูงจะมีการเอาใจใส่ สนใจศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณิภา เรืองสินชัยวานิช
(2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เวลาที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม และคุณภาพการสอน ตัวแปรที่
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มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุริยา ประ
โคน (2555 : 109) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิขาเคมีมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.484
และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยผ่านอัตมโน
ทัศน์และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.694 และ 0.783
ตามลาดับ
2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครู ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่มุ่งผลการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีผลต่อ
การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการสอนที่ มุ่ งผลการพั ฒ นาผลการทดสอบระดับ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน มากที่ สุ ด
รองลงมาเป็นความสามารถด้านวิชาการของครู ทั้งนี้เป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการสอนนานจะมี
แนวโน้มให้ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง ครูที่มีประสบการณ์ส อนสูง
ย่อมสามารถถ่ายทอดความรู้และสิ่งต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้องเป็นลาดับขั้นตอนและมีความ
ต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามรอบรู้ เนื้ อ หาสาระ และสามารถรู้ จุ ด บกพร่ อ งของนั ก เรี ย นได้ ลึ ก ซึ้ ง กว่ า ครู ที่ มี
ประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับชนกนาถ สมีน้อย และคณะ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิง
สาเหตุ ที่ มีอิ ท ธิพ ลต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าวิท ยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ของนัก เรีย น
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู และการส่งเสริมการ
เรี ย นจากผู้ ป กครอง ซึ่ งปั จ จั ย ในโมเดลทั้ งหมดสามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของตั ว แปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ร้อ ยละ 68.40 สอดคล้องกับอารยา สัสนัน (2552) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ได้แก่ การนาตนเองสู่การเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และครู
3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชี พครู
ที่มีส่วนต่อการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า การส่งเสริมมาตรฐาน
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การปฏิ บั ติ ต น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการสอนที่ มุ่ งผลต่อ การพั ฒ นา ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มากที่สุด รองลงมาเป็น การส่งเสริมมาตรฐานการการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมมาตรฐานความรู้ และการส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ผู้นาหรือ
ผู้บริหารองค์กรได้ใช้ความสามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือและ
เต็ ม ใจ ชี้ น าแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านการและแก้ ไ ขปั ญ หา สนั บ สนุ น การพั ฒ นาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น จะส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากครูและนักเรียนได้รับการสนับสนุน มีขวัญกาลังใจและทางานด้วยความเต็มใจ นักเรียน
เรียนรู้ด้วยความสบายใจได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดาพร จุปะมะดัง (2554 :
259) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ช่ ว งชั้ น ที่ 2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบ 13
องค์ประกอบเรียงตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียน ด้านการให้แรงเสริมของผู้บริหาร ด้านแรงสนับสนุน
ของผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ด้านความเอาใจใส่ของครูและผู้ปกครอง ด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด้าน
พฤติกรรมการสอนของครู ด้านคุณลักษณะครูผู้สอน สามารถอธิบายการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 52.60
4. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
4.1 ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นและตั ว แปรปั จ จั ย ภายในมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยเจตคติต่อการเรียน สถานภาพครอบครัว และขนาดโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรีย นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งนี้เป็นเพราะ
ครอบครัวเป็ น ส่ วนส าคัญ ที่ จ ะส่ งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐานของนักเรียนโดย
นั ก เรี ย นที่ รั บ รู้ ได้ ว่ า ตนเองอยู่ ในครอบครั ว ที่ อ บอุ่ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเรี ย นเป็ น อย่ า งดี
ผู้ปกครองให้ความรักความเอาใจใส่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และให้ค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการเรียน
สิ่งเหล่านี้ล้ วนส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนให้ สูงขึ้น และหากนักเรียนมี
เจตคติที่ ดีต่อวิช าที่เรี ยนสู งจะมีการเอาใจใส่ สนใจศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้ว ยตนเอง นักเรียน
สามารถเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ งผลให้ นั ก เรีย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
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ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น สอดคล้ องกับผลการวิจัยของชนกนาถ สมีน้อย และคณะ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ปั จจั ย เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพ ลต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิช าวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู และการ
ส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง ซึ่งปัจจัยในโมเดลทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 68.40
4.2 ปัจจัยด้านครู ด้านผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติตน มีความสั มพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนการ
ส่งเสริมมาตรฐานความรู้ การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน การส่งเสริมมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ การ
ที่ผู้นาและผู้บริหารได้ใช้ความสามารถในการบริห ารอย่างเต็มความสามารถ ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ให้กาลังใจต่อครูและนักเรียน ก็จะส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียน
สูงขึ้น ด้วยเช่น กัน ซึ่งสอดคล้ องกับชญานิกา ศรีวิชัย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผล ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลอยู่ในระดับดีและดีมาก ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ด้านภูมิหลังด้าน
สถานการณ์ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหาร และด้านพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร
5. จากผลการศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครูด้านผู้บริหาร ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า
5.1 ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นและตั ว แปรปั จ จั ย ภายในส่ ง ผลทางบวกต่ อ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่ มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น
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ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีห้องสมุด 3D ที่เพียงพอต่อการค้นหาข้อมูล ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในการเรียน มีความพยายามในการ
ทางานเพื่อให้ ได้ผลงานที่ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจในตนเองและมีความมั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งในการศึกษาต่อ
5.2 ปัจจัยระดับครู ระดับผู้บริหาร และตัวแปรปัจจัยภายในส่ง ผลทางบวกต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยด้านขนาดโรงเรียน มี
ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการส่งเสริมมาตรฐาน
การปฏิบัติตนของครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัดดาพร จุปะมะดัง (2554 : 259) พบว่า การให้แรง
เสริมของผู้บริหาร ด้านแรงสนับสนุนของผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ด้านความเอาใจใส่ของครูและผู้ปกครอง
ด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านคุณลักษณะครูผู้สอน สามารถอธิบาย
การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 52.60 และรูปแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบบริหารของโรงเรียนที่
เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมี ก ารวางระบบภาระงานให้ ส อดคล้ อ งกับ ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร มี การเรีย นรู้แ ละ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการทางานที่ดีสาหรับผู้นาในรุ่นต่อไป มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และมีการพัฒนาครูและบุคลากร
อย่างสม่าเสมอ มีการส่งครูเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งระบบ ดังนั้นครูและบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถทางด้าน ICT เพื่อที่จะนาไปใช้ในการเรียนการสอน มีการนิเทศ ติดตามโดยฝ่ายบริหาร
อย่ างสม่าเสมอ อีกทั้ งการสร้ างขวัญ กาลั งใจให้ กับ ครูและบุ คลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรในองค์กรมีความรัก กลมเกลียว และมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน
มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ครูควรส่งเสริมนักเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และปรับพฤติกรรม ด้านการสอนของครู มีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี การพัฒนาครูและบุคลากรอย่างสม่าเสมอ มีการส่งครูเข้าอบรมพัฒ นา
ความรู้ค วามสามารถในการจั ดการเรีย นการสอน มีการพั ฒ นาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่ อ
จุดมุ่งหมาย ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนมี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ก็จะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรียน
1. โรงเรี ย นควรจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม อาคารสถานที่ แ ละแหล่ งเรีย นรู้ ต่ าง ๆ ของ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม และทันสมัย
2. โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องสมุด 3D ที่เพียงพอต่อการค้นหาข้อมูล ซึ่ง
นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
1. ผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น คื อ โรงเรียนมี การบริห ารจั ด การตามวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายการบริห ารจัดการระบบคุณ ภาพ ผู้บริห าร
คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบ
บริหารของโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารควรพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีการวางระบบภาระ
งานให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร
3. ผู้บ ริห ารควรจั ดให้ มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการบริห ารงาน เพื่อสื บทอด
วัฒนธรรมการทางานที่ดีสาหรับผู้นาในรุ่นต่อไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
4. ผู้ บ ริ ห ารควรส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากร มี ก ารส่ งครูเข้ าอบรมพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
5. ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตามโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะสาหรับครู
1. ครู ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ ความสามารถและทั น สมั ย โดยเฉพาะความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และเทคนิค วิธีการสอน
2. ครูควรมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
3. ครูและบุคลากรต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางด้าน ICT
4. ครูต้องปรั บ กระบวนการสอนให้ ส อดคล้ องกับ เนื้อหา และมีความทันสมัย ตลอดจนใช้สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน
5. ครูควรเอาใจใส่นักเรียน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจั ย เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรีย นที่ ผ ลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับปานกลางหรือระดับน้อย เพื่อศึกษาปัจจัยที่แทรกซ้อนหรือปัจจัยปัญหา
อุปสรรคอันจะส่งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
2. ควรใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ อื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ เส้ นทางแบบพหุ ระดับ (Multilevel
Causal Analysis) เพื่อค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัย
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