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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
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The purposes of this research were 1) to study factors effecting the growth scores in mathematics 2) to
test the model invariance between male and female students and 3) to test the model invariance between
dichotomous growth scores and partial credit growth scores. The developed model consisted of 7 latent
variables and 12 observed variables. The research samples consisted of 334 Mathayom Suksa Three students
and 11 teachers under the Department of General Education, Bangkok Metropolis. The data of growth scores in
mathematics were secondary data obtaining from repeated measures, three-time-point measurement of
mathematics achievement, with a four-week time-lag and using the same tests. Data were analyzed by
descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation and advance statistical with path analysis and multi-group
analysis by LISREL.
The major findings were as follows:
1. The model of growth scores in mathematics of Mathayom Suksa Three students was valid and fit to
the empirical data. The model indicated that the Chi-square goodness of fit test was 2.295, df = 5, p = 0.807,
GFI = 0.999, AGFI = 0.982 and RMR = 0.017. The model accounted 58.9 % of variance in growth scores of
mathematics.
2. The growth scores in mathematics received the highest direct effects from economic of parents.
The next direct effects were prior achievement, education of teacher and attitude toward mathematics of student.
The growth scores in mathematics received the highest indirect effects from education of parents which pass
on economic of parents and attitude toward mathematics. The next indirect effects were economic of parents
which pass on prior achievement and education of teacher which pass on attitude toward mathematics.
3. The model of growth scores in mathematics of male and female students in Mathayom Suksa Three
students indicated invariance of model form and parameter LX LY and GA.
4. The model of growth scores in mathematics of Mathayom Suksa Three students from dichotomous
growth scores and partial credit growth scores indicated invariance of model form and parameter LX LY GA
BE and PS.

Department
Educational Research
Field of study Educational Measurement and Evaluation
Academic year
2004

Student’s signature…………………..…..
Advisor’s signature………………….…..
Co-advisor’s signature..................………

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยความกรุ ณ าและความช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง ของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ผูซึ่งใหคําปรึกษาแนะนําและดูแลเอาใจใส ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยดีเสมอมา ผูวิจัยจึงขอ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ บ. 18 ทุกทาน โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.สุวมิ ล
วองวาณิช ทีใ่ หคําแนะนําในการปรับแกโครงรางวิทยานิพนธ จนมีความชัดเจน ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานในภาควิชาวิจัยการศึกษา ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
และขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ และอาจารย ดร.ณัฏฐภรณ
หลาวทอง ที่ใหความกรุณาในการเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และใหคําชี้แนะในการปรับปรุง
วิทยานิพนธใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒทิ ุกทานที่ไดสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั พรอมทั้งให
คําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆในการพัฒนาเครื่องมือ
ขอขอบพระคุณผูบริหาร อาจารยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงในการ
ทดลองใชเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอขอบคุณเพือ่ นๆในสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเฉพาะ หนุย ปาลม อร นุย เน นัน
ดี พี่เอ็ม พีแ่ จด ตลอดจนพีแ่ ละเพื่อน ในภาควิชาวิจยั การศึกษาทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ
ในการทําวิจัยดวยดีตลอดมา
ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว สําหรับความรัก ความหวงใย ความเอาใจใส
กําลังใจ และสนับสนุนสงเสริมการศึกษาแกผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย………………………………………………………………………………. ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………. จ
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………….…………. ฉ
สารบัญ…………………………………………………………………………………………… ช
สารบัญตาราง………………………………………………………………………….. ………... ฌ
สารบัญแผนภาพ……………………………………………………………………….………… ญ
บทที่
1. บทนํา………………………………………………………………………………….. 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………………………….. 1
วัตถุประสงคของการวิจยั ………………………………………………………… 4
ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………4
ขอตกลงเบื้องตน…………………………………………………………………. 6
นิยามศัพททใี่ ชในการวิจัย………………………………………………………... 6
ประโยชนที่ใชในการวิจัย………………………………………………………… 7
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ……………………………………….……… 8
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวัดพัฒนาการ…………………………………. 8
ตอนที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู………………………………………………………. 10
ตอนที่ 3 งานวิจยั ที่เกีย่ วของ…………………………………………………… 14
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั …………………………………….……….. 31
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางดวยลิสเรล……… 33
3. วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………… 45
ฐานขอมูลที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………45
ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………………………………. 45
ตัวแปรที่ใชในการวิจยั ………………………………………………………….... 47
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………. 47
การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………………… 53
การวิเคราะหขอ มูล……………………………………………………………….. 54

ซ
สารบัญ (ตอ)
หนา
4. ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………...………………57
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคา สถิติพื้นฐาน……………………………...……… 59
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได…………...…62
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตร………………………………………… …………. .67
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ
ปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร…………………72
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ……………………………………... 86
สรุปการวิจัย……………………………………………………………………. 87
อภิปรายผลการวิจัย……………………………………………………………... 89
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………….95
รายการอางอิง………………………………………………………………………………...… 97
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………….103
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญ…………………………………………………………..104
ภาคผนวก ข แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร………………………………………….105
ภาคผนวก ค แบบสอบถามขอมูลนักเรียน……………………………………………… 112
ภาคผนวก ง ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลนักเรียน……...…………………………………. 114
ภาคผนวก จ แบบบันทึกคุณลักษณะของครู……………………………….……………..116
ภาคผนวก ฉ ตัวอยางคําสัง่ และผลการวิเคราะหขอมูลของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร…………………………………………………118
ภาคผนวก ช ตัวอยางคําสัง่ และผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัย
ที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการ
ที่มีการตรวจใหคาแบบทวิวภิ าคและใหคะแนนความรูบางสวน…………...140
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ……………………..…………………………………………….185

ฌ
สารบัญตาราง
ตาราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนา
สรุปผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกีย่ วของ……………………………………………………..29
จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง…………………………………………………..46
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญตอความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับประเด็นชีว้ ัดในตารางโครงสรางของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร….….….49
คาความเทีย่ งของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร………………………………...50
จํานวน และรอยละของตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนและครูผูสอน…………….….....61
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตอเนื่องที่ใชในการศึกษา……………………………..…62
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย…………………………..…65
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจยั แยกตามเพศ……………..…66
คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลปจจัยทีส่ งผลตอคะแนนพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตร และผลการวิเคราะหแยกคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร…………....68
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางเพศชายและเพศหญิง………………………….73
เปรียบเทียบคาพารามิเตอรในเมทริกซน้ําหนักองคประกอบของโมเดลการวัด
ระหวางกลุมประชากร…………………………………………………………….…74
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคา
คะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) และไดจากการตรวจใหคะแนนความรู
บางสวน (partial credit)…………………………………………………………….80

ญ
สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

หนา
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูตามแนวคิดของ Bloom………………………...…..10
รูปแบบปจจัยที่สัมพันธกับการเรียนรู ตามแนวคิดของ Wang และคณะ……... .11
โมเดลของ Walberg (Walberg productivity model)……………………... …...12
รูปแบบของ Hamischfeger และ Wiley…………………………………………13
ความสัมพันธระหวางขนาดของชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……….....14
องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร………….………24
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน…………………………………………………………………….26
ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน………………………………………..28
กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………..32
โมเดลใหญในโปรแกรมลิสเรล…………………………………………………35
โมเดลปจจัยทีส่ งผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มีการตรวจให
คาคะแนนแบบทวิวภิ าค (dichotomous)………………………………………...71
โมเดลปจจัยทีส่ งผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีรูปแบบและ
สถานะของพารามิเตอรในเมทริกซ LX LY GA ไมแปรเปลี่ยนระหวาง
นักเรียนเพศชายและเพศหญิง…………………………………………………..78
โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีรูปแบบและ
สถานะของพารามิเตอรในเมทริกซ LX LY GA BE PS ไมแปรเปลี่ยน
ระหวางคะแนนพัฒนาการที่มีการตรวจใหคาทั้งสองแบบ…………………….85

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึ กษาเปนการจั ดประสบการณใหแ กผูเ รียนเพื่อพัฒนาผูเ รีย นใหเปนมนุษ ยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
หลักการจัดการศึกษาในปจจุบัน ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
กระบวนการจัดการศึกษาตองสามารถสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งการวัดพัฒนาการเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการจัดการเรียน
การสอนแกผูเรียน เนื่องจากการวัดพัฒนาการนั้นจะทําใหทราบไดวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
มากน อ ยเพี ย งใด มี ก ารพั ฒ นาไปตรงตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น หรื อ ไม ซึ่ ง สอดคล อ งกับ
Turnbull (1987 cited in Marcia J. Belcher, 1987) ที่กลาววา รากฐานความคิดของการประเมิน
(root idea of assessing) เพื่ออยากรูวานักเรียนเรียนรูไดเพิ่มขึ้นเทาไร ในระหวางที่อยูในโรงเรียน
ซึ่งไมเพียงแตเปนความคิดที่ดีและสําคัญเทานั้น แตยังเปนเหมือนหัวใจสําคัญของแผนงานทาง
การศึกษา (education enterprise) นอกจากนี้การวัดพัฒนาการยังสามารถนําไปใชในการประเมิน
ระบบการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียนดวยวามีประสิทธิภาพในอันที่จะกอใหเกิดการเรียนรูไดดีเพียงใด
(Willett, 1994 อางถึงใน อิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล, 2541)
จุดมุงหมายที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการวัดพัฒนาการนั้น นอกจากเพื่อประเมินวาผูเรียน
มีพัฒนาการมากนอยเพียงใดก็คือ การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการ เพราะถาเรารูวาปจจัยใด
เปนปจจัยที่สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานการเรียนรู ซึ่งทําใหสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความเหมาะสมของผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาได
เต็มตามศักยภาพ
ปจจัยที่สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูไดมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการทางดานการเรียนรู Jordan,
Kaplan and Hanich (2002) ทําการศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว (achievement
growth) พบวา ระดับสติปญญาของผูเรียน และระดับรายไดของผูปกครอง เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอพัฒนาการทางดานการเรียนรูของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนที่มีระดับสติปญญาสูง รวมทั้ง
ผูปกครองมีรายไดสูง จะสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูที่สูงตามไปดวย
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Muller, Stage and Kinzie (2001) ศึกษาความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ และเพศ ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราพัฒนาการ (growth rate) ของนักเรียนกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย
โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ประกอบดวย
การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูปกครอง) พฤติกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร เจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปริมาณเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา ปริมาณเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนกอนเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
เปนตัวทํานายอัตราพัฒนาการที่ดี กลาวคือถานักเรียนเรียนเนื้อหาในโรงเรียนมามากก็จะสงผลใหมี
อัตราพัฒนาการที่สูง นอกจากนั้นยังพบวา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธในทางบวก
กับพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีแนวโนมที่จะมีอัตราพัฒนาการทางการเรียนไดดีกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
Weiner and Robinson (1986) ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ ความสามารถทางปญญา
และบุคลิกภาพที่มีผลตอความสามารถทางคณิตศาสตรในวัยรุน โดยทําการศึกษากับวัยรุนเพศชาย
และเพศหญิง ผลการวิจัย พบวา วัยรุนเพศชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดานการใช
เหตุผลมากกวาเพศหญิง และความสามารถในดานการใชเหตุผลนี้ เปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาคณิตศาสตรที่ดีที่สุดในวัยรุนเพศชาย ความสามารถดานภาษา เปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาคณิตศาสตรที่ดีที่สุดในวัยรุนเพศหญิง
นอกจากนั้น ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom, 1976) ยังกลาววา การเรียนรูของบุคคล
จะเกิดมากหรือนอยขึ้นอยูกับพื้นความรูเดิมหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของผูเรียน เนื่องจาก
ถาผูเรียนมีพื้นความรูเดิมดียอมชวยใหรับความรูใหมไดมากกวาผูเรียนที่มีพื้นความรูเดิมไมดี (อรุณี
ออนสวัสดิ์, 2537)
บลูม (Bloom, 1976) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนและการเรียน สรุปไดวา ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเรียนรู ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยแรกเปนปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางดาน
พุทธิพิสัย อันไดแก พื้นความรูเดิมของผูเรียน และความถนัด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู
ของ Walberg (1984 a, 1984 b, 1986 cited in Koutsoulis and Campbell, 2001) ที่กลาววา
ความถนัดของผูเรียน เปนปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ปจจัยที่สองเปนปจจัยที่เกี่ยวกับ
ลักษณะทางดานจิตพิสัย ไดแก ความสนใจ เจตคติตอเนื้อหาวิชาที่เรียน การยอมรับความสามารถ
เปนตน ตามทฤษฎีการเรียนรูของ Wang, Haertel and WalBerg (1993) ปจจัยทางดานจิตพิสัย
ก็เ ปน ป จ จัย ที่มี ค วามสํ าคั ญต อการเรีย นรู ใ นโรงเรีย นเชน เดี ย วกัน ส ว นป จ จัย ที่ สามเป น ปจ จั ย
ทางดานคุณภาพการสอน ไดแก การไดรบั คําชี้แนะ การมีสวนรวมในการเรียน ซึ่งปจจัยทางดาน
คุณภาพการสอนนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Walberg (1984 a, 1984 b, 1986 cited in
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Koutsoulis and Campbell, 2001) ซึ่งประกอบดวย องคประกอบทางดานการสอน ไดแก ปริมาณ
เนื้อหาในการสอนของครู และคุณภาพการสอน ที่ตางก็สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
นอกจากปจจัยทั้งสามดานที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูตามแนวคิดของบลูมแลว ตามทฤษฎี
การเรียนรูของ Wang et al. (1993) ยังมีปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางครอบครัวซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลตอการเรี ยนรูของผู เรียน ซึ่งไดแก พฤติกรรมของผูปกครอง ทัศนคติของผูปกครอง
การสนับสนุนการศึกษาของผูปกครอง เปนตน นอกจากนั้น ตามทฤษฎีการเรียนรูของ Walberg
ปจจัยทางดานการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และรายไดของครอบครัว ตางก็มี
อิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนดวยเชนเดียวกัน
จากทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวขางตน จะพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนนั้น
ประกอบดวยหลายปจจัย ทั้งปจจัยทางดานคุณลักษณะของผูเรียน ปจจัยทางดานครูผูสอนและ
ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางบาน ตางก็สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในระดับที่ตา งกัน เมื่อ
ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ล ว ย อมส งผลใหผูเ รีย นมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นที่ ดี และ เมื่อผูเ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีแลว ก็จะสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูที่ดีตามไปดวย
(Muller et al., 2001)
ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่จัดใหผูเรียนไดเรียนทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตรมีความสําคัญในระบบการศึกษาอยางมาก และมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระเบียบ
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน
ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) นอกจากนั้น
คณิ ต ศาสตร ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ชวย
พัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญที่ไมอาจ
ละเลยไดเลย ในประเทศไทยวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่หนวยงานทางการศึกษาของรัฐหลายฝาย
ใหความสําคัญเปนอยางมาก แตจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวา
ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (General Achievement Test) วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระหวาง ปการศึกษา 2543 ถึง 2545 ที่ผานมา นักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 31.22 32.37 และ 39.08 ตามลําดับ (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2547)
จากผลการประเมินที่ไดนี้ แสดงใหเห็นวาถึงแมนักเรียนจะมีแนวโนมคะแนนเพิ่มสูงขึ้น ใน
แตละป แตคะแนนที่ไดก็ยังไมสูงนัก คืออยูในเกณฑที่ไมถึงรอยละ 50 ดังนั้นความพยายามที่จะ
ศึกษาวิจัยคนหาวาปจจัยใดบางที่สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น จึง
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ควรไดรับการสงเสริมใหเกิดขึ้น แตจากการศึกษางานวิจัย พบวางานวิจัยที่เกี่ยวของ สวนใหญ
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเทานั้น ในสวนของปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรนั้น ยังไมมีผูใดทําการศึกษามากอนหนานี้
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ ส ง ผลต อ พั ฒ นาการของผู เ รี ย นในวิ ช า
คณิตศาสตร เพื่อใชเปนสารสนเทศใหกับครู อาจารย นักศึกษา ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึ ก ษาจะไดนําข อมูลไปใชใ นการจั ด ปจ จัยเพื่อเปน แนวทางสงเสริมผูเ รีย นใหมีพัฒ นาการ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียน
2. เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสรางที่สรางขึ้นระหวางนักเรียน
เพศชายและเพศหญิง
3. เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสรางที่สรางขึ้นระหวางคะแนน
พัฒนาการที่มีการตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการให
คะแนนความรูบางสวน (partial credit)
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิ จัย ครั้งนี้ ไ ดใ ชฐานขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ของ อวยพร
เรืองตระกูล (2544) ซึ่งคะแนนพัฒนาการไดจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญการศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการวัดซ้ํา (repeat) 3 ครั้ง
โดยใช แ บบทดสอบวิ ช าคณิ ต ศาสตร ฉ บั บ เดี ย วกั น และมี ก ารตรวจให ค ะแนนแบบทวิว ิภ าค
(dichotomous) และตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit) ระยะเวลาเก็บขอมูลหาง
กันครั้งละ 4 สัปดาห โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 จํานวน 635 คน เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูล
ยอนหลัง ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสามารถตามเก็บรวบรวมขอมูลได มีจํานวนทั้งสิ้น 334 คน
2 . ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัด
กรมสามัญการศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร
3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย พบว า มี ตั ว แปรเกี่ ย วข อ งหลายตั ว แปร
แบงเปนตัวแปรดานผูเรียน ไดแก เพศ เชาวปญญา ความรูพื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ความถนัดทางการเรียน ความวิตกกังวล นิสัยในการเรียน ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความคิดสรางสรรค ปญหาสวนตัว การกํากับตนเองในการเรียน เปนตน ตัวแปรดาน
ครูผูสอน ไดแก การศึกษาของครู ประสบการณ คุณภาพการสอน สภาพการจัดการเรียนการ
สอน เปนตน ตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางบาน ไดแก รายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษา
ของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง ความคาดหวังของผูปกครอง และการเอาใจใสของผูปกครอง
เปนตน
เนื่องจากตัวแปรที่เกี่ยวของบางตัวไมสามารถนํามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได เชน ใน
งานวิจัยตางประเทศ มีตัวแปรขนาดของชั้นเรี ยน แตเนื่องจากโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการเก็บขอมูลมีขนาดของชั้นเรียนใกลเคียงกัน ดังนั้น ตัวแปรนี้จึงไมไดนํามาใชศึกษาดวย และ
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ตองเก็บขอมูลยอนหลังจากกลุมตัวอยางที่มีอยู ซึ่งมีขอจํากัดที่จะศึกษา
ตัวแปรไดเพียงบางตัว ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร ดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร โดยแบงเปนตัวแปรแฝง
ภายนอก 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรแฝงการศึกษาของผูปกครอง วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ
ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดา ตัวแปรแฝงประสบการณของครูผูสอน
วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ อายุราชการ และการไดรับการอบรมทางดานการสอน
ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรแฝงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ รายไดของบิดาและรายไดของมารดา ตัวแปรแฝง เจตคติตอวิชา
คณิ ต ศาสตร วั ด ได จ ากตั ว แปรสั ง เกตได คื อ คะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า แบบวั ด เจตคติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตร ตัวแปรแฝงการศึกษาของครู วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ ระดับการศึกษาของครู
และสาขาที่จบการศึกษา ตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม วัดไดจากตัวแปรสังเกตได
คือ ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2542
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวยตัวแปรแฝง 1 ตัว คือพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
(growth) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ที่มีการประมาณคา
คะแนนพัฒนาการดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model:
LGCM)
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ขอจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลยอนหลังของตัวแปรดานนักเรียน ไดแก
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายไดของบิดามารดาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเดิม และเก็บขอมูลยอนหลังของตัวแปรดานครูผูสอน ไดแก ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบการศึกษา อายุราชการและการไดรับการอบรมทางดานการสอน ดังนั้น ขอมูลที่
ไดจากตัวแปรเหลานี้ จึงเปนการรายงานขอมูลยอนหลังของนักเรียนและครู ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลดวยตนเอง และไดพยายามอธิบายใหนักเรียนและครูเขาใจ เพือ่ ใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ถือวาขอมูลทั้งหมดนี้ไดขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม หมายถึง ระดับผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2542 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํามาจาก ระดับผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ยรวม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึกที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เชน การแสดงออก
ในรูปความพอใจ เห็นดวย หรือสนับสนุน หรือชอบ ไมชอบวิชาคณิตศาสตร โดยวัดจากแบบวัด
เจตคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ดั ด แปลงมาจากแบบวั ด เจตคติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นโดย กฤษณา คิดดี (2535) ประกอบดวยการวัดเจตคติทางตรง จํานวน
11 ขอ และการวัดเจตคติทางทางออม จํานวน 16 ขอ
คะแนนพัฒนาการ หมายถึง ขนาดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่แสดงถึงพัฒนาการ
ทางการเรียนรูของผูเรียนหลังจากที่ไดรับการเรียนการสอนแลว ซึ่งไดจากการทําแบบทดสอบวิชา
คณิตศาสตร ฉบับเดียวกัน เปนเวลา 3
ครั้ง ในการวิจัยครั้งนี้ เปนคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 สังกัดกรมสามัญการศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัดจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีการตรวจใหคะแนนแบบ
ทวิวิภาค(dichotomous) และตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit) และประมาณคา
คะแนนพัฒนาการดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model:
LGCM) ซึ่งเปนฐานขอมูล จากงานวิจัยของ อวยพร เรืองตระกูล (2544)
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คะแนนพัฒนาการที่มีการตรวจใหคาแบบทวิวิภาค หมายถึง คะแนนพัฒนาการที่มีการ
ตรวจใหคาเปน 1 และ 0 โดยที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
คะแนนพัฒนาการที่มีการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน หมายถึง คะแนนพัฒนาการที่
มีการตรวจใหคะแนนไดหลายคา ตามความรูความสามารถของผูเรียน โดยพิจารณาจากการทํา
แบบทดสอบที่วัดความรูบางสวน
คะแนนพัฒนาการที่มีการประมาณคาดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง
หมายถึง คะแนนพัฒนาการที่มีการประมาณคาตามโมเดลที่มีแนวความคิดวา คะแนนการวัดแตละ
ครั้งเปนคะแนนประกอบ (composite score) ที่ประกอบดวย องคประกอบ 3 สวน คือ สวนแรก
เปนองคประกอบในสถานะเริ่มตน สวนที่สอง เปนองคประกอบของคะแนนพัฒนาการทั้งหมด
และสวนที่สามเปนองคประกอบเฉพาะ ซึ่งเปนความคลาดเคลื่อนในการวัด มีการประมาณคาตาม
โมเดลพัฒนาการ โดยการใชโมเดลสมการโครงสราง (SEM)
วิเคราะหตัวแปรแฝงและความ
คลาดเคลื่อนของสวนที่เหลือ และตรวจสอบโมเดลดวยสมการโครงสรางเชิงยืนยัน ซึ่งโมเดลนี้
ถือเปนโมเดลที่ดีที่สุดในการวัดพัฒนาการ (Stoolmiler, 1995 อางถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 2544)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ที่มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ไดสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอครูผูสอน ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพือ่ นําไปใชในการวางแผน
นโยบาย พัฒนาวิธีการในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับผูเรียนและเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง สงเสริม สนับสนุนผูเรียน ใหมีพฒ
ั นาการทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรมาก
ยิ่งขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วของกั บป จ จัย ที่ สงผลตอ คะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตร ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการวัดพัฒนาการ ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย และตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับ
การวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางดวยลิสเรล โดยมีรายละเอียดในเนื้อหาสาระแตละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการวัดพัฒนาการ
แนวคิดของวิธีการวัดพัฒนาการไดมีการพัฒนามาเปนระยะเวลานานหลายป นับตั้งแต การ
เริ่มตนศึกษาของ Thorndike และ Thomson เมื่อ ค.ศ. 1924 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน (Thomson, 1924;
Thorndike, 1924 อางถึงใน ประสิทธิ์ ไชยกาล, 2539) โดยสามารถแบงไดเปนสองแนวคิด (ประสิทธิ์
ไชยกาล, 2539; อิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล, 2541; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้
1. แนวคิดแรกเปนวิธีการวัดพัฒนาการแบบดั้งเดิม (classical methods for measuring
change) การวัดพัฒนาการตามแนวคิดนี้ มีการวัดเพียง 2 ครั้ง คือกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีอยู
ดวยกันหลายวิธี เชน วิธีการวัดคะแนนผลตาง (difference scores) การวัดพัฒนาการที่แทจริงของ
ลอรด (estimated true gain score) วิธีการวัดคะแนนพัฒนาการสวนที่เหลือ (residual change
score) วิธีการวัดพัฒนาการที่เปนอิสระจากคะแนนสอบกอนเรียน (base- free measure of change)
วิธีการวัดพัฒนาการจากคะแนนเพิ่มมาตรฐาน (standard score method) วิธีการวัดพัฒนาการจาก
ลอการิทึมของคะแนนดิบ (logarithm of observed score method) วิธีการวัดพัฒนาการสัมพัทธ
(relative gain score) วิธีการวัดพัฒนาการโดยขจัดอิทธิพลเพดาน ของ อรุณี ออนสวัสดิ์ (2537) เปน
ตน
การวัดพัฒนาการแบบดั้งเดิมยังมีขอจํากัดโดยเฉพาะวิธีหาความแตกตางระหวางคะแนนดิบ
คือมีการอนุโลมใหความคลาดเคลื่อนของการวัดในครั้งแรกกับการวัดในครั้งหลังนั้นสามารถหักลบ
กันหมดพอดี ซึ่งเปนการฝาฝนขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม (Classical test theory)
นอกจากนี้การวัดเพียงสองครั้ง ไมสามารถอธิบายกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยาง
เพียงพอ และการวัดเพียงสองครั้ง จะทําใหพัฒนาการที่ไดอยูในรูปสมการเชิงเสนตรง ซึ่งในความ
เปนจริงแลวพัฒนาการที่เกิดขึ้นอาจอยูในรูปของสมการเชิงเสนโคงก็ได (อรุณี
ออนสวัสดิ์, 2537;
เอื้อมพร หลินเจริญ, 2539; ประสิทธิ์ ไชยกาล, 2539; อิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล, 2541; มนตทิวา ไชย
แกว, 2542)
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2. แนวคิดในการวัดพัฒนาการแนวใหม (recent method for measuring change) การวัด
พัฒนาการในแนวคิดนี้ เปนการวัดตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งเปนการศึกษากระบวนการพัฒนาที่มีการ
วัดหลาย ๆ ครั้ง เปนวิธีการที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางกวางขวาง ครอบคลุม มีความ ชัดเจน
และมีการคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนในการวัดดวย การวัดพัฒนาการในแนวใหมนี้ สามารถแบงออก
ไดเปน 4 กลุม (สมถวิล วิจิตรวรรณา, 2543) กลุมแรกเปนการประยุกตใชโมเดลสมการโครงสราง
(Structural Equation Model) ไดแก โมเดลโคงพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง โมเดลกึ่งซิมเพล็กหรือการ
ถดถอยแบบออโต เป น ต น กลุ ม ที่ ส องเป น การประยุ ก ต ใ ช โ มเดลสั ม ประสิ ท ธิ์ เ ชิ ง สุม (Random
Coefficient Models) ไดแก โมเดลพหุระดับ กลุมที่สาม
เปนกระบวนวิธีการทฤษฎีการวัดเชิง
พลวัต (Dynamic Measurement Theory) ไดแก โมเดลราสชพหุมิติ โมเดลการวัดตัวแปรพลวัตลําดับ
ขั้น และกลุมที่สี่การประยุกตใชการวิเคราะหทาง เศรษฐศาสตร (Economic
Analysis
Approaches) ไดแก การวิเคราะหอนุกรมเวลา
การวัดพัฒนาการที่มีการประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางนั้น ไดมีการพัฒนาเปนโมเดล
ตาง ๆ ขึ้นมากมาย แตโมเดลที่ไดรับความนิยมและใชกันมากในการวัดพัฒนาการนั้น ไดแก โมเดล
พัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model) โมเดลนี้ถือเปนโมเดล ที่ดีที่สุด
ในการวัดพัฒนาการ (Stoolmiler, 1995 อางถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 2544)
โมเดลโคงพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model)
ใชในการศึกษา
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญาของกลุมคนตลอดชวงเวลาที่มีการวัด
การ
เปลี่ยนแปลง (อิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล, 2541) โมเดลนี้ประกอบดวยคาพารามิเตอรพื้นฐาน ซึ่ง
สามารถอธิบายลักษณะรูปแบบความแตกตางของแตละบุคคลอยางเปนระบบในการวัด
การ
เปลี่ยนแปลงตลอดชวงเวลา (a systematic pattern of individual difference in chance over time)
โมเดลนี้มีลักษณะการวิเคราะหแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่สมบูรณและขอมูล
ที่ขาดหาย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงพัฒนาการ (growth) หรือความ
เสื่อมถอย (decline) โมเดลโคงพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงนี้มีจุดเดนที่การแสดงรูปแบบของพัฒนาการ
ตามลักษณะพัฒนาการของแตละบุคคลตามแบบแผนการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการของพัฒนาการ
(developmental process) อันเกิดจากขอมูลระยะยาว (longitudinal data) และมีโครงสรางของโมเดลที่
คลายคลึงกับโมเดลการวิเคราะหองคประกอบระยะยาวที่วัดดวยตัวบงชี้ตัวเดียว โดยกําหนดใหมีตัว
แปรแฝง คาคะแนนเฉลี่ยของผลการวัดครั้งแรกเปน
องคประกอบเริ่มตนและตัวแปรแฝงความ
ชันหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเปนองคประกอบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวแปร
สังเกตไดใหเปนคาคงที่ (constant) มีคาเทากับ 1 และความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงในแตละ
องคประกอบอีกดวย (อิทธิพงษ ตั้งสกุลเรืองไล, 2541)
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ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
2.1 แนวคิดของ Bloom
Bloom (1976; ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ, 2531; อิทธิฤทธิ์ พงษปยะรัตน, 2542) ไดศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนและการเรียน สรุปไดวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู มี 3 ตัวแปรคือ
1. ตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง การ
เรียนรูที่จําเปนตอการเรียนและมีมากอนการเรียน อันไดแก ความถนัดและพื้นความรูเดิมของนักเรียน
2. ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะทางดานจิตพิสัย (Affective Entry Characteristics) หมายถึง
สถานการณที่ผูเรียนจะแสดงออกเมื่อผูเรียนไดเรียนรู ไดแก ความสนใจและเจตคติตอเนื้อหา ที่
เรียนในโรงเรียน การยอมรับความสามารถ และบุคลิกภาพ
3. คุณภาพการสอน (Quality of instruction) หมายถึง ประสิทธิผลซึ่งผูเรียนจะไดรับผลสําเร็จ
ในการเรียนรู ซึ่งไดแก การไดรับคําแนะนํา การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู
การแกไขขอผิดพลาด และการเรียนรูผลสะทอนกลับของการกระทําวาถูกตองหรือไม
แนวคิดการเรียนรูของ Bloom เขียนเปนแผนภาพไดดังแผนภาพที่ 1
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย
พฤติกรรมดานจิตพิสัย

การเรียนรู

คุณภาพการสอน
แผนภาพที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูตามแนวคิดของ Bloom

2.2 แนวคิดของ Wang, Haertel และ Walberg
Wang, Haertel and Walberg (1993 อางถึงใน อิทธิฤทธิ์ พงษปยะรัตน, 2542) ได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยสรุปไดวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเกิดการ
เรียนรูของนักเรียนมี 3 ดานดวยกัน ดังนี้
1. ตัวแปรดานจิตวิทยา (psychological) เปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการเรียนรูในโรงเรียน
อยางมาก เชน ตัวแปรดานพุทธิพิสัย บรรยากาศในการเรียน และตัวแปรทางดานจิตพิสัย
2. ตัวแปรดานการเรียนการสอน (instruction) ไดแก ตัวแปรดานรูปแบบการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน พฤติกรรมการสอนของครู และการเสริมแรงของครูผูสอน
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3. ตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว (home environment) ไดแก ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูปกครอง ทัศนคติของผูปกครอง การสนับสนุนการศึกษาของผูปกครอง และความ
คาดหวังตอความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน เปนตน
จากการศึกษาของ Wang, Haertel and Walberg สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังแผนภาพที่ 2

ตัวแปรดานจิตวิทยา
ตัวแปรดาน
การเรียนการสอน

การเรียนรูของผูเรียน

ตัวแปรดานสภาพ
แวดลอมทางครอบครัว

แผนภาพที่ 2 รูปแบบปจจัยที่สัมพันธกับการเรียนรู ตามแนวคิดของ Wang และคณะ
2.3 แนวคิดของ Walberg
Walberg (1984 a , 1984 b, 1986 cited in Koutsoulis and Campbell, 2001) เสนอโมเดลที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูทางดานจิตพิสัย พฤติกรรม และ พุทธิพิสัย โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ 9 ปจจัย
ดังนี้
1. องคประกอบทางดานความถนัด (aptitude) ประกอบดวย ปจจัยทางดานความสามารถ
ของผูเรียน (ability) การพัฒนาตนเอง (development) และแรงจูงใจ (motivation)
2. องคประกอบทางดานการสอน (instruction) ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวกับปริมาณ ใน
การสอนของครู (amount) และคุณภาพการสอน (quality)
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม (environment) ประกอบดวย ปจจัยทางบาน หองเรียน
เพื่อน และ โทรทัศน
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ปจจัยทั้ง 9 ปจจัยนี้จะสงผลตอการเรียนรูทางดานจิตพิสัย พฤติกรรม และ พุทธิพิสัย
สามารถเขียนเปนโมเดลไดดังแผนภาพที่ 3

ความถนัด
1. ความสามารถ
2. การพัฒนา
3. แรงจูงใจ

การสอน
4. ปริมาณ
5. คุณภาพ

การเรียนรู
- จิตพิสัย
- พฤติกรรม
- พุทธิพิสัย

สิ่งแวดลอม
6. บาน
7. หองเรียน
8. เพื่อน
9. โทรทัศน
แผนภาพที่ 3 โมเดลของ Walberg (Walberg productivity model)

2.4 แนวคิดของ Hamischfeger และ Wiley
Hamischfeger and Wiley (1976 อางถึงใน นิตยา เหมือดไธสง, 2543) ไดเสนอรูปแบบการ
เรียนรูในชั้นเรียน โดยผสมผสานแนวคิดบางสวนจากแนวคิดพื้นฐานของ Carroll และแนวคิดของ
Bloom ทําใหไดตัวแปรที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. กลุมตัวแปรภูมิหลัง (background characteristics) แบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก
1.1 ภูมิหลังของครู ซึ่งประกอบดวย ภูมิหลังทางครอบครัวและสังคม อายุ เพศ และ
การศึกษาของครู เปนตน
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1.2 ภูมิหลังของนักเรียน ประกอบดวย ภูมิหลังทางครอบครัวและสังคม อายุ เพศ ความรู
พื้นฐานเดิม ความถนัด และแรงจูงใจ เปนตน
1.3
องคประกอบของหลักสูตรและสถาบัน ประกอบดวย คุณลักษณะของประเทศ
ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และโรงเรี ย น เช น ตั ว หลั ก สู ต ร ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องท อ งถิ่ น ขนาดของ
โรงเรียน เปนตน
2. ตัวแปรกระบวนการเรียนการสอน (teaching-learning process) แบงออกเปน 2
องคประกอบ ไดแก
2.1 กิจกรรมการเรียนของนักเรียน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนกระทําในกระบวนการเรียน การ
สอน เชน ฟงครูอธิบาย ซักถามปญหา ตอบคําถาม เปนตน
2.2 กิจกรรมของครู หมายถึง สิ่งที่ครูกระทําในกระบวนการเรียนการสอน
3. ตัวแปรผลลัพธหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอน (outcome) ซึ่งไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
จากการศึกษาของ Hamischfeger และ Wiley สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังแผนภาพที่ 4

ภูมิหลังของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

ภูมิหลังของครู

กิจกรรมครู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

องคประกอบของ
หลักสูตรและสถาบัน

แผนภาพที่ 4 รูปแบบของ Hamischfeger และ Wiley
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ต า งๆ สรุ ป ได ว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรู นั้ น
ประกอบดวยปจจัยทางดานนักเรียน ไดแก ความถนัด พื้นความรูเดิม เจตคติตอวิชา แรงจูงใจใฝ
สั ม ฤทธิ์ เป นต น ป จจั ยทางด านครู ผู สอน ได แก คุ ณภาพการสอน การเสริ มแรงจากครู ผู สอน
ประสบการณของครูผูสอน ปริมาณเนื้อหาที่สอน เปนตน และปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทาง
ครอบครัว ไดแก การสนับสนุนของผูปกครอง ทัศนคติของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความคาดหวังตอความสําเร็จของนักเรียน เปนตน
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ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 งานวิจัยตางประเทศ
การศึกษาจาก Project STAR ของรัฐ Tennessee ที่ศึกษาขนาดของชั้นเรียน (class size) ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาการอาน โดยทําการศึกษากับ
นักเรียน จํานวน 6,829 คน ในระดับ K-3 โดยสุมนักเรียนที่มีขนาดชั้นเรียนเล็กและใหญ ผล
การศึกษา พบวา นักเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก (small class size) มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพิ่มขึ้น
ประมาณหนึ่งในสามของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และยังพบอีกวา ผลที่ไดจากการจัดชั้นเรียนขนาด
เล็กนี้ จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเปนเวลา 5 ป หลังจากที่
นักเรียนเริ่มเรียนเมื่อจัดชั้นเรียนขนาดเล็ก (Nye, Hedges and Konstantopoulos, 1999 cited in Pong
and Pallas, 2001)
นอกจากนั้น Pong and Pallas (2001) ยังศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของชั้นเรียน การ
ครอบคลุมของหลักสูตร (curriculum coverage) และการสอนของครู (instructional) ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 8 จากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา
ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮองกง เกาหลี ไอซแลนด สิงคโปรและสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลจาก Third
International Math and Science Study (TIMSS) และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมเอชแอลเอ็ม
โดยมีโมเดลในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 5

การครอบคลุม
ของหลักสูตร

ขนาดของโรงเรียน,
ในเมือง

ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม, ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ขนาด
ชั้นเรียน

ผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียน
แตละคน

การสอนของครู

แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางขนาดของชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผลการวิจัย พบวา ประการแรกขนาดของชั้นเรียนมีผลตอการสอนของครู โดยชั้นเรียนที่มี
ขนาดเล็ก ครูจะสามารถใหคําอธิบายกับนักเรียนในชั้นเรียนไดครอบคลุมมากกวาชั้นเรียนที่มี ขนาด
ใหญ ประการที่สอง ชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ครูจะมีเวลาในการอภิปรายหัวขอนั้น ไดครอบคลุมเนื้อหา
ในหลักสูตรมากกวาชั้นเรียนขนาดใหญ ซึ่งผลจากความสัมพันธทั้งสองประการนี้ ทําให นักเรียนแต
ละคนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น
Maryellen Schaub and David Baker (Bracey, 1991) ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 8 โดยเปรียบเทียบระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุน พบวาคะแนนของนักเรียนในประเทศญี่ปุนใกลเคียงกัน (มีสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
แคบ) ในขณะที่คะแนนของนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกามีการกระจายมาก (มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานกวา ง)
และยัง พบอีก วา ตัว แปรในดา นคุณ ภาพการสอนของครู มีผ ลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
Weiner and Robinson (1986) ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ ความสามารถทางปญญาและ
บุคลิกภาพที่มีผลตอความสามารถทางคณิตศาสตรในวัยรุน โดยทําการศึกษากับวัยรุนเพศชาย 77 คน
เพศหญิง 62 คน โดยใชแบบสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) วัดความสามารถทางการใช
เหตุผล (SAT-M) และวัดความสามารถทางภาษา (SAT-V) ทดสอบกับนักเรียนเกรด 8 ที่ไดคะแนน
ในตําแหนงสเตไนทตั้งแต 4 ขึ้นไป โดยมีสมมติฐานในการวิจัยวา
1. เพศชายมีความสามารถทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการใชเหตุผลมากกวาเพศหญิงอยาง มี
นัยสําคัญ
2. ความสามารถทางการใชภาษา (verbal ability) ความสามารถดานมิติสัมพันธ (spatial
ability) องคประกอบบุคลิกภาพ (personality factors) ในวัยรุนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
3. ความสามารถทางดานการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร (mathematical reasoning ability)
ความสามารถทางการใชภาษา ความสามารถดานมิติสัมพันธ องคประกอบบุคลิกภาพ เปนตัวทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรไดแตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา วัยรุนเพศชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดานการใชเหตุผล
มากกว า เพศหญิ ง และความสามารถในด า นการใช เ หตุ ผ ลนี้ เป น ตั ว ทํ า นายผลสั ม ฤทธิ์ ใ นวิ ช า
คณิตศาสตรที่ดีที่สุดในวัย รุนเพศชาย ความสามารถดานภาษา เปน ตัว ทํานายผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตรที่ดีที่สุดในวัยรุนเพศหญิง ทั้งความสามารถดานมิติสัมพันธและองคประกอบบุคลิกภาพ
เปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมมีนัยสําคัญ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
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Hadfield, Littleton, Steiner, and Woods (1998) ทําการศึกษาตัวทํานายความมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาในการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยศึกษากับครูจํานวน 48 คน
โดยใหครูแตละคนทําการสอนใหกลุมเพื่อนดู ผลการศึกษา พบวา ตัวทํานายความมีประสิทธิภาพ
ของครูในการสอนวิชาคณิตศาสตร มีดังตอไปนี้ คือ การเตรียมการสอนของครู รูปแบบการสอน
ความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาและความสามารถในการรับรู
Malpass, O’ Nell and Hocevar (1999) ศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับตนเองใน การ
เรียน (self-regulation) การกําหนดเปาหมาย (goal orientation) การรับรูความสามารถของตนเอง (selfefficacy) ความกังวล (worry) และผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียน 144 คน ซึ่งเปนเพศชาย 78 คน และเพศหญิง 66 คน ใน
เกรด 10-12 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย และวิเคราะหขอมูล
โดยการใชโมเดลสมการโครงสราง (structural equation model)
ผลการวิ จั ย พบว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและการกํากับตนเองในการเรียน และมีความสัมพันธทางลบกับ ความ
กังวลใจ
การกําหนดเปาหมายหรือคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธในทางบวกกับการกํากับตนเองใน
การเรี ย น และความกั ง วลใจ แต ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร
เพศชายมีความกังวลนอยกวาและมีการรับรูความสามารถของตนเอง ในวิชาคณิตศาสตร
มากกวาเพศหญิง
Koutsoulis and Campbell (2001) ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และแรงจูงใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่ประกอบดวยมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง (self-concepts) เจตคติตอโรงเรียน (attitude
toward school) และความปรารถนา (aspiration) โดยที่การศึกษานี้อยูบนพื้นฐานโมเดลของ
Walberg (1984a, 1984b, 1986 cited in Koutsoulis and Campbell, 2001) โดยทําการสุมกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของนักเรียนจํานวน 737 คน จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
เสนทาง (path analysis)
ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา ตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ดี
ที่สุด คือ ความรูความสามารถเดิม (prior ability) ของนักเรียน
มโนภาพของตนเองเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ดี แรงกดดันจากผูปกครอง (pressure) เปนตัวทํานายแรงจูงใจ
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และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในทางลบ โดยเฉพาะในเพศหญิง การไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครอง (parental psychological support) พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจของ
นักเรียน และมีผลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic)
พบวามีความสําคัญมาก เนื่องจากมีอิทธิพลทางตรงตอความตองการทางดาน การศึกษา (educational
aspirations) แรงกดดัน การสงเสริมทางจิตใจ และมีอิทธิพลทางออมตอ ความรูเดิม ความตองการ
ทางดานการศึกษา เจตคติตอโรงเรียน มโนภาพของตนเองเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
Muller, Stage and Kinzie (2001) ศึกษาความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ และเพศ ตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราพัฒนาการ (growth rate) ของนักเรียนกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย
โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ประกอบดวย
การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูปกครอง) พฤติกรรมในการเรียนวิทยาศาสตร เจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปริมาณเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
จากเชื้อสายอเมริกันผิวดํา (African American) ลาตินอเมริกา (Latino) พวกผิวขาว (White) และเชื้อ
สายอเมริกันเอเชีย (Asian American) วิเคราะหขอมูลโดยใชเอชแอลเอ็ม
ผลการวิจัย พบวา ในตอนตนเพศชายมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีกวาเพศหญิงในชนชาติ
เดียวกัน นักเรียนเชื้อสายอเมริกันผิวดําที่เปนเพศหญิงมีอัตราพัฒนาการทางการเรียนที่ต่ํากวา ชน
ชาติอื่นๆ นักเรียนเชื้อสายอเมริกันเอเชียเพศชาย มีอัตราพัฒนาการทางการเรียนสูงที่สุด ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม และระดับความรูพื้นฐานเดิมมีความสัมพันธในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบวา ปริมาณเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนกอนเขาเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย เปนตัวทํานายอัตราพัฒนาการที่ดี กลาวคือถานักเรียนเรียนเนื้อหาในโรงเรียนมามากก็
จะสงผลใหมีอัตราพัฒนาการที่สูง
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีแนวโนมที่จะมีอัตราพัฒนาการทางการเรียนไดดีกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ ใน
ทางบวกกับพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Jordan, Kaplan and Hanich (2002) ทําการศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
(achievement growth) ของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู (learning difficulties) ในวิชาคณิตศาสตร
โดยทําการศึกษากับเด็กที่มีปญหาในการเรียนคณิตศาสตรและเด็กที่มีปญหาในดานการอาน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี 180 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้แบงเด็กเปน 4 กลุม คือ เด็กที่มีปญหาทั้งใน
การเรียนคณิตศาสตรและการอาน เด็กที่มีปญ
 หาในการเรียนคณิตศาสตรอยางเดียว เด็กที่มีปญหาใน
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การอานอยางเดียว และเด็กที่ไมมีปญหาทั้งการเรียนคณิตศาสตรและในดาน การอาน ผลการศึกษา
พบวา เด็กที่มีปญหาในการเรียนคณิตศาสตรอยางเดียว มีอัตราพัฒนาการ ที่เร็วกวาเด็กที่มีปญหาทั้ง
ในการเรียนคณิตศาสตรและการอาน ความสามารถทางดานการอาน มีอิทธิพลตอพัฒนาการของ
เด็กในวิชาคณิตศาสตร แตความสามารถทางดานคณิตศาสตรไมมีอิทธิพลตอพัฒนาการในการอานของ
เด็ก นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบวา ระดับสติปญญาของเด็ก และระดับรายไดมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 งานวิจัยในประเทศไทย
ทรงวิทย สุวรรณธาดา (2523) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และเปรียบเทียบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ของ นักเรียน
โปรแกรมที่ 1 กับ โปรแกรมที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช 2521
ผลการวิจัยพบวา ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทั้งนักเรียนที่เรียนโปรแกรมที่ 1 และ โปรแกรมที่ 2
จันทรเพ็ญ ธนาศุภกรกุล (2525) ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความสามารถในการแกปญหา
คณิ ต ศาสตร ความคิ ด สร า งสรรค เจตคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ความคิดสรางสรรค และเจต
คติตอวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธกันทางบวก อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
อุรี ลิ้มพิสุทธิ์ (2525) ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบบางประการซึ่งไมใช
ความสามารถทางสติปญญา ไดแกองคประกอบทางดานตัวนักเรียน องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ
สั ง คม และภู มิ ห ลั ง ของครอบครั ว องค ป ระกอบทางด า นโรงเรี ย น และองค ป ระกอบทางด า น
โรงเรียนและองคประกอบทางดานกิจกรรมนอกชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
หาสมการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชองคประกอบบาง
ประการซึ่งไมใชความสามารถทางสติปญญาเปนตัวพยากรณ กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2525 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 398 คน
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ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับ
ตัว
พยากรณ 17 ตัว ในองคประกอบซึ่งไมใชความสามารถทางสติปญญาทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 2) ตัวพยากรณที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรียน
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก ขนาดของโรงเรียน การเขาแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร การสอบซอม
วิชาคณิตศาสตร เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร และการทําอุปกรณการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ตัวพยากรณเหลานี้สามารถรวมกันพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไดรอยละ 52.81
วัลลภา จันทรเพ็ญ (2526) ศึกษานิสัยในการเรียน ทัศนคติตอการเรียนและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงและนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ํา แลวสราง
สมการทํานายสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงและต่ําจาก ตัว
ทํานายที่ดีที่สุด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สั ง กั ด กองการมั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษา กรมสามั ญ ศึ ก ษา ในส ว นกลาง เขตกรุ ง เทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 320 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงมีนิสัยในการเรียน ทัศนคติตอ
การเรียนดีกวานักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ํา และนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงมี
ความรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ํา 2) นิสัยในการเรียน ทัศนคติตอการ
เรียน และความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับสัมฤทธิผลทางการเรียนทั้งกลุมที่มีสัมฤทธิผลทางการ
เรียนสูงและต่ําในทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3) นิสัยในการเรียน ทัศนคติตอการเรียน และ
ความรับผิดชอบรวมกันพยากรณสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมอยางมี นัยสําคัญ
ที่ระดับ .01
รัตนา ดวงแกว (2526) ศึกษาความสัมพันธระหวางเชาวปญญา สภาพแวดลอมทางปญญา
ฐานะทางสังคมมิติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 314 คน
ผลการวิจัยพบวา เชาวนปญญามีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางปญญาในทางบวก อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ฐานะทางสังคมมิติ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 สหสัมพันธพหุคูณระหวางเชาวปญญา สภาพแวดลอมทางปญญา ฐานะทาง
สังคมมิติ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเทากับ 0.142 และตัวแปรทํานายที่สําคัญมีเพียง ตัวเดียว
คือ ฐานะทางสังคมมิติ
ปาจรีย วัชชวัลคุ (2527) ทําการวิจัยเพื่อหารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผล (causal model)
ขององคประกอบดานลักษณะของนักเรียน (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ทัศนคติตอ
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วิชาที่เรียน ความรูพื้นฐานเดิม และความถนัดทางเรียนเรียน) องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางบาน
(ความสัมพันธภายในครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ) และองคประกอบดานสภาพแวดลอมทาง
โรงเรียน (ความเปนผูนําดานวิชาการของครูใหญ และคุณภาพของการสอน)
กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่หก โรงเรียนเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 617 คน
ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง
โดยทางตรงและทางออม ไดแก ความเปนผูนําดานวิชาการของครูใหญ คุณภาพของการสอน มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเองและทัศนคติตอวิชาที่เรียน โดยที่ความเปนผูนําดานวิชาการของครูใหญ และคุณภาพ
ของการสอน สงผลทางตรงเชิงนิเสธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปน
สาเหตุตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทางตรง ไดแก ความรูพื้นฐานเดิม และความสัมพันธภายใน
ครอบครัว โดยที่ความสัมพันธภายในครอบครัว จะสงผลทางตรงเชิงนิเสธตอสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทางออม ไดแก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความถนัดทางการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจ
อุทัย ตั้งคํา (2527) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพสวนตัวนักเรียน (เชาวปญญา ความรู
พื้นฐาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบการเรียนแบบอิสระ แบบการเรียน แบบหลีกเลี่ยง แบบการเรียนแบบ
รวมมือ แบบการเรียนแบบพึ่งพา แบบการเรียนแบบแขงขัน แบบการเรียนแบบมีสวนรวม การเรียน
พิเศษ การควบคุมตนเอง)
สภาพแวดลอมทางบาน (ความสัมพันธภายในครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสภาพที่อยูอาศัย) และสภาพแวดลอมทางโรงเรียน (คุณภาพของการสอน ความเปน
ผูนําวิชาการของผูอํานวยการ และบรรยากาศในชั้นเรียน) กับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 601 คน
ผลการวิ จั ย พบว า ตั ว ทํ า นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ มี นั ย สํ า คั ญ คื อ ความรู พื้ น ฐาน
เชาวป ญญา แผนการเรี ย นแบบร ว มมือ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ ความเปน ผู นํ าด า นวิ ช าการของ
ผูอํานวยการ
ไมตรี อินทรประสิทธิ์ (2528) ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กับองคประกอบบางประการของตัวนักเรียน ไดแก
ความสามารถทางดานการคํานวณเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนิสัยในการเรียน และแรงจูงใจ
ใฝ
สัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรมวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร
ประจําปการศึกษา 2528 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 550
คน
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ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความถนัดทางดานการคํานวณ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ดีที่สุด
คือความสามารถทางดานการคํานวณ รองลงมา คือ เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นิสัยในการเรียน และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามลําดับ
จันทนีย กาญจนะโรจน (2529) ศึกษาภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังทางครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่หนึ่ง ปการศึกษา 2528
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 200 คน และบิดาหรือมารดา
หรือผูปกครองของนักเรียนดังกลาว จํานวน 200 คน
ผลการวิจัยพบวา ภูมิหลังทางครอบครัวที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ภูมิหลังใน
ดานตอไปนี้ อาชีพของมารดาหรือภรรยาผูปกครอง ที่อยูอาศัยของบิดามารดาหรือผูปกครอง ความ
คาดหวังของบิดามารดาหรือผูปกครองในการศึกษาตอของนักเรียน ความเห็นของบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตอวิชาคณิตศาสตร การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาวิชาคณิตศาสตรของบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง การเอาใจใสของบิดามารดาหรือผูปกครองตอการทําการบานวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
การเสริมทักษะและการใหความรูเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรของนักเรียน การเสริมทักษะและการให
ความรูเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรของบิดามารดาหรือผูปกครอง การติดตามผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของบิดามารดาหรือผูปกครอง และการใหการสนับสนุนและเสริมกําลังใจนักเรียน
นิตยา ใจตาบ (2529) ทําการศึกษาเพื่อหาสหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวทํานายรวมกันจาก
องคประกอบดานลักษณะของนักเรียน ดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน ดานสภาพแวดลอมทางบาน
กับตัวเกณฑแตละตัวคือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตรและทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร และหา
สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรอิสระรวมกันจากองคประกอบดานลักษณะของ นักเรียน
สภาพแวดลอมทางโรงเรียน และดานสภาพแวดลอมทางบานกับชุดตัวแปรตามรวมกัน คือ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาคณิตศาสตรและทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 จาก โรงเรี ย นมัธยมศึก ษา สังกัดกรมสามัญศึก ษา กระทรวงศึกษา กลุมที่ 10/7 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน
ผลงานวิจัยพบวา 1) สหสัมพันธพหุคูณระหวางผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตรกับกลุม
ตัวทํานายที่ดีที่สุด คือ พื้นความรูเดิม ความถนัดดานเหตุผลเชิงนามธรรม นิสัยในการเรียนดานการ
หลีกเลี่ยง การผลัดเวลา และความสนใจในชั่วโมงเรียน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ
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.60 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดของตัวแปรอิสระ
ร ว มกั น จากองค ป ระกอบด า นลั ก ษณะของนั ก เรี ย น ด า นสภาพแวดล อ มทางโรงเรี ย น และด า น
สภาพแวดล อ มทางบ า นกั บ ชุ ด ตั ว แปรตามร ว มกั น คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละ
ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร คาสหสัมพัทธคาโนนิคอลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ชุด ชุด
แรกมีคาสหสัมพันธคาโนนิคอล .76 คาสหสัมพันธในชุดนี้เกิดขึ้นจากตัวแปรตามที่มีน้ําหนักเดนดาน
ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตรกับตัวแปรอิสระดานมโนภาพ
เกี่ ย วกั บ ตนเอง และพื้ น ความรู เ ดิ ม ส ว นชุ ด ที่ ส อง มี ค า สหสั ม พั น ธ ค าโนบิ ค อลเท า กั บ .55
ความสัมพันธในชุดนี้ เกิดจากตัวแปรตามที่มีน้ําหนักเดนดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ทัศนคติตอวิชาคณติศาสตรกับตัวแปรอิสระดานพื้นความรูเดิม ความถนัดดานเหตุผล
เชิง
นามธรรม และมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
เฉลีย ว บุ ษเนีย ร (2530) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนคณิ ตศาสตร
พฤติ ก รรมการสอนคณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานความรู ท างคณิ ต ศาสตร เจตคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร กั บ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร และสรางสมการทํานายผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตรจาก
ตัวแปรทั้ง 4 ดังกลาวขางตน ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เขตการศึกษา 8 จํานวน
680 คน
ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมการเรี ย นคณิ ต ศาสตร พฤติ ก รรมการสอบคณิ ต ศาสตร พื้ น
ฐานความรูทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.2963,
0.1038, 0.7804 และ 0.4099 ตามลําดับ
ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2531) ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานนักเรียน
องคประกอบดานครู สภาพแวดลมทางบานและสภาพแวดลอมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และสรางสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ต ศาสตร จ ากองค ป ระกอบด า นนั ก เรี ย น องค ป ระกอบด า นครู สภาพแวดล อ มทางบ า น และ
สภาพแวดลอมทางโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผลการวิจัยพบวา 1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
กับตัวทํานายทั้ง 16 ตัวในองคประกอบดานนักเรียน องคประกอบดานครู สภาพ แวดลอมทางบาน
และสภาพแวดลอมทางโรงเรียน ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับตัว
ทํานาย 14 ตัว ในองคประกอบทั้ง 4 ดานนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) ตัวทํานายที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตรในองคประกอบทั้ง 4 ดาน มีทั้งหมด 8
ตัว โดยตัวทํานายเหลานี้รวมกันทํานายผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตรไดรอยละ 59.765
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ชิสา ศาสตรี (2531) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพของครูคณิตศาสตรตามการรับรู
ของตนเอง เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตรของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เขตการศึกษา 3 ตัวอยางประชากรเปนครูคณิตศาสตร จํานวน 35 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1220 คน
ผลการวิ จั ย พบว า 1)
สมรรถภาพของครู ค ณิ ต ศาสตร ต ามการรั บ รู ข องตนเอง และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เขตการศึกษา 3 มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 2) เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์การเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01
3) สมรรถภาพของครูคณิตศาสตรตามการรับรูของตนเอง และเจตคติของนักเรียนตอวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
ประกายศรี แคนทอง (2533)
ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน ที่มีภูมิหลัง
ทางดานการศึกษาของผูปกครองแตกตางกัน และเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูและ
ภูมิหลังดานการศึกษาของผูปกครองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 644 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนที่มีภูมิหลังทางดาน
การศึกษา
ของผูปกครองแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
3) มีปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูและภูมิหลังดานการศึกษาของผูปกครองตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วราพร ขาวสุทธิ์ (2533)
ศึกษาองคประกอบคัดสรรทางดานจิตพิสัยที่สัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และศึกษาองคประกอบคัดสรรทางดานจิตพิสัยที่สัมพันธกับการ
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น ตัวอยางประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 367 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 252 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบคัดสรรทางดานจิตพิสัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา คือ แรงจูงใจ ความวิตกกังวล และมโนมติแหงตน
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น 2) องคประกอบ คัด
สรรทางดานจิตพิสัยที่สัมพันธกับการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษา คือ ความวิตกกังวล สัมพันธกับการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น
อรวรรณ ณรงคสรศักดิ์ (2533) ศึกษาผลของคุณภาพการใหการบานที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กรุงเทพมหานคร และศึกษาลักษณะ การ
สงผลของตัวแปรตางๆ ที่มีตอคุณภาพการใหการบาน และตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
กลุ ม ตั ว อย า งประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
จากโรงเรี ย นสั ง กั ด ต า งๆ ของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,160 คน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณภาพ การ
สอน ความสามารถพื้นฐานของนักเรียน และความเอาใจใสของผูปกครอง องคประกอบที่สงผล
ทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ สภาพแวดลอมในโรงเรียน และการศึกษาของผูปกครอง
คุณภาพการสอน 2)
องคประกอบที่สงผลทางตรงตอคุณภาพการสอน คือ สภาพแวดลอมที่
โรงเรียน 3) องคประกอบที่สงผลทางตรงตอคุณภาพการใหการบาน คือ คุณภาพการสอน
4)
องคประกอบที่มีผลกระทบรวมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงสุด คือ คุณภาพ การสอน
รองลงมา คือ ความรูพื้นฐานเดิม ความเอาใจใสของผูปกครอง สภาพแวดลอมที่ โรงเรียน และ
การศึกษาของผูปกครอง ตามลําดับ ดังแผนภาพที่ 6
การศึกษาของ
ผูปกครอง

ความเอาใจใส
ของผูปกครอง

พื้นความรูเดิม
สภาพแวดลอม
ที่โรงเรียน
คุณภาพการเรียน
การสอนคณิตศาสตร

คุณลักษณะ
ของนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร

คุณภาพการ
ใหการบาน

แผนภาพที่ 6 องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

นภาลักษณ รุงสุวรรณ (2534) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นในตนเองแตกตางกัน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
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นั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองแตกต า งกั น กลุ ม ตั ว อย า งประชากรเป น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2534 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 352 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่มีระดับความเชื่อมั่นมาก
ไดแก กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรปานกลาง สูง และต่ํา ตามลําดับ 2)นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่มีระดับความเชื่อมั่นปานกลาง ไดแก กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา ปานกลาง และสูง ตามลําดับ 3) นักเรียนที่มีระดับความเชื่อมั่นใน
ตนเองแตกตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ศุภวรรณ ตัณฑ พูนเกียรติ (2534) ศึก ษาความสัมพัน ธระหวางความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตร เชาวนปญญา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ในกรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ สร า งสมการถดถอยพหุ คู ณ ในการทํ า นายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร โดยใชความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตร และเชาวนปญญาเปนตัวทํานาย กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โปรแกรมวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ปการศึกษา 2534 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 318 คน
ผลการวิจัยพบวา ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร เชาวนปญญา มีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุนั นทา ประไพตระกูล (2534) วิเ คราะหความสัมพั น ธเ ชิงสาเหตุระหวางตัว แปรใน
องค ป ระกอบดา นนั ก เรี ย น องค ป ระกอบด า นสภาพแวดล อ มทางบ าน องคป ระกอบด า นครู และ
องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กรุงเทพมหานคร ตัวอยางประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 663
คน และครูที่ทําการสอนคณิตศาสตร จํานวน 28 คน ในปการศึกษา 2534 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนคือ ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ
ทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนคือ ความเปนผูนําทางดาน วิชาการของ
อาจารยใหญหรือผูอํานวยการ ระดับการศึกษาของผูปกครอง ความสัมพันธภายในครอบครัว การ
สงเสริมการเรียนของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง และ เพศของนักเรียน โดยเพศของนักเรียน
สงผลทางออมเชิงนิเสธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
รูปที่เปนสาเหตุทั้งทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ นักเรียนคือ
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คุณภาพการสอน ขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษาของครู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เจตคติและความ
สนใจตอวิชาคณิตศาสตร และประสบการณการสอน โดยขนาดของโรงเรียนสงผล ทางตรงเชิง
นิเสธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังแผนภาพ
ที่ 7

องคประกอบดานครู
องคประกอบดานสภาพ
แวดลอมทางโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน

ระดับการศึกษาครู
ประสบการณ

องคประกอบทางดาน
เจตคติและความสนใจตอ
วิชาคณิตศาสตร
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหาร

คุณภาพการสอน

องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางบาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร

เพศของนักเรียน

รายไดผูปกครอง
ระดับการศึกษาผูปกครอง
ความสัมพันธภายใน
การสงเสริมของผูปกครอง

แผนภาพที่ 7 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรตางๆ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วราภรณ วิหคโต (2536) ศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดจาก
การวิเคราะหพหุระดับดวยเทคนิคโอแอลเอส เซพเพอรเรท อิเควชั่น กับเทคนิค เอชแอลเอ็ม กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2531 จํานวน 649 คน และครูจํานวน 21 คน
ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหพหุระดับดวยเทคนิคโอแอลเอสฯ ตัวแปรระดับนักเรียน ไดแก
เชาวนปญญา เจตคติ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ในบางห อ งเรี ย น แต โ ดยเฉลี่ ย ทุ ก ห อ งเรี ย นไม มี นั ย สํ า คั ญ ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร ซึ่งแตกตางกับการวิเคราะหดวยเทคนิคเอชแอลเอ็มที่พบวา เชาวนปญญาและเจตคติมี
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อิ ท ธิ พ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ส ว นตั ว แปรระดั บ ชั้ น เรี ย นที่ มี
อิทธิพลตอคาคงที่อยางมีนัยสําคัญในทั้ง 2 วิธีเหมือนกัน คือ ประสบการณในการสอนและขนาดของ
โรงเรียน
นริศา อุปกูล (2538) ศึกษาองคประกอบเชิงสาเหตุดานตัวนักเรียน แบบการคิด คุณภาพการ
สอน ที่ มี ผ ลต อ ความมั่ น ใจในการตอบแบบสอบแบบเลื อ กตอบ และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2538 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ตั ว แปรที่ มี ผ ลทั้ ง ทางตรง และทางอ อ ม ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร ได แก ความถนั ดทางการเรียนคณิตศาสตร แบบการคิด และความรู พื้นฐานเดิมทาง
คณิตศาสตร ตัวแปรที่มีผลทางตรงอยางเดียว ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ไดแก ความ
มั่นในใจการตอบแบบสอบแบบเลือกตอบ และตัวแปรที่มีผลทางออมอยางเดียว ต อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ไดแก การรับรูคุณภาพการสอน เพศหญิง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
อุษา คงทอง (2538) ศึกษาสํานึกทางดานจํานวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
วิเคราะหหารูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของสํานึกทางดานจํานวน และตัวแปรคัดสรรที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผลกรวิจัยพบวา ตัวแปรที่สงผลทางตรงสูงสุดตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ดาน
ความรูและทักษะ คือ ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร รองลงมา คือ ความรูพื้นฐานเดิม
และสํานึกทางดานจํานวน ตามลําดับ
จิราภรณ กุณสิทธิ์ (2541) ทําการศึกษาเพื่อสรางสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยตัวแปรดานการกํากับตนเองในการเรียน การรับรู
ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ทัศนคติตอการเรียนคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และหาตัว ทํา นายที่ ดีที่ สุ ด สํ า หรับ ทํา นายผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตรข องนั ก เรี ย น กลุ ม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 397 คน
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สามารถทํานายไดจากการกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร
และทัศนคติตอการเรียนคณิตศาสตร โดยมีตัวทํานายที่ดีที่สุด คือ การรับรู ความสามารถของ
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ตนเองทางคณิตศาสตร รองลงมา คือ ทัศนคติตอการเรียนคณิตศาสตร และ การกํากับตนเองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร
อัญชลี สิทธิกุลธร (2543) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห
โมเดลโคงพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงพหุระดับ โดยใชเทคนิค SEM และศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะ
ครู และเชาวปญญาของนักเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรคณะที่ครูจบการศึกษา และตัวแปรการศึกษาขั้นสูงสุดที่ครูสําเร็จ
การศึกษา มีอิทธิพลทางตรงกับตัวแปรวิธีการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
อิทธิพลเทากับ –0.169 และ –0.456 ตามลําดับ ตัวแปรคณะที่ครูจบการศึกษามีอิทธิพลเทากับ 0.489
ตอตัวแปรแฝงความชัน หรือพัฒนาการของผูเรียนในระดับระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 ตัวแปรเชาวปญญาของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอคะแนนในระดับตั้งตนระดับภายใน
กลุม เทากับ 0.562 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน
พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบดวย ระดับ
การศึกษา
อาชีพ และรายไดของผูปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ พื้นความรูเดิมของ นักเรียน และ
ระดับเชาวปญญาของนักเรียน สามารถสรุปได ดังแผนภาพที่ 8
ฃฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(1)
(1)

พัฒนาการทางการเรียน

(2)

ระดับสติปญญา
แผนภาพที่ 8 ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงผูที่ศึกษา 1. Muller et al. 2. Jordan et al.
จากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถ
แบงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปน 3 ดาน คือปจจัยดานนักเรียน ดานครู และดาน
สภาพแวดลอมทางบาน ดังตารางที่ 1

1. ดานนักเรียน
1.1 เพศ
1.2 เชาวปญญา
1.3 ความรูพื้นฐานเดิม
1.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
1.5 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
1.6 ความสนใจตอวิชาคณิตศาสตร
1.7 ความถนัดทางการเรียน
1.8 ความวิตกกังวล
1.9 นิสัยในการเรียน
1.10 ความเชื่อมั่นในตนเอง
1.11 ความคิดสรางสรรค
1.12 ความสามารถดานเหตุผล
1.13 มโนมติแหงตน
1.14 การกํากับตนเองในการเรียน
1.15 การรับรูความสามารถของตนเอง
1.16 สํานึกทางดานจํานวน
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21. อรวรรณ 2533

20. วราพร 2533

19. ประกายศรี 2533

18. ชิสา 2531

17. ประเสริฐ 2531

16. เฉลียว 2530

15. นิตยา 2529

14. จันทนีย 2529

13. ไมตรี 2528

12. อุทัย 2527

11. ปาจรีย 2527

10. รัตนา 2526

9. วัลลภา 2526

8. อุรี 2525

7. จันทรเพ็ญ 2525

6. ทรงวิทย 2523

5. Jordan 2002

4. Muller et al. 2001

3. Koutsoulis & Campbell 1999

ปจจัย

2. Malpass et al. 1999

ผูศึกษา

1. Weiner & Robinson 1986

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
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22. นภาลักษณ 2534

21. อรวรรณ 2533

20. วราพร 2533

19. ประกายศรี 2533

18. ชิสา 2531

17. ประเสริฐ 2531

16. เฉลียว 2530

15. นิตยา 2529

14. จันทนีย 2529

13. ไมตรี 2528

12. อุทัย 2527

11. ปาจรีย 2527

10. รัตนา 2526

9. วัลลภา 2526

8. อุรี 2525

7. จันทรเพ็ญ 2525

6. ทรงวิทย 2523

5. Jordan 2002

4. Muller et al. 2001
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29. อัญชลี 2543

2. ดานครู
2.1 การศึกษาของครู
2.2 ประสบการณ
2.3 คุณภาพการสอน
2.4 การใชสื่อการสอน
2.5 จํานวนชั่วโมงที่สอน
2.6 สภาพการจัดการเรียนการสอน
2.7 คณะที่ครูจบการศึกษา
3. ดานสภาพแวดลอมทางบาน
3.1 รายไดของผูป กครอง
3.2 ระดับการศึกษาของผูปกครอง
3.3 อาชีพของผูปกครอง
3.4 การใหความรูเพิ่มเติม
3.5 การสนับสนุนและเสริมกําลังใจ
3.6 ความคาดหวังของผูปกครอง
3.7 ที่อยูอาศัย
3.8 ความสัมพันธภายในครอบครัว
3.9 การเอาใจใสของผูปกครอง

3. Koutsoulis & Campbell 1999

ปจจัย

2. Malpass et al. 1999

ผูศึกษา

1. Weiner & Robinson 1986

ตารางที่ 1 (ตอ)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหกลุมพหุ
จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหกลุมพหุ พบวามีผูศึกษาไวหลายทาน
ดังนี้
จิราพร ผลประเสริฐ (2542) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวบงชี้สถานภาพของโรงเรียน
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพ โดยการประยุกตการวิเคราะหโครงสรางคาเฉลี่ยและ
ความแปรปรวนรวมแบบกลุมพหุที่มีตัวแปรแบบแฟนทอม (phantom variables) กลุมตัวอยางที่ศึกษา
เป นกลุ มครู ผู สอนและกลุ มหั วหน าหมวด จากโรงเรี ยนในสั งกั ดสํ านั กการศึ กษากรุ งเทพมหานคร
สํานักงานการศึกษาทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 1,066 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา มีความ
แปรเปลี่ยนในรูปแบบของโมเดลความสัมพันธระหวางตัวบงชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพันในอาชีพระหวางกลุมโรงเรียน 5
สังกัด แตมีความแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรที่ทดสอบ และมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลความสัมพันธระหวางตัวบงชี้
สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพระหวางกลุมครูผูสอนและ
กลุมหัวหนาหมวดในกลุมโรงเรียนแตละสังกัด และคาพารามิเตอรของน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรภายนอกสังเกตได แตมีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรอื่นๆ ที่เหลือทุกคาที่ทดสอบ
นงลักษณ วิรัชชัย (2540) ศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองการเปนสมาชิกดวยใจ
รักของครูระหวางบุคลากรครู 2 กลุม โดยประยุกตใชการสรางแบบจําลองสมการโครงสรางชนิดกล
ยุทธกลุมพหุ กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมครูผูสอนและกลุมหัวหนาหมวดในโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2,938 คน และ 1,609 คน ตามลําดับ โดยมีการสุม
ครูผูสอน 5-10 คน และหัวหนาหมวด 5 คน จากโรงเรียนแตละโรงเรียน รวม 334 โรงเรียน ผล
การศึ ก ษาพบว า มีความไม แ ปรเปลี่ย นของโมเดลการเปน สมาชิ ก ด ว ยใจรัก ของครูระหวา งกลุ ม
ครูผูสอนและกลุมครูหัวหนาหมวด สําหรับความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรนั้น ผลการวิเคราะห
ในตอนแรกพบวา มีค วามไมแ ปรเปลี่ย นของคา พารามิเ ตอรใ นเมทริก ซน้ํา หนัก องคป ระกอบ
(LX, LY) และเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปร ภายในแฝง (GA)
สวนการวิเคราะหเพื่อยืนยันในตอนที่สอง พบวา โมเดลมีความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในเมท
ริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (GA)
เมทริกซน้ําหนัก
องคประกอบ (LX, LY) เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรภายนอกแฝง
(PH) และเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัด ตัว
แปรภายในแฝง (PS) แตมีความแปรเปลี่ยนในเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
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ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรภายนอกสังเกตได (TD)
และเมทริกซความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรภายในสังเกตได (TE)
ประภัสสร พูลโรจน (2543) ไดพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบอิทธิพลยอนกลับของสภาพการ
แกปญหาในการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดทดสอบ
ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุแบบอิทธิพยอนกลับของสภาพการแกปญหาในการทําวิจัยของ
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่ตางกัน กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 2-4
ปการศึกษา 2543 จํานวน 428 คน จาก 4 กลุมสาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร สาขาสังคม
วิ ทยาศาสตร ชีวภาพ และสาขาวิ ทยาศาสตร กายภาพ ผลการศึกษา พบว า โมเดลเชิงสาเหตุแบบ
อิทธิพลยอนกลับของสภาพการแกปญหาในการทําวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชามีความ ไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบของโมเดล แตคาพารามิเตอรในโมเดลทุกคาที่ทดสอบมีความแปรเปลีย่ นระหวาง
นิสิตทั้ง 4 สาขาวิชา
จิตตานันท ติกุล (2545) ไดพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไดทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุความ
มีวิ นัยในตนเองระหวางนั กศึกษาในสาขาที่แตกต างกัน กลุมตัวอยางเปนนั กศึ กษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 1,241 คน จาก 4 กลุมสาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษา พบวาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัย ใน
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี มีความไม แปรเปลี่ยนของ
รูปแบบของโมเดล แตคาพารามิเตอรในโมเดลทุกคาที่ทดสอบมีความแปรเปลี่ยนระหวางนักศึกษา แต
ละกลุมสาขาวิชา
นิสารัตน ตรีโรจนอนันต (2545)
พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางกลุมโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด และระหวางกลุม
โรงเรี ย นที่ อ ยู ใ นภาคภู มิ ศ าสตร ทั้ ง 4
ภาค ข อ มู ล ที่ ใ ช เ ป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่รวบรวมจากแบบสอบถาม 3 ฉบับ จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจํานวน 1,025 โรงเรียน ผลการศึกษา พบวา โมเดลคุณภาพการศึกษาระหวางกลุมโรงเรียน ทัง้
4 สังกัด มีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบของโมเดล และในดานพารามิเตอรของเมทริกซน้ําหนัก
องค ประกอบและเมทริ กซ อิ ทธิ พลเชิ งสาเหตุ ระหว างตั วแปรแฝงภายใน และผลการศึ กษาโมเดล
คุณภาพการศึกษาระหวางกลุมโรงเรียนที่อยูในภาคภูมิศาสตรทั้ง 4 ภาค พบวา มีความไมแปรเปลี่ยนใน
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ดานรูปแบบของโมเดล และในดานพารามิเตอรของเมทริกซน้ําหนักองคประกอบและเมทริกซ อิทธิพล
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน
จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา สวนใหญมีความสอดคลองกัน คือ มีความไมแปรเปลี่ยนในดาน
รูปแบบของโมเดล แตมีความแปรเปลี่ยนในดานพารามิเตอรที่ทดสอบ ซึ่งมีทั้งมีความแปรเปลี่ยนทุก
คาพารามิเตอรที่ทดสอบ หรือ มีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรบางคาที่ทดสอบ
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกตัวแปรที่มีผูทําการศึกษา
ไวหลายทานเพื่อนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยทําการคัดเลือกปจจัย ทั้งปจจัยดานผูเรียน ดาน
ครูผูสอน และดานสภาพแวดลอมทางบาน โดยคัดเลือกปจจัยที่สําคัญที่มีผูทําการศึกษาไว ตั้งแต 3
คนขึ้นไป ไดปจจัย ดังนี้ ดานนักเรียน ไดแก เชาวปญญา ความรูพื้นฐานเดิม แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ความถนัดทางการเรียน ความวิตกกังวล นิสัยในการเรียน และการรับรู
ความสามารถของตนเอง ดานครูผูสอน
ไดแก ประสบการณ และคุณภาพการสอน ดา น
สภาพแวดลอมทางบาน ไดแก รายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง
การ
สนับสนุนและเสริมกําลังใจ ความคาดหวังของผูปกครอง และการเอาใจใสของผูปกครอง
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ฐานขอมูลในสวนของคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน เปนขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากงานวิจัยของ อวยพร เรืองตระกูล ปการศึกษา 2544 ในสวนของ
ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพัฒนาการทางการเรียน ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง ดังนั้นปจจัยตางๆ
ที่สําคัญ ที่มีผูทําการศึกษาไวตั้งแต 3 คนขึ้นไป ดังกลาวขางตน ในบางปจจัยจึงไมสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลยอนหลังได ผูวิจัยจึงจําเปนตองคัดเลือกปจจัยที่สามารถเก็บขอมูลไดในปจจุบัน โดย
เหลื อ ป จ จั ย ที่ นํ า มาศึ ก ษา ได แ ก เจตคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของผู ป กครอง
การศึกษาของผูปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม ประสบการณ และการศึกษาของครู ซึ่ง
ปจจัยทางดานการศึกษาของครูนี้ มีผูศึกษาไวเพียง 1 คน แตผูวิจัยเห็นวาเปนปจจัยที่สําคัญ ปจจัยหนึ่ง
และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังได จึงควรนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ดวย
เนื่ อ งจากพัฒ นาการทางการเรีย น คื อผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นที่ เ พิ่ ม มากขึ้น ในระยะยาว
ดังนั้นปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจึงคาดวานาจะสงผลตอพัฒนาการทาง การ
เรียนดวย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ดังนี้
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รายไดของบิดา
ระดับการศึกษา
ของบิดา
ระดับการศึกษา
ของมารดา

(24)

การศึกษาของ
ผูปกครอง

การอบรม

ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูปกครอง

ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร

(12)

เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร

(11)
ประสบการณ
ของครูผูสอน

(24)

เกรดเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเดิม

(4)

(24)
เจตคติ

อายุราชการ

รายไดของมารดา

(4)

(11)

พัฒนาการวิชา
คณิตศาสตร

คะแนนพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตร

(24)

การศึกษาของ
ครูผูสอน

ระดับการศึกษา
สาขาวิชา

แผนภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงผูที่ศึกษา จากตารางที่ 1)

จากแผนภาพที่ 9 สามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่คาดวานาจะสงผลตอ
พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน ดังนี้
1. การศึกษาของผูปกครอง มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เดิม โดยผานมาทางฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอ
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร โดยทางที่หนึ่งผานมาทางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ทางที่สองผานมาทาง
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและทางที่สามผานมาทางฐานะทางเศรษฐกิจและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเดิม
2. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงตอผลสัมฤทธิ์
ทาง
การเรียนเดิม และพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอพัฒนาการ
วิชาคณิตศาสตร โดยผานมาทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
5. การศึกษาของครู มีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและพัฒนาการ
คณิตศาสตร และมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร โดยผานมาทาง
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางดวยลิสเรล
5.1 การวิเคราะหเสนทาง
การวิเคราะหเสนทาง(path Analysis) เปนวิธีการประยุกตการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปรเชิงปริมาณตามพื้นความรูทางทฤษฎีใหทราบวาตัว
แปรซึ่งเปนเหตุมีอิทธิพลตอตัวแปรที่เปนผลในลักษณะใด อิทธิพลแตละประเภทมีปริมาณและทิศทาง
อยางไร และเพื่อวิเคราะหตรวจสอบทฤษฎีวารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลจาก ปรากฎการณ
จริงสอดคลองหรือขัดแยงกับความสัมพันธตามทฤษฎี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
การวิเคราะหเสนทางแบบดั้งเดิมเปนวิธีที่มีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด ซึ่งจะวิเคราะหคาพารามิเตอรจากการถดถอยสมการโครงสรางของทีละสมการ และมีการ
ตรวจสอบความสอดคลองหรือความตรงของรูปแบบ 2 วิธี คือ วิธีของดันแคน (Duncan) และวิธี
ของสเปช ( Specht ) (สําราญ มีแจง, 2544)
การวิเคราะหแบบดั้งเดิมยังมีจุดออนหลายประการ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ประการแรก
การประมาณคาขนาดอิทธิพลจากสมการโครงสรางยังเปนการประมาณคาจากสมการโครงสรางแตละ
สมการแยกจากกัน ประการที่สอง การประมาณคาอิทธิพลทางออม และผลรวมอิทธิพลนั้น ยังไมมี
การพัฒนาวิธีการทดสอบนัยสําคัญของขนาดอิทธิพล ประการที่สาม กระบวนการวิเคราะหยังใชการ
วิเคราะหการถดถอย และนําผลการวิเคราะหมาคํานวณตอ จุดออนที่สําคัญที่สุด คือ การปรับแก
โมเดลโดยใหโมเดลมีความสัมพันธยอนกลับ หรือ โมเดลมีตัวแปรแฝง หรือ เทอมความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธกันทําไมได
การวิเคราะหเสนทางไดรับการพัฒนาทางวิธีวิทยาสูงสุดเมื่อ K.G. Joreskog, J.W. Keesling
และ D.E. Wiley ไดพัฒนาโมเดลสมการโครงสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1972-1973 โมเดลนี้ รูจักกันใน
ชื่อ JKW Model และตอมาเมื่อ Joreskog เริ่มใชศัพทคําวาลิสเรล โมเดล JKW ก็เปนที่รูจักกัน
แพรหลายในชื่อโมเดลลิสเรล การวิเคราะหเสนทางดวยโมเดลลิสเรลนั้น นักวิจัยจะสามารถวิเคราะห
ขอมูลไดโดยไมมีปญหาเกี่ยวกับจุดออนของการวิเคราะหแบบดั้งเดิม
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โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หรือ โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship
model or LISREL model) หมายถึง โมเดลที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ(causal)ระหวางตัวแปรที่
วัดได(observed variable) หรือ (manifest variable) และตัวแปรแฝง (latent variable) โดยไมมีเงื่อนไข
หรือขอจํากัดเกี่ยวกับทิศทางของการเปนสาเหตุ
5.1.1 รูปแบบของลิสเรล
โมเดลสมการโครงสร างหรื อ โมเดลลิ สเรลเปน โมเดลที่ สร า งขึ้ น มาจากทฤษฎีเ พื่ อแสดง
ความสั มพัน ธเ ชิ งสาเหตุ ระหวางตัว แปรหลายๆ ตัว โมเดลนี้พัฒนามาจากเทคนิ คการวิเคราะห 2
เทคนิค คือ การวิเคราะหองคประกอบของเทอรสโตน (Thurstonian factor analysis) และ การวิเคราะห
เชิงสาเหตุ (path analysis) (Kaplan และ Elliott, 1997 อางถึงใน สังวร งัดกระโทก, 2541) ลักษณะที่
สําคัญของโมเดลลิสเรล คือ เนนความสําคัญของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวน
ร ว มที่ ไ ด จ ากข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ กั บ เมทริ ก ซ ที่ ไ ด จ ากการประมาณค า ตามโมเดล ลิ ส เรลที่ เ ป น
สมมติฐาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
โมเดลสมการโครงสราง(Structural equation model) ประกอบดวย 2 โมเดล คือ โมเดลการ
วัด (measurement model) และโมเดลโครงสราง (structural model)
1. โมเดลการวัด (measurement model) อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดกับตัว
แปรแฝง(latent variable) มี 2 โมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายนอกและโมเดลการวัด
สําหรับตัวแปรแฝงภายใน โดย 2 โมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงและ
ตัวแปรสังเกตได(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)โมเดลการวัดเขียนในรูปเมทริกซพรอมทั้งขนาดของเมท
ริกซไดดังนี้
X = Λxξ + δ
(px1) (pxm)(mx1) (px1)
Y = Λxη + ε
(qx1) (qxn)(nx1) (qx1)

2. โมเดลสมการโครงสราง (structural model) เปนโมเดลที่แสดงความสัมพันธระหวางตัว
แปรแฝงในโมเดล มีการระบุความสัมพันธระหวางตัวประกอบหรือตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง η และ
ξ มักมีความสัมพันธกันทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมตัวแปร โดย η เปนตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปร
ตาม(latent endogeneous variable) และ ξ เปนตัวแปรอิสระ (latent ex endogeneous variable) ดัง
สมการ
η = βη + Γξ + ζ
(nx1) (nxn)(nx1) (nxm)(mx1) (nx1)
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เมื่อนําสวนประกอบของโมเดลบสมการโครงสรางหรือโมเดลลิสเรลทั้งสองสวน มาเขียน
เปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร จะเขียนไดดังนี้
Measurement Model

Structural Equation Model

Measurement Model

Χ = (ΔΧ)(ξ) + δ

η = (β)(η) + (Γ)(β) + ζ

Υ = (ΔΥ)(η) + ε

δ1

Χ1

ξ

ζ1

η1

Υ1

ΔΧ

Γ

β

LAMDA X

GAMMA

BETA

Θδ
THETA-DELTA
δ2
Χ2

Φ
PHI
ξ

DELTA
X
Exogenous (independent)variable

KSI

ε1

ΔΥ
LAMDA Y

ψ
Θε
PSI THETA-EPSILON
η2
Υ2
ε2
ζ2
ETA
ZETA
Y
EPSILON
Endogenous(dependent)variable

แผนภาพที่ 10 โมเดลใหญในโปรแกรมลิสเรล

ในที่นี้ NX = จํานวนตัวแปรภายนอกที่สังเกตได
NY = จํานวนตัวแปรภายในที่สังเกตไดจํานวนตัวแปรภายนอกแฝง
NK = จํานวนตัวแปรภายนอกแฝง
NE = จํานวนตัวแปรภายในแฝง
เวกเตอรของตัวแปรในโมเดลมีสัญลักษณอักษรกรีก คําอาน และความหมายดังตอไปนี้
Χ
= Eke
= เวกเตอรตัวแปรแฝงภายนอกที่สังเกตได X ขนาด (NX x 1)
Υ
= Wi
= เวกเตอรตัวแปรภายในสังเกตได Y ขนาด (NY x 1)
ξ
= Xi
= เวกเตอรตัวแปรภายนอกแฝง K ขนาด (NK x 1)
η
= Eta
= เวกเตอรตัวแปรภายในแฝง E ขนาด (NE x 1)
δ
= Delta
= เวกเตอรความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร X ขนาด (NX x 1)
ε
= Epsilon
= เวกเตอรความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร Y ขนาด (NY x 1)
ζ
= Zeta
= เวกเตอรความคลาดเคลื่อนของตัวแปร e ขนาด (NE x 1)
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เมทริกซพารามิเตอรอิทธิพลเชิงสาเหตุ หรือสัมประสิทธิ์การถดถอย (causal effects regression
coefficient) รวม 4 เมทริกซ และเมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม
(variable-covariance) รวม 4 เมทริกซ มีสัญลักษณอักษรกรีก คําอาน ตัวยอภาษาอังกฤษ และ
ความหมายดังนี้
ΔΧ
ΔΥ
Γ

β
Φ
ψ
Θδ
Θε

= Lambda – X = LX = เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของ K บน X ขนาด
(NX x NX)
= Lambda – Y = LY = เ มทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของ E บน Y ขนาด
(NY x NE)
= Gamma
= GA = เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K บน E ขนาด (NE x NK)
= Beta
= BE = เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวาง E ขนาด (NE x NE)
= Phi
= PH = เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร
ภายนอกแฝง K ขนาด (NK x NK)
= Psi
= PS = เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อน z ขนาด (NE x NE)
= Theta – delta = TD = เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อน d ขนาด (NX x NX)
= Theta – epsilon = TE = เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อน e ขนาด (NY x NY)

5.1.2 ขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห
ขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหในโมเดลลิสเรลมีดังตอไปนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
1. ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเปนความสัมพันธแบบเสนตรงเชิง
บวกและเปนความสัมพันธเชิงสเหตุ (causal relationship)
2. ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และความคลาด
เคลื่อนตองเปนการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อนตางๆ ตองมีคาเฉลี่ยเปนศูนย
3. ลักษณะความเปนอิสระตอกัน (independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน
สามารถแยกไดดังนี้ คือ ความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน ตัวแปรและความคลาดเคลื่อนเปนอิสระ
ตอกัน แตความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแตละกลุมอาจสัมพันธกันได
4. สําหรับการวิเคราะหอนุกรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดขอมูลมากกวา 2 ครั้ง การ
วัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาเหลื่อมระหวางการวัด
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5.1.3 การระบุความเปนไดคา เดียวของโมเดล
เงื่อนไขที่ทําใหระบุความเปนไดคาเดียวพอดีที่ตองพิจารณาอยู 3 ประเภท คือ เงื่อนไขจําเปน
เงื่อนไขพอเพียง และเงื่อนไขจําเปนและพอเพียง (Bollen, 1989 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เงื่อนไขจําเปนของการระบุไดพอดี โมเดลจะเปนโมเดลระบุไดพอดีตองมีเงื่อนไขจําเปน คือ
จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ
ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง เงื่อนไขขอนี้เรียกวากฎที (t-rule) เปนเงื่อนไขที่จําเปน
แตไมพอเพียงที่จะระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล กฎทีกลาววา โมเดลระบุคาไดพอดีเมื่อ t <
(1/2)(NI)(NI+1)
2. เงื่อนไขพอเพียงของการระบุไดพอดี เงื่อนไขพอเพียงสําหรับการระบุความเปนได คา
เดียวของโมเดลมีหลายกฎแตกตางกันตามลักษณะของโมเดล โดยมีกฏทั่วไป ดังนี้
2.1 กฎสําหรับโมเดลริสเรลที่ไมมีความคลาดเคลื่อนในการวัด เงื่อนไขพอเพียง
ไดแกกฎความสัมพันธทางเดียว (recursive rule) กลาววา เมทริกซ BE ตองเปนเมทริกซใตแนวทแยง
และเมทริกซ และPS ตองเปนเมทริกซแนวทแยง
2.2 กฎสํ า หรั บ โมเดลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ งยื น ยั น เงื่ อนไขพอเพี ย ง
ไดแก กฎสามตัวบงชี้(three-indicator rule) กลาววา สมาชิกในเมทริกซ LX จะตองมีคาไมเทากับศูนย
อยางนอยหนึ่งจํานวนในแตละแถว องคประกอบแตละองคประกอบตองมีตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกต
ไดอยางนอยสามตัว และเมทริกซ TD ตองเปนเมทริกซแนวทแยง
2.3 กฎสําหรับโมเดลลิสเรลที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด เงื่อนไขพอเพียง
ไดแก กฎสองขั้นตอน (two-step rule) กลาววา ขั้นตอนที่หนึ่งปรับโมเดลลิสเรลเปนโมเดล การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน กลาวคือ รวมตัวแปรภายในและภายนอกเปนจุดเดียวเสมือนวาเปนตัว
แปรภายนอกอยางเดียวเชนในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน แลวตรวจสอบโดยใชกฎ 2.2
หากพบวาโมเดลระบุไดพอดีใหตรวจสอบขั้นตอนที่สองตอไป ขั้นตอนที่สองปรับโมเดลเปนโมเดลลิ
สเรลที่ไมมีความคลาดเคลื่อนในการวัด กลาวคือเอาตัวแปรเฉพาะตัวแปรภายในมารวมเปนชุดเดียว
เสมือนวาเปนตัวแปรสังเกตไดเชนในโมเดลลิสเรลที่ไมมีความคลาดเคลื่อนในการวัดแลวตรวจสอบ
โดยใชกฎ 2.1
3. เงื่อนไขจําเปนและพอเพียงของการะบุไดพอดี เงื่อนไขประเภทนี้เปนเงื่อนไขที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด หากเปรียบเทียบกับเงื่อนไขทั้งหมด โดยกลาววา โมเดลระบุไดพอดีก็ตอเมื่อ
สามารถแสดงไดโ ดยการแก ส มการโครงสรา งวา ค า พารามิเ ตอร แ ตล ะคา ไดจ ากการแก ส มการที่
เกี่ยวของกับความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของประชากร
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5.1.4 การตรวจสอบความตรงของโมเดล
การตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ เ ป น สมมติ ฐ านการวิ จั ย หรื อ การตรวจสอบความ
กลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล คาสถิติที่ชวยตรวจสอบความตรงของโมเดล (นง
ลักษณ วิรัชชัย, 2542) มีดังนี้
1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธของคาประมาณพารามิเตอร (standard errors
and correlation of estimates) ผลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรลจะใหคาประมาณ
พารามิ เ ตอร ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน ค า สถิ ติ ที และสหสั ม พั น ธ ร ะหว า งค า ประมาณ ถ า
คาประมาณที่ไดไมมีนัยสําคัญ แสดงวาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ และโมเดลการวิจัย
อาจจะยังไมดีพอ ถาสหสัมพันธระหวางคาประมาณมีคาสูงมากเปนสัญญาณแสดงวาโมเดลการวิจัย
ใกลจะไมเปนบวกแนนอนและเปนโมเดลที่ไมดีพอ
2. สหสัมพันธพหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ (multiple correlation and coefficients
of determination) สําหรับตัวแปรสังเกตไดแยกที่ละตัวและรวมทุกตัว รวมทั้งสัมประสิทธิ์การ
พยากรณของสมการโครงสรางดวยคาสถิติเหลานี้ ควรมีคาไมเกินหนึ่งและคาที่สูงแสดงวา โมเดลมี
ความตรง
3. คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit measures) เปนคาสถิติที่ตรวจสอบความ
ตรงในภาพรวมทั้งหมดของโมเดล และยังสามารถเปรียบเทียบระหวางโมเดลดวยวาโมเดลใดจะมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวากัน คาสถิติในกลุมนี้มี 4 ประเภท ไดแก
3.1 คาสถิติไคว-สแควร (chi-square statistics) เปนคาที่ใชทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวาฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาเปนศูนย ถาคาไคว-สแควรมีคาสูงมากแสดงวา ฟงกชั่น ความ
กลมกลืนมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ถาคาไคว-สแควรมีคาต่ํามาก ยิ่งมีคาใกลศูนยมากเทาไร แสดงวา โมเดล สอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of fit index = GFI) ดัชนี GFI จะมีคา
อยูระหวาง 0 และ 1 และเปนคาที่ไมขึ้นกับขนาดของกลุมตัวอยางแตลักษณะการแจกแจงขึ้นกับ
ขนาดกับกลุมตัวอยาง ดัชนี GFI ที่เขาใกล 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิง
ประจักษ
3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (adjusted goodness-of fit index =
AGFI) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงองศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาดของ
กลุมตัวอยาง จะไดดัชนี AGFI คาดัชนี AGFI นี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI
3.4 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของสวนเหลือ (root mean squared of residual = RMR)
ดัชนี RMR เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดล 2 โมเดล
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เฉพาะกรณีเปรียบเทียบโดยใชขอมูลชุดเดียวกัน คาของดัชนี RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวาโมเดลมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
4. การวิเคราะหเศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (analysis of residuals) การตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษควรพิจารณาถึงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานดวย ถา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล คาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานไมควรมีคา
เกิน 2.00 ถามีคาเกิน 2.00 ตองปรับโมเดล นอกจากนี้ โปรแกรมลิสเรลยังใหผลในรูปของกราฟ (qplot) แสดงความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อนกับคาควอไทลปกติ ถาได เสนกราฟมี
ความชันมากกวาเสนทแยงมุมอันเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
5. ดัชนีดัดแปรโมเดล (model modification indices) เปนคาสถิติเฉพาะของพารามิเตอรแต
ละตัว มีคาเทากับคาไคว-สแควรที่จะลดลง เมื่อกําหนดใหพารามิเตอรตัวนั้นเปนพารามิเตอรอิสระ
หรือมีการผอนคลายขอกําหนดเงื่อนไขบังคับพารามิเตอรนั้น มีประโยชนชวยในการตัดสินใจที่จะ
ปรับโมเดลใหดีขึ้น
ถาหากวาโมเดลลิสเรลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จะตองดําเนินการปรับโมเดล
และวิเคราะหซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ถาพบวามีความสอดคลองกันแลวจึงจะนําไปสูขั้นตอนของการแปล
ความหมายผลการวิเคราะหที่ได
5.2 การวิเคราะหกลุมพหุ
การวิเคราะหโมเดลลิสเรล สําหรับกรณีที่มีกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางหลายกลุมนั้น มี
ชื่อเรียกวา การวิเคราะหกลุมพหุ (multiple group analysis) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
จุดมุงหมายที่สําคัญในการวิเคราะหกลุมพหุ คือ การตรวจสอบวาโมเดลลิสเรลซึ่งเปนกรอบ
ความคิดที่ยนักวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎีนั้น สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของแตละกลุมหรือไม
อยางไร (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) หัวใจสําคัญของการวิเคราะหกลุมพหุ คือการวิเคราะหขอมูลที่
รวบรวมมาจากกลุมตัวอยางทุกกลุม โดยมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับ (constraints)
ใหโมเดลลิ
สเรลที่เปนกรอบความคิดในการวิจัยนั้น มีลักษณะเปนแบบเดียวกันสําหรับการตรวจสอบความ
สอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ ถาผลการวิเคราะหใหผลวา คาไคว-สแควร
ในการทดสอบความกลมกลืนมีคาต่ํากวาคาวิกฤตอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จะสรุปไดวา โมเดล
ลิสเรลที่สรางขึ้นตามทฤษฎีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทุกกลุม และโมเดลมีลักษณะเปนแบบ
เดียวกัน เรียกตามศัพทสถิติวิเคราะหลิสเรลวา โมเดลลิสเรลไม
แปรเปลี่ยน (invariance across
groups)
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ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล
การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล หมายถึง การทดสอบวาโมเดลลิสเรลตาม
ทฤษฎีที่สอดคลองกับขอมุลเชิงประจักษของกลุมประชากรแตละกลุมนั้น ประกอบดวยจํานวนตัว
แปรในโมเดล รูปแบบลักษณะโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนแบบเดียวกันหมดทุกกลุม
เมทริกซพารามิเตอรทั้ง 8 เมทริกซในการวิเคราะหโมเดลลิสเรล มีขนาดของเมทริกซเทากัน มี
รูปแบบเมทริกซ (matrix form) และสถานะเมทริกซ (matrix mode) เปนแบบเดียวกันทุกกลุม
สมมติ ฐ านในการตรวจสอบรู ป แบบโมเดลว า มี ค วามไม แ ปรเปลี่ ย นระหว า งกลุ ม
ประชากรหรือไม กรณีมีประชากร 3 กลุม มีดังตอไปนี้
HO : Model Form(1) =Model Form (2) = Model Form (3)
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดล
เปนการทดสอบที่ตองทําหลังจากที่ไดทดสอบพบแลววา รูปแบบไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม
ประชากร การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดล หมายถึง การทดสอบตอจาก
การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล คือจากที่ทราบวาเมทริกซพารามิเตอรทั้ง 8 เมท
ริกซ มีรูปแบบเมทริกซและสถานะเมทริกซ เปนแบบเดียวกันสําหรับทุกกลุมประชากรแลว ขั้นตอน
นี้เปนการทดสอบวา คาพารามิเตอรในแตละเมทริกซมีคาเทากันทุกกลุมประชากร โดยหลักการ
ทดสอบจะทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรที่มีความเขมงวดนอยที่สุด (least
restriction) คือ มีขอกําหนดนอยที่สุดเกี่ยวกับความเทากันของเมทริกซพารามิเตอร ไปจนถึงการ
ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรที่มีความเขมงวดมากที่สุด (most restriction) คือ
มีขอกําหนดมากที่สุดเกี่ยวกับความเทากันของเมทริกซพารามิเตอร
การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ตองทําการวิเคราะหหลายครั้งตามจํานวนชุดของสมมติฐานที่
ตองการตรวจสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอร ดังตอไปนี้
เมื่อ Λ คือ เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่สังเกตไดบนตัวแฝง
Β คือ เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน (η)
Γ คือ เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายนอก (ξ) กับตัวแปรแฝงภายใน (η)
Θδ คือ เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปร X
Θε คือ เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปร Y
Φ คือ เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝงภายนอก (ξ)
Ψ คือ เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรแฝงภายใน (η)
ตัวหอย X, Y คือเวกเตอรของตัวแปรที่สังเกตได
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ตัวยก(1)(2)(3) คือกลุมที่ของประชากร
1. HO สําหรับ Λ :
Λ(Χ1 ) = Λ(Χ2 ) = Λ(Χ3 )
Λ(Υ1 ) = Λ(Υ2 ) = Λ(Υ3 )
การตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 เปนการตรวจสอบสถานะ (mode) ของเมทริกซสัมประสิทธิ์
การถดถอย หรือเมทริกซน้ําหนักองคประกอบ
2. HO สําหรับ Λ, B และ Γ
:
Λ(Χ1 ) = Λ(Χ2 ) = Λ(Χ3 )
Λ(Υ1 ) = Λ(Υ2 ) = Λ(Υ3 )
Β (1 ) = Β ( 2 ) = Β ( 3 )
Γ (1 ) = Γ ( 2 ) = Γ ( 3 )
การตรวจสอบสมมติฐานในขอ 2 เปนการตรวจสอบสมมติฐานในขอ 1 ทั้งหมดรวมกับการ
ตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเมทริกซอิทธิพล (effects) จากตัวแปรเหตุไปหาตัวแปรผล
3. HO สําหรับ Λ, B, Γ, Φ
:
(1 )
(2)
Λ Χ = Λ Χ = Λ(Χ3 )
Λ(Υ1 ) = Λ(Υ2 ) = Λ(Υ3 )
Β (1 ) = Β ( 2 ) = Β ( 3 )
Γ (1 ) = Γ ( 2 ) = Γ ( 3 )
Φ (1 ) = Φ ( 2 ) = Φ ( 3 )
การตรวจสอบสมมติฐานในขอ 3 เปนการตรวจสอบสมมติฐานในขอ 2 ทั้งหมดรวมกับการ
ตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝง
4. HO สําหรับเมทริกซพารามิเตอรรวมหมดทั้ง 8 เมทริกซ :
Λ(Χ1 ) = Λ(Χ2 ) = Λ(Χ3 )
Λ(Υ1 ) = Λ(Υ2 ) = Λ(Υ3 )
Β (1 ) = Β ( 2 ) = Β ( 3 )
Γ (1 ) = Γ ( 2 ) = Γ ( 3 )
Φ (1 ) = Φ ( 2 ) = Φ ( 3 )
Ψ (1 ) = Ψ ( 2 ) = Ψ ( 3 )
Θ δ(1 ) = Θ δ( 2 ) = Θ δ( 3 )
Θ ε(1 ) = Θ ε( 2 ) = Θ ε( 3 )
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การตรวจสอบสมมติฐานสุดทาย เปนการตรวจสอบสมมติฐานในขอ 3 ทั้งหมดรวมกับการ
ตรวจสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ เมทริ ก ซ ค วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร ว มระหว า งความ
คลาดเคลื่อน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสรุป
การวิ เ คราะห ใ นขั้ น ตอนนี้ เป น การวิ เ คราะห คํ า นวณหาผลต า งของดั ช นี วั ด ระดั บ ความ
กลมกลืนที่ไดจากการตรวจสอบสมมติฐานในขั้นตอนที่ 2 ระหวางคูท่ีมีเงื่อนไขบังคับนอยกับมี
เงื่อนไขบังคับมาก ผลตางของคาดัชนีวัดระกับความกลมกลืนที่ไดจะนํามาตีความหมายเพื่อสรุปผล
การวิเคราะหโมเดลกลุมพหุทั้งหมด
ในการวิเคราะหสรุปนี้ ถาจุดมุงหมายของการวิจัยมุงตอบปญหาวามีความไมแปรเปลี่ยนของ
โมเดลระหวางกลุมประชากรหรือไมอยางไร การแปลความหมายจะเนนที่ลักษณะผลการตรวจสอบ
สมมติ ฐ านว า โมเดลที่ ไ ม แ ปรเปลี่ ย นมี ลั ก ษณะอย า งไร พารามิ เ ตอร ใ ดที่ แ ปรเปลี่ ย นและ
พารามิเตอรใดไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมประชากร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ เชิงสาเหตุของปจจัย ที่สงผลตอ
พัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการ
โครงสรางที่สรางขึ้นระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง และเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของโมเดลสมการโครงสร า งที่ ส ร า งขึ้ น ระหว า งคะแนนพั ฒ นาการที่ มี ก ารตรวจให ค ะแนน
แบบทวิวิภาค (dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ฐานขอมูลในการวิจัย
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน คือขอมูลในสวนของคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และขอมูลในสวนของปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งผูวิจัยใช
ฐานข อ มู ล จากวิ ท ยานิ พ นธ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เรื่ อ งการพั ฒ นาและวิ เ คราะห คุ ณ ภาพของวิ ธี ก ารวั ด
คะแนนพั ฒ นาการตามทฤษฎี ก ารทดสอบแบบดั้ ง เดิ ม และทฤษฎี ก ารตอบสนองข อ สอบ
ของอวยพร เรืองตระกูล (2544) ซึ่งเปนขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยวัดจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสอบซ้ํา (repeat) 3 ครั้ง ระยะเวลาเก็บขอมูลหางกันครั้งละ 4 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน ซึ่งมีการตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค(dichotomous) และตรวจใหคะแนนความรู
บางสวน (partial credit) คะแนนพัฒนาการในครั้งนี้เปนการประมาณคาคะแนนพัฒนาการดวย
โมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model: LGCM)
ขอ มูล ในสว นของปจ จัย ตา งๆ ที่สง ผลตอ คะแนนพัฒ นาการวิช าคณิต ศาสตร ผู ว ิจ ัย
เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง การศึกษาของ
ผูปกครอง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม ประสบการณและการศึกษาของ
ครู
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ป
การศึกษา 2543 เลือกโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multistage) โดยการสุม
สหวิทยาเขต จากนั้นสุมโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต และสุมหองเรียนภายในโรงเรียน
จากผลการคํานวณขนาดพอดีของกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 397 คน แตเพื่อใหงานวิจัยมีความแกรง (robusness)
ดังนั้นจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเปน 635 คน (อวยพร เรืองตระกูล, 2544)
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลยอนหลังของกลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยในครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางจากงานวิจัยของอวยพร เรืองตระกูล (2544) ในขณะที่ศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมนี้กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546 ดังนั้น ในขณะที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 กลุมตัวอยางเดิมไดกระจายไปศึกษาตอในสถานศึกษาอื่น
ซึ่งผู วิ จัย ไม สามารถติดตามได ดั งนั้น กลุ มตัวอยางที่ผูวิจัยสามารถตามเก็บข อมูลได จึง เปน
กลุมตัวอยางที่ศึกษาตอในสถานศึกษาเดิมเทานั้น ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 334 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในงานวิจยั ครั้งนี้
จํานวนนักเรียนที่
รายชื่อโรงเรียน
วัดพัฒนาการ
สหวิทยาเขตราชนครินทร
114
1. วัดสุทธิวราราม
119
2. ยานนาเวศวิทยาคม
119
3. นนทรีวิทยา
สหวิทยาเขตเพชรเกษม
4. วัดรางบัว
5. ราชวินิตบางแคปานขํา
6. ปญญาวรคุณ
รวม

81
116
86
635

จํานวนนักเรียนที่
เก็บขอมูลดานปจจัย
82
71
61
36
40
44
334 (52.60%)
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ในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล ขนาดของกลุมตัวอยาง Saris และ Stronkhorst
(1984 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) กําหนดวาควรใชกลุมตัวอยางไมนอยกวา 100 หนวย
สวน Lindemen (1980 อางถึงใน เบญจรัตน เดชนุวัฒนชัย, 2541) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไว
20 หนวยตอ 1 ตัวแปร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มี 13 ตัวแปร ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางจึงควรมี
ขนาด 260 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มีจํานวน 334 คน จึงเปนไป
ตามขอกําหนดของขนาดกลุมตัวอยางที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลตอไปได
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรแฝง (unobserved variable)
และตัวแปรสังเกตได (manifest variable) ดังนี้
ตัวแปรแฝง มี 7 ตัวแปร ไดแก
1. การศึกษาของผูปกครอง (education) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ ระดับ
การศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดา
2. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (economic) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร
คือ รายไดของบิดาและรายไดของมารดา
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (attitude) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ คะแนนที่ไดจาก
การทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
4. ประสบการณของครูผูสอน (experience) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ
อายุราชการ และการไดรับการอบรมทางดานการสอน
5. การศึกษาของครู (education) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ ระดับ
การศึกษาของครู และสาขาที่จบการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (achievement) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ
ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542
7. พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (growth) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ คะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร โดยวัดจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร และประมาณคาคะแนน
พัฒนาการดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model: LGCM)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้
1. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร
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อวยพร เรืองตระกูล (2544) ไดสรางเครื่องมือ สําหรับเก็บขอมูลคะแนนพัฒนาการ
ของนักเรียน คือ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการตรวจใหคะแนน
แบบทวิวิภาค (dichotomous) และตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit) โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสอบซ้ํา 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 4 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน ที่เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขอสอบหลัก 22 ขอ (66 ขอยอย) โดยมีคาเฉลี่ยความ
ยาก 0.448 คาอํานาจจําแนก 0.509 และคาความเที่ยง (KR 20) 0.913
2. แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัด
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ กฤษณา คิดดี เปนผูพัฒนาขึ้น ในปการศึกษา 2535 ซึ่งเปนแบบวัด
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีคุณภาพเชื่อถือได เนื่องจากมี
การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดเจตคติที่พัฒนาขึ้น
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนี้ประกอบดวยการวัดเจตคติทางตรง มีลักษณะ
เปนแบบจําแนกความหมาย จํานวน 11 ขอ มีคาความเที่ยง 0.8606 และการวัดเจตคติทางออม
จํานวน 16 ขอ มีคาความเที่ยง 0.8068
เนื่องจากการเก็บขอมูลในสวนของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนี้ เปนการวัดเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรยอนหลัง ในขณะที่นักเรียนศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2543 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดัดแปลงแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผูวิจัยดําเนินการดัดแปลงขอคําถามที่ใชในแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยเพิ่ม
ขอความที่เปนการเนนย้ํา ใหนักเรียนรายงานความรูสึกของตนเองตอวิชาคณิตศาสตร ในขณะที่
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543
2) นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแลวตรวจสอบแกไข
3) นําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใชใน
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วาสามารถทําใหนักเรียนรายงานความรูสึกของตนเองตอวิชา
คณิตศาสตร ในขณะที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 ไดหรือไม ผลการ
วิเคราะหความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นชี้วัดในตารางโครงสราง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
ประเด็นชี้วัดในตารางโครงสรางของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ได (+1)

ผลการประเมิน
ไมแนใจ (0)

ไมได (-1)

การวัดเจตคติทางตรง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
การวัดเจตคติทางออม

5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80

1

5

0

0

1.00

2

5

0

0

1.00

3

5

0

0

1.00

4

5

0

0

1.00

5

5

0

0

1.00

6

5

0

0

1.00

7

5

0

0

1.00

8

5

0

0

1.00

9

4

1

0

0.80

10

5

0

0

1.00

11

5

0

0

1.00

12

5

0

0

1.00

13

4

1

0

0.80

14

5

0

0

1.00

15

5

0

0

1.00

16

5

0

0

1.00

ขอที่

IOC
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันระหวางขอคําถามทั้งฉบับของ
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ประกอบดวยการวัดเจตคติทางตรง จํานวน 11 ขอ และการวัด
เจตคติทางออม จํานวน 16 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นชี้วัดใน
ตารางโครงสรางของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (IOC) ตั้งแต 0.80 ถึง 1.00 และถือวา
สวนใหญผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคลองกันมากกวารอยละ 80
4) นําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม จํานวน 38 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4 คาความเที่ยงของแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแลว
ความเที่ยง
เครื่องมือ
จํานวนขอ
(α-Coefficient)
การวัดเจตคติทางตรง
11
0.8395
การวัดเจตคติทางออม
16
0.7756
รวม
27
0.8724
จากตารางเห็นไดวาแบบวัดเจตคติที่ดัดแปลงแลวมีคาความเที่ยงอยูใ นเกณฑสูงพอทีจ่ ะ
สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไปได

-3.0
-1.8
-0.6
0.6
1.8

เกณฑการแปลผลการวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ถึง -1.8 แสดงวา มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํามาก
ถึง -0.6 แสดงวา มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางต่ํา
ถึง 0.6 แสดงวา มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง
ถึง 1.8 แสดงวา มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับคอนขางสูง
ถึง 3.0 แสดงวา มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับสูง

3. แบบบันทึกคุณลักษณะของครู
แบบบันทึกคุณลักษณะของครู สําหรับเก็บขอมูลในสวนของระดับการศึกษา อายุ
ราชการ สาขาวิชา และการอบรม ของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร โดยมีข้นั ตอนในการสราง ดังนี้
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1) ศึกษาตัวแปรหรือคุณลักษณะของครูที่ผูวิจัยตองการวัด ซึ่งแบงออกเปน 4
ดาน คือ ดานที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่ครูสําเร็จการศึกษา แบงออกเปนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดานที่ 2 อายุราชการ ดานที่ 3 สาขาวิชาที่ครู
สําเร็จ การศึกษา และดานสุ ดท าย คือ ดานการไดรับการอบรมทางดานการสอน โดยแบง
ออกเปน เคย หรือ ไมเคย ไดรับการอบรม
2) สรางแบบบันทึกคุณลักษณะของครู โดยสรางใหครอบคลุมหัวขอดังที่ได
กลาวมาขางตน ดังตัวอยาง
3) นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแกไข
ตัวอยาง แบบบันทึกคุณลักษณะของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
ระดับการศึกษา
โรงเรียน

ชื่อ-สกุล

ตรี

โท เอก

อายุ
ราชการ
(ป)

สาขาที่ ไดรับการ
อบรม
จบ
การศึก เคย ไมเคย
ษา

หมาย
เหตุ

เกณฑการใหคาคะแนนในสวนของระดับการศึกษาของครูผูสอน ผูวิจัยใหคาคะแนนโดย
นับจํานวนปที่ศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
คะแนน
ปริญญาตรี
16
ปริญญาโท
18
ปริญญาเอก
22
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4 . แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน สําหรับเก็บขอมูลในสวนของ เพศ ระดับ
การศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา และรายไดตอเดือนของบิดามารดา โดยเปนขอ
คําถามแบบเลือกตอบ และ เติมคําในชองวาง มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1) ศึกษาตัวแปรที่ผูวิจัยตองการวัด ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 เพศ
ของนักเรียน แบงออกเปนเพศหญิงและเพศชาย ดานที่ 2 ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา
แบ ง ออกเป น ระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และอื่นๆ และดานสุดทาย รายไดของบิดาและมารดา
2) สรางแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยสรางใหครอบคลุมหัวขอ
ดังที่ไดกลาวมาขางตน
3) นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแกไข
เกณฑ ก ารให ค า คะแนนในส ว นของระดั บ การศึ ก ษาของบิ ด าและมารดา ผู วิ จั ย ให ค า
คะแนนโดยนับจํานวนปที่ศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คะแนน
0
6
9
12
16
18
22

5. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
แบบบันทึกขอมูลนักเรียน สําหรับบันทึกระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรและเกรดเฉลี่ย
ของนักเรียนชัน้ ม.2 ปการศึกษา 2542 ภาคเรียนที่ 2
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบบันทึกขอมูลนักเรียน โดยพิมพรายชื่อของนักเรียนที่ตองใชเก็บ
ขอมูลในแตละโรงเรียน จากนั้นสรางตารางสําหรับบันทึกขอมูลในสวนของระดับผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและเกรดเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.2 ปการศึกษา 2542 ภาคเรียนที่ 2
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เนื่องจากขอมูลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2
สวน คือขอมูลในสวนของคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และขอมูลในสวนของปจจัยที่สงผล
ตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ขอมูลในสวนของคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรนั้นเปนขอมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัย
ของอวยพร เรืองตระกูล (2544) ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงเก็บขอมูลใน
สวนที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน จากนักเรียนซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยไดนําฐานขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ปการศึกษา 2543 มาคัดลอกรายชื่อโรงเรียน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นของนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง
2. ทําหนังสือจากภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ในการเก็บขอมูล
3. ติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือ
ในการทําวิจัยแกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
4. ติดตอขอความรวมมือจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย
5. ขอขอมูลรายชื่อของนักเรียน ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2546 จากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จากนั้นผูวิจัยทําการตรวจสอบรายชื่อของนักเรียน ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางเดิม (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543) กับรายชื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2546 เพื่อสํารวจรายชื่อ ชั้น ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางซึ่งศึกษาตอใน
สถานศึกษาเดิม
6. ผูวิจัยติดตอกับทางโรงเรียน เพื่อขอนัดวัน เวลา และสถานที่ สําหรับเก็บขอมูลกับ
นักเรียน
7. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของนักเรียน โดยใชแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร และแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
8. ผูวิจัยติดตอกับฝายทะเบียน-วัดผลของโรงเรียน เพื่อขอเก็บขอมูลในสวนของระดับผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542
9. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 โดยขอให
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ครูฝายทะเบียน-วัดผล ชวยทําสําเนาให ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบไว
ในคอมพิวเตอร แตในกรณีที่ทางโรงเรียนไมสามารถทําสําเนาใหได ผูวิจัยก็เก็บขอมูล โดยทําการ
คัดลอกจากระเบียนสะสม (รบ.3ต.) จากฝายทะเบียน- วัดผลของโรงเรียน โดยใชแบบบันทึกขอมูล
นักเรียน
10. ผูวจิ ัยติดตอกับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรใหแกนักเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอเก็บ
ขอมูลในสวนของระดับการศึกษา อายุราชการ สาขา และการไดรับการอบรม จากนั้นเก็บขอมูล
โดยใชแบบบันทึกคุณลักษณะของครู
11. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จทุกโรงเรียนแลว ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการศึกษา เพื่อใหทราบ
ลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการแจกแจงของตัวแปร สถิติที่ใช ไดแก จํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย (mean) คาสูงสุด (maximum) คาต่ําสุด(minimum) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
คาความเบ (skewness) คาความโดง ( kurtosis ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
2. การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ เปนการ
ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสราง ตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใช
โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood
Estimates)
โมเดลที่ใชวิเคราะห คือ โมเดลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการวิเคราะหจะ
นําเสนอในรูปของความสัมพันธระหวางตัวแปร และโมเดลแสดงอิทธิพลของปจจัยที่สงผลตอ
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (path analysis)
คาสถิติสําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
คือ คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) ดัชนี GFI (goodness-of-fit index) ดัชนี AGFI (adjusted
goodness-of-fit index)
3. การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของโมเดลสมการโครงสรางระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง และขอที่ 3 การทดสอบ
ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสรางระหวางคะแนนพัฒนาการที่มีการตรวจใหคะแนน
แบบทวิวิภาค (dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการใหคะแนนความรูบางสวน (partial
credit) การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลประกอบดวย ความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล และความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดล รวม 8 สมมติฐาน
ในที่นี้ ผูวิจัยเลือกทดสอบสมมติฐานตามลําดับที่ของ Bryne (1998 อางถึงใน จิตตานันท
ติกุล , 2545) เสนอไวโดยใหลําดับความสําคัญในการทดสอบกับพารามิเตอรของสัมประสิทธิ์การ
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ถดถอย (ΛX ; ΛY) เปนอันดับแรก รองลงมา คือ คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) และใหความสําคัญกับคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัด (Ψ; Θδ ; Θε) นอยที่สุด โดยมีลําดับของ
สมมติฐาน ดังนี้
1) Hform :
รูปแบบไมแปรเปลี่ยน (ขนาดของเมทริกซ และสถานะของพารามิเตอร
เปนแบบกําหนด, อิสระและบังคับ ในเมทริกซเหมือนกัน)
(1)
(2
2) HΛX
:
ΛX =ΛX
(1)
(2)
(1)
(2)
3) HΛXΛY
:
ΛX =ΛX , ΛY =ΛY
(1)
(2)
(1)
(2) (1) (2)
4) HΛXΛYΓ :
ΛX =ΛX , ΛY =ΛY , Γ = Γ
(1)
(2)
(1)
(2) (1) (2) (1)
(2)
5) HΛXΛYΓβ :
ΛX =ΛX , ΛY =ΛY , Γ = Γ , β = β
(1)
(2)
(1)
(2) (1) (2) (1)
(2)
(1)
(2)
6) HΛXΛYΓβΨ :
ΛX =ΛX , ΛY =ΛY , Γ = Γ , β = β , Ψ = Ψ
(1)
(2)
(1)
(2) (1) (2) (1)
(2)
(1)
(2)
7) HΛXΛYΓβΨΘδ:
ΛX =ΛX , ΛY =ΛY , Γ = Γ , β = β , Ψ = Ψ ,
(1)
(2)
Θδ = Θ δ
8) HΛXΛYΓβΨΘδΘε: ΛX(1)=ΛX(2), ΛY(1)=ΛY(2), Γ(1)= Γ(2) , β (1)= β (2) , Ψ (1)= Ψ (2) ,
(1)
(2)
(1)
(2)
Θδ = Θδ , Θε = Θε
การทดสอบสมมติฐานที่ 1) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล โดย
ไมมีการกําหนดใหคาพารามิเตอรระหวางกลุมมีคาเทากัน นั่นคือ เปนการทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษในแตละกลุมประชากรนั่นเอง
การทดสอบสมมติฐานที่ 2) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 1 และ
เพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอก
แฝงบนตัวแปรที่สังเกตได หรือพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร (ΛX) โดยเปนการ
กําหนดใหคาพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางกลุม
การทดสอบสมมติฐานที่ 3) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 2) และ
เพิ่ ม การทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของค า พารามิ เ ตอร สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปร
ภายในแฝงบนตัวแปรที่สังเกตได (ΛY)
การทดสอบสมมติฐานที่ 4) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 3) และ
เพิ่ ม การทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของเมทริ ก ซ พ ารามิ เ ตอร อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ข องตั ว แปร
ภายนอกแฝงที่มีตอตัวแปรภายในแฝง (Γ)
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การทดสอบสมมติฐานที่ 5) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 4 และ
เพิ่ ม การทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของเมทริ ก ซ พ ารามิ เ ตอร อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ข องตั ว แปร
ภายในแฝง (β)
การทดสอบสมมติฐานที่ 6) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 5 และ
เพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายในความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายใน (Ψ)
การทดสอบสมมติฐานที่ 7) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 6 และ
เพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของคาเฉลี่ยของตัวแปรภายนอกสังเกตได
การทดสอบสมมติฐานที่ 8) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนตามสมมติฐานที่ 7 และ
เพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของคาเฉลี่ยของตัวแปรภายในสังเกตได
การวิเคราะหเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร ตามสมมติฐานดังกลาว
ขางตนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหเพื่อประมาณคาพารามิเตอรในแตละกลุมประชากร และการคํานวณคา
ดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ตอนนี้เปนการวิเคราะหโดยไมมีเงื่อนไข
การกําหนดใหคาพารามิเตอรระหวางกลุมประชากรมีคาเทากัน
2. การวิเคราะหเพื่อประมาณคาพารามิเตอรในแตละกลุมและการคํานวณคาดัชนีวัด
ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ตอนนี้เปนการวิเคราะหโดยกําหนดเงื่อนไขให
คาพารามิเตอรระหวางกลุมประชากรมีคาเทากัน
3. การคํานวณผลตางคาไค-สแควร และผลตางขององศาอิสระ (df) ที่ไดในขั้นตอนที่ 1
และขั้นตอนที่ 2 การแปรผลการวิเคราะหถาผลตางของคาไค-สแควรที่ไดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงว า ไม มี ค วามแปรเปลี่ ย นของค า พารามิ เ ตอร ร ะหว า งกลุ ม ประชากร แต ถ า ผลต า งของ
คาไค-สแควรที่ไดมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวามีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรระหวางกลุม
ประชากรหรือคาพารามิเตอรในแตละกลุมประชากรมีคาไมเทากันนั่นเอง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
พัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการ
โครงสรางที่สรางขึ้นระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง และเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของโมเดลสมการโครงสร า งที่ ส ร า งขึ้ น ระหว า งคะแนนพั ฒ นาการที่ มี ก ารตรวจให ค ะแนน
แบบทวิวิภาค (dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแยกเปน 4 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ
ระหว า งตัว แปรสั ง เกตได ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาโมเดลของปจ จั ย ที่ สงผลต อคะแนนพั ฒ นาการวิช า
คณิตศาสตร ตอนที่ 3 ผลการวิเ คราะหโมเดลของปจ จัย ที่สงผลต อคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการ
โครงสรางที่สรางขึ้นระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง และความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล
สมการโครงสร างที่ สรา งขึ้ น ระหวา งคะแนนพั ฒ นาการที่มีก ารตรวจให ค ะแนนแบบทวิวิ ภ าค
(dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราหขอมูลมีความสะดวก และมีความเขาใจมากขึ้น ผูวิจัยใช
สัญลักษณแทนสถิติและตัวแปรตางๆ ในการนําเสนอดังนี้
สัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติ
X
หมายถึง
SD
หมายถึง
MAX
หมายถึง
MIN
หมายถึง
SK
หมายถึง
KU
หมายถึง
2
χ
หมายถึง
Λx
หมายถึง
Λy

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คาสูงสุด (maximum)
คาต่ําสุด (minimum)
คาความเบ (skewness)
คาความโดง (kurtosis)
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคาสถิติ-ไคสแควร
เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝงบน
ตัวแปรสังเกตได
หมายถึง เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปร
สังเกตได
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Γ
β

หมายถึง เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปร
ภายในแฝง
หมายถึง เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรภายในแฝง

หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร
ภายนอกแฝง
ψ
หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาด
เคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง
Θδ
หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาด
เคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได
Θε
หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาด
เคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได
R2
หมายถึง สัมประสิทธิ์การทํานาย (coefficient of determination)
df
หมายถึง ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom)
p
หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
RMR
หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean Square
Residual)
GFI
หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
AGFI
หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of
Fit Index)
NFI
หมายถึง ดัชนีวัดความเปนปกติ (Normed Fit Index)
RFI
หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสัมพันธ (Relative Fit Index)
TE
หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (total effect)
DE
หมายถึง อิทธิพลทางตรง (direct effect)
IE
หมายถึง อิทธิพลทางออม (indirect effect)
Φ

สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรแฝง
PAR_EDU
ECONOMIC
ATTITUDE
ACHIEVE

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวแปรแฝงการศึกษาของผูปกครอง
ตัวแปรแฝงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
ตัวแปรแฝงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
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EXPER
TEAC_EDU
GROWTH

หมายถึง ตัวแปรแฝงประสบการณของครูผูสอน
หมายถึง ตัวแปรแฝงการศึกษาของครูผูสอน
หมายถึง ตัวแปรแฝงพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร

สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรสังเกตได
FATH_EDU
หมายถึง
MOTH_EDU
หมายถึง
FATH_INC
หมายถึง
MOTH_INC
หมายถึง
ATT_SCOR
หมายถึง
GRADE
หมายถึง
GPA
หมายถึง
TRAIN
หมายถึง
YEAR
หมายถึง
MAJOR
หมายถึง
DEGREE
หมายถึง
GS1
หมายถึง
GS2

หมายถึง

ระดับการศึกษาของบิดา
ระดับการศึกษาของมารดา
รายไดของบิดา
รายไดของมารดา
คะแนนการวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา
ไดรับการอบรม
อายุราชการหรือจํานวนปที่ครูทําการสอน
สาขาที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษาของครู
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ที่ไดจากการตรวจให
คะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous)
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ที่ไดจากการตรวจให
คะแนนความรูบางสวน (partial credit)

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 2 สวน สวนแรก คือ การ
นําเสนอคาสถิติของตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนและครูผูสอน นําเสนอเปนคารอยละและความถี่
สวนที่สองเปนการนําเสนอคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตอเนื่องที่ใชในการศึกษา ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 334
คน จากฐานขอมูลของอวยพร
เรืองตระกูล (2544) ซึ่งผูวิจัยสามารถติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้มาได 334 คน โดยมี
นักเรียนเพศชายมากกวานักเรียนเพศหญิง (รอยละ 61.4 และ 38.6 ตามลําดับ)
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ในสวนของระดับการศึกษาของบิดา สวนใหญศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 32.6)
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 32.3 และ 18.6
ตามลําดับ รายไดของบิดาอยูในระดับปานกลาง ( X = 14658.770) ระดับการศึกษาของมารดา
สวนใหญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 31.7) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา
และ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.7 และ 22.2 ตามลําดับ รายไดของมารดาอยูในระดับ
คอนขางต่ํา ( X = 9027.250) การกระจายของรายไดของมารดามากกวาบิดา (CV=78.797 และ
65.626 ตามลําดับ)
ในส ว นของครู ผู ส อนส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากกว า ปริ ญ ญาโท
(รอยละ 72.73 และ 27.27 ตามลําดับ) จบการศึกษาในสาขาคณิตศาสตรมากกวาสาขาอื่นๆ
(รอยละ 90.91 และ 9.09 ตามลําดับ) และเคยไดรับการอบรมทางดานการสอนมากกวาไมเคย
(รอยละ 90.91 และรอยละ 9.09 ตามลําดับ) มีอายุราชการคอนขางมาก ( X = 22.650 )
ในสวนของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูใน
เกณฑคอนขางสูง ( X = 1.406) ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และผลการเรียนเฉลี่ย อยูในเกณฑ
ปานกลาง ( X = 2.640 และ 2.848 ตามลําดับ คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มีการตรวจให
คาแบบทวิวิภาคและใหคะแนนความรูบางสวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.607 และ 9.991 ตามลําดับ
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.651 และ 7.787 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวน และรอยละของตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนและครูผูสอน
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษาของบิดา
ไมไดรับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ระดับการศึกษาของมารดา
ไมไดรับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ระดับการศึกษาของครูผูสอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
สาขาที่ครูผูสอนจบการศึกษา
คณิตศาสตร
อื่นๆ
รวม
ไดรับการอบรมทางดานการสอน
เคย
ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

205
129
334

61.4
38.6
100

3
46
108
109
5
1
334

0.9
13.8
32.3
32.6
1.5
0.3
100

2
52
106
74
3
1
334

0.6
15.6
31.7
22.2
0.9
0.3
100

8
3
11

72.73
27.27
100

10
1
11

90.91
9.09
100

10
1
11

90.91
9.09
100
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ตารางที่ 6 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตอเนื่องที่ใชในการศึกษา
ตัวแปร

จํานวน

รายไดของบิดา

SD
CV
X
334 14658.770 9620.017 65.626

รายไดของมารดา

334

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

334

1.406

0.827

58.819 -2.070

2.700

-1.665

3.381

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร

334

2.640

1.192

45.152

1.000

4.000

-0.175

-1.499

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม

334

2.848

0.753

26.440

1.100

3.980

-0.249

-1.043

คะแนนพัฒนาการ
(dichotomous)
คะแนนพัฒนาการ
(partial credit)
อายุราชการของครู

334

3.607

2.651

73.496 -2.584 10.151

0.272

-0.409

334

9.991

7.787

77.940 -6.310 31.897

0.483

-0.300

11

22.650

6.253

27.607

31.000 -1.453

3.284

9027.250 7113.208 78.797

MIN

MAX

SK

KU

3000

50000

1.587

2.674

0

45000

1.629

4.580

2.000

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวาง ตัวแปรสังเกตได ที่ใชในการศึกษาโมเดลปจจัยที่สง
ผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได
ที่ใชในการวิจัยของกลุมตัวอยางทั้งหมด เพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตได และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไปใชในการวิเคราะห เพื่อประมาณคาพารามิเตอร
ตาง ๆ ของโมเดลลิสเรลและการวิเคราะหกลุมพหุ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 13 ตัวแปร ที่แสดงใน
ตารางที่ 7 เปนการวิเคราะห โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรรวม 78 คู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -0.073 ถึง 0.924 โดยเปน
ความสัมพันธทางบวกจํานวน 75 คู เปนความสัมพันธทางลบจํานวน 3 คู ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตได มีความสัมพันธในระดับต่ํา (r < 0.3) จํานวน 47 คู ความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง (0.3 < r < 0.6) จํานวน 27 คู และความสัมพันธในระดับสูง (0.6 < r <1.0) จํานวน 4 คู
โดยคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ คะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาแบบทวิวิภาค (GS1)
และไดจากการตรวจใหคาความรูบางสวน (GS2) และคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ อายุราชการ
(YEAR) กับ สาขาที่ครูจบการศึกษา (MAJOR) ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ จํานวน
62 คู คิดเปนรอยละ 79.48 แบงเปนตัวแปร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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จํานวน 12 คู คิดเปนรอยละ 15.38 และ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จํานวน
50 คู คิดเปนรอยละ 64.10 เห็นไดวาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูง จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช
วิเคราะหโมเดลลิสเรล
จากตารางที่ 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรแยกตามเพศชายและเพศหญิง
ตัวแปรมีความสัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบ สําหรับเพศชาย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา
อยูระหวาง -0.043 ถึง 0.937 โดยเปนความสัมพันธทางบวกจํานวน 75 คู เปนความสัมพันธ
ทางลบจํานวน 3 คู ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได มีความสัมพันธในระดับต่ํา (r < 0.3)
จํานวน 44 คู ความสัมพันธในระดับปานกลาง (0.3 < r < 0.6) จํานวน 31 คู และความสัมพันธ
ในระดับสูง (0.6 < r <1.0) จํานวน 3 คู โดยคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ คะแนนพัฒนาการ
ที่ไดจากการตรวจใหคาแบบทวิวิภาค (GS1) และไดจากการตรวจใหคาความรูบางสวน (GS2)
ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จํานวน 9 คู คิดเปนรอยละ 11.54 และ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จํานวน 45 คู คิดเปนรอยละ 57.69
สําหรับเพศหญิง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -0.130 ถึง 0.885 โดยเปน
ความสัมพันธทางบวกจํานวน 75 คู เปนความสัมพันธทางลบจํานวน 3 คู ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตได มีความสัมพันธในระดับต่ํา (r < 0.3) จํานวน 50 คู ความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง (0.3 < r < 0.6) จํานวน 25 คู และความสัมพันธในระดับสูง (0.6 < r <1.0) จํานวน 3 คู
โดยคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ คะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาแบบทวิวิภาค (GS1)
และไดจากการตรวจใหคาความรูบางสวน (GS2) ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 คู คิดเปนรอยละ 10.26 และ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 จํานวน 34 คู คิดเปนรอยละ 43.59
จากผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธทั้ง 3 ชุด พบวา ตัวแปรสวนใหญมีคาสหสัมพันธ
สอดคลองกัน
ขอสังเกต จากผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได เมื่อแยกตามเพศ
พบวา มีตัวแปรบางคูที่มีคาสหสัมพันธแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง คือ ในกลุมนักเรียน
เพศชาย มีคาเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในเพศหญิงมีความสัมพันธกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญ ไดแก 1. สหสัมพันธระหวางผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) กับ รายไดของ
บิดา (FATH_INC)
2. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE)
กับรายไดของมารดา
(MOTH_INC) 3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กับ รายไดของมารดา (MOTH_INC) 4. คะแนน
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พัฒนาการแบบทวิวิภาค (GS1) กับระดับการศึกษาของครู (DEGREE) 5. คะแนนพัฒนาการแบบให
คาความรูบางสวน (GS2) กับระดับการศึกษาของครู (DEGREE) 6. ระดับการศึกษาของบิดา
(FATH_EDU) กับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) 7. ระดับการศึกษาของมารดา
(MOTH_EDU) กับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) 8. อายุราชการ (YEAR) กับ
คะแนนพัฒนาการแบบทวิวิภาค (GS1) 9. อายุราชการ (YEAR) กับคะแนนพัฒนาการแบบให
คาความรูบางสวน (GS2)

ตารางที่ 7 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย
FATH_INC MOTH_INC ATTITUDE DEGREE

MAJOR

GRADE

GPA

GS1

GS2

FATH_EDU MOTH_EDU YEAR

TRAIN

FATH_INC
MOTH_INC
ATTITUDE
DEGREE
MAJOR
GRADE
GPA
GS1
GS2
FATH_EDU
MOTH_EDU
YEAR
TRAIN
MEAN

1.000
.405**
.215**
.211
.053
.320**
.371**
.531**
.523**
.510**
.380**
.158**
.118*
14658.770

1.000
.226**
.141*
.106
.152**
.194**
.438**
.444**
.319**
.521**
.071
.052
9027.250

1.000
.193
.096
.413*
.451*
.429**
.412**
.332**
.288**
-.066
.033
1.406

1.000
.117*
.177**
.161**
.268**
.278**
.093
.100
.709**
.194*
16.860

1.000
.149**
.165**
.137*
.128*
.097
.094
-.073
-.030
.980

1.000
.882**
.442**
.425**
.336**
.253**
.191**
.145**
2.640

1.000
.524**
.487**
.399**
.299**
.172**
.166**
2.848

1.000
.924**
.423**
.446**
.227**
.222**
3.607

1.000
.399
.421**
.233**
.204**
9.991

1.000
.578*
.143*
.135*
11.790

1.000
.156**
.178*
10.710

1.000
.742**
22.650

1.000
.950

SD

9620.017

7113.208

.827

.991

.133

1.192

.753

2.651

7.787

3.909

3.892

6.253

.214

** p < .01
* p < .05

ตารางที่ 8 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัยแยกตามเพศ
เพศหญิง
MEAN

12220.160

8380.620

1.507

16.510

.980

2.630

2.850

3.002

8.234

10.860

10.070

20.320

.910

SD

7579.497

5977.593

.653

.876

.151

1.106

.684

2.285

6.147

3.809

3.790

6.786

.280

MAJOR

GRADE

GPA

GS1

GS2

FATH_EDU MOTH_EDU YEAR

TRAIN

ตัวแปร

FATH_INC MOTH_INC ATTITUDE DEGREE

FATH_INC

.452**

MOTH_INC .381**

.245**

.089

.032

.156

.247**

.434**

.413**

.475**

.319**

.066

.135

.322**

.147

.104

.082

.141

.406**

.430**

.379**

.523**

.043

.110

.029

.123

.371**

.417**

.515**

.420**

.361**

.376**

.136

.244**

.090

.100

.085

.115

.142

.078

-.016

.577**

.179*

.182*

.220*

.132

.150

.035

.003

-.130

-.027

.872**

.338**

.415**

.138

.160

.173

.175*

.473**

.501**

.207*

.184*

.176*

.238**

.885**

.427**

.475**

.069

.298**

.406**

.439**

.032

.246**

.531*

.172

.164

.164

.234**
.827**

ATTITUDE .260**

.204**

DEGREE

.197

.117

.131

MAJOR

.087

.109

.089

.131

GRADE

.395**

.183**

.444**

.221**

.130

GPA

.433**

.218**

.476**

.208**

.133

.887**

GS1

.544**

.444**

.450**

.386**

.139*

.499**

.560**

GS2

.512**

.443**

.337**

.396**

.116

.439**

.496**

.937**

FATH_EDU .505**

.282**

.378**

.025

.138*

.452**

.514**

.392**

.372**

MOTH_EDU .389**

.519**

.279**

.111

.160*

.304**

.365**

.414**

.398**

.592*

YEAR

.132

.061

.139*

.774**

-.043

.219**

.189**

.266**

.292**

.033

.095

.

TRAIN

.077

-.010

.138*

.170*

-.019

.134

.124

.145*

.167*

.065

.102

.647**

MEAN

16193.320

9434.150

1.292

17.070

.990

2.650

2.847

3.988

11.096

12.380

11.110

24.110

.980

SD

10435.157

7729.342

.705

1.000

.120

1.245

.795

2.796

8.490

3.865

3.912

5.417

.155

เพศชาย
** p < .01

* p < .05
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
ในตอนนี้เปนผลการนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คะแนนพั ฒ นาการวิ ช าคณิ ต ศาสตร ที่ มี ก ารตรวจให ค ะแนนแบบทวิ วิ ภ าค
(dichotomous) มีรายละเอียดตอไปนี้
ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร พบวา โมเดล
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square)
มีคาเทากับ 2.295 ที่องศาอิสระ 5 มีคาความนาจะเปน เทากับ 0.807 นั่นคือ คาไค-สแควร
แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา
โมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และมีคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
เทากับ 0.999 มีคาเขาใกล 1 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.982
และคา RMR เทากับ 0.017 ซึ่งมีคาเขาใกลศูนย คาไค-สแควรสัมพัทธ มีคา (x2/df) เทากับ 0.459
ซึ่งถาหากคานี้มีคาเทากับ 2 หรือนอยกวา ก็ถือวา โมเดลที่ทดสอบสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษในระดับที่นาพึงพอใจ (ปุระชัย เปยมสมบูรณ และ สมชาย สวางเนตร, 2535) และ
เมื ่อ พิจ ารณาคา อิท ธิพ ลของตัว แปรในโมเดล พบวา ตัว แปรสว นใหญม ีน ัย สํา คัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) รายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 9 และแผนภาพที่ 11
สําหรับคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรระดับการศึกษาของครูผูสอน
(DEGREE) มีคาสูงสุด เทากับ 0.883 รองลงมา คือ ตัวแปรการที่ครูไดรับการอบรมทางดาน
การสอน (TRAIN) มีคาเทากับ 0.755 และตัวแปรอายุราชการของครู (YEAR) มีคาเทากับ 0.729
และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ หรือ R-SQUARE
ของตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
(GROWTH) มีคาเทากับ 0.589 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปร
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) ไดรอยละ 58.9
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ตารางที่ 9 คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มีการ
ตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) และผลการวิเคราะหแยกคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร
ตัวแปรผล

ECONOMIC

ตัวแปรเหตุ TE

IE

PAR_EDU .926**

DE
-

TE

(.244)

-

IE

.926** .410**

(.244)
EXPER

ATTITUDE

-

-

TEAC_EDU

DE
-

(.061)

TE

.410**

-

-

-

.171** .171**

-

-

DE
-

TE

-

(.061)
-

.880**

(.057) (.057)
ECONOMIC

IE

ACHIEVE

-

.880**

(.095)

-

-

IE

DE

-

-

-

-

-

-

-

DE

(.077) (.077)

(.076) (.076)

-

-

-

.232** .232**

.447**

-

-

-

-

.194**

-

(.065)
ACHIEVE

-

-

-

-

.194**

-

-

-

-

(.161)
-

(.193) (.035) (.158)

-

.158*

-

-

-

-

-

(.066)

(.064) (.014) (.050)

-

-

-

-

-

-

-

.283**

-

(.087)

หมายเหตุ

*p <.05

.283**
(.087)

**p<.01

คาสถิติ
ไคว-สแควร = 2.295 df = 5 p = 0.807
ตัวแปร
ความเที่ยง
ตัวแปร
ความเที่ยง
สมการโครงสรางตัวแปร
R-SQUARE

.158*

.263** .031* .232*

(.065)
-

-

.447** .599** .127** .472**

(.066)
TEAC_EDU

-

(.053) (.053)

-

-

IE

- .620** .620**

(.095)

-

-

TE

.414** .414**

(.161)
ATTITUDE

GROWTH

FATH_INC
.670
FATH_EDU
.657
ECONOMIC
.858

MOTH_INC
.171
MOTH_EDU
.503
ATTITUDE
.205

GFI = 0.999
ATT_SCOR
1.000
YEAR
.729
TEAC_EDU
.774

AGFI = 0.982

DEGREE
.883
TRAIN
.755
ACHIEVE
.200

MAJOR
.014

RMR = 0.017
GRADE
.721

GPA
1.000

GS1
1.000

GROWTH
.589

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร
ตัวแปรแฝง

ECONOMIC

ECONOMIC

1.000

ATTITUDE

.379

1.000

TEAC_EDU

-

.194

1.000

ACHIEVE

.447

.170

-

1.000

GROWTH

.660

.431

.263

.521

1.000

PAR_EDU

.926

.410

-

.414

.620

1.000

-

.170

.880

-

.232

-

EXPER

ATTITUDE

TEAC_EDU

ACHIEVE

GROWTH

PAR_EDU

EXPER

1.000
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จากตารางที่ 9
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ตัวแปรไดรับอิทธิพลมีคาเปนบวกอยาง
มีนัยสําคัญทุกตัวแปร เมื่อพิจารณาตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) พบวา ตัวแปร
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
(ECONOMIC) สูงสุด มีคาเทากับ 0.472 รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE)
การศึกษาของครูผูสอน (TEAC_EDU) และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) มีคาเทากับ
0.283 0.232 และ 0.158 ตามลําดับ แสดงวาการที่ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมดี ระดับการศึกษาของครูสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร จะมีผลทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมที่สงผลตอตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร พบวาการศึกษา
ของผูปกครอง (PAR_EDU) มีคาอิทธิพลทางออมสูงสุด เทากับ 0.620 ซึ่งจะสังเกตไดวาการศึกษา
ของผูปกครองจะมีอิทธิพลทางออมตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรไดสามเสนทาง คือ เสนทาง
ที่หนึ่ง โดยผานมาทางฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) แสดงวาผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษาสูงขึ้น ทําใหมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งเปนผลใหนักเรียนมีพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรที่สูงขึ้นดวย เสนทางที่สอง โดยผานมาทางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE)
นั่นคือ ถาผูปกครองมีการศึกษาสูงสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรแลว ก็จะสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น และ
เสนทางที่สาม โดยผานมาทางฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE)
แสดงวา เมื่อผูปกครองมีการศึกษาสูง สงผลใหมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ก็ยอมสงผลใหมีพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่ดี
ตามไปดวย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร รองลงมา คือ ประสบการณของ
ครูผูสอน (EXPER) มีคาเทากับ 0.232 โดยประสบการณของครูผูสอนนี้ จะมีอิทธิพลทางออมตอ
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรไดสองเสนทาง คือ เสนทางที่หนึ่ง โดยสงผานมาทางการศึกษาของ
ครูผูสอน (TEAC_EDU) แสดงวา ถาครูผูสอนมีประสบการณในการสอนมานานหลายป มี
การศึกษาในระดับสูง นักเรียนก็จะมีพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้นดวย และเสนทางที่สอง
โดยสงผานมาทางการศึกษาของครูผูสอน และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร นั่นคือ ถาครูผูสอนมี
ประสบการณ ในการสอนมานานหลายป รวมทั้งครูผูสอนมีการศึกษาในระดับสูง ทําใหการสอน
มี คุ ณ ภาพ นั ก เรี ย นก็ จ ะมี เ จตคติที่ ดีต อวิ ช าคณิต ศาสตร เปน ผลใหนั ก เรีย นมี พั ฒ นาการวิ ช า
คณิตศาสตรที่สูงขึ้น
นอกจากนั้น ตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ยังไดรับอิทธิพลทางออมจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง โดยผานมาทางตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม มีคาเทากับ 0.127
และตัวแปรการศึกษาของครูผูสอน โดยผานมาทางตัวแปรเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีคาเทากับ 0.031
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สวนในตัวแปรอื่นๆ พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) ไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากระดับการศึกษาของผูปกครอง มีคาเทากับ 0.926
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
(ATTITUDE) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากระดับการศึกษาของผูปกครอง (PAR_EDU) และ
การศึกษาของครูผูสอน (TEAC_EDU) มีคาเทากับ 0.410 และ 0.194 ตามลําดับ การศึกษาของ
ครูผูสอน (TEAC_EDU) ไดรับอิทธิพลทางตรง จากประสบการณของครูผูสอน (EXPER) มีคา
เทากับ 0.880 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) มีคาเทากับ 0.447 และไดรับอิทธิพลทางออมจาก
การศึกษาของผูปกครอง (PAR_EDU) มีคาเทากับ 0.414
ในส ว นของตารางเมทริ ก ซ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ตั ว แปรแฝง
สวนใหญมีความสัมพันธ กันในทางบวก โดยตัวแปรที่ใหค าสหสัมพั นธตอตัวแปรพัฒนาการ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) สูงสุด คือ ตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง
(ECONOMIC) มีคาเทากับ 0.660 รองลงมา คือ ตัวแปรการศึกษาของผูปกครอง (PAR_EDU)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) การศึกษา
ของครู (TEAC_EDU) และประสบการณของครูผูสอน (EXPER) มีคาเทากับ 0.620 0.521 0.431
0.263 และ 0.232 ตามลําดับ
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MOTH_INC

.829
.327

FATH_INC

.816
.142

.341

FATH_EDU

ACHIEVE

.926**

.706**

MOTH_EDU

ATT_SCOR

1.000

.472**

.798

.158*

ATTITUDE

.245

.854**

EXPER

.869**

TRAIN

.998**
.800

.880**

TEAC EDU
.226

.283**

GROWTH
.232**

.194**

YEAR

0

GPA

.808**
.410**

.271

.848

.447**

ECONOMIC

PAR EDU
.493

.287

GRADE

.414**

.935
.120

DEGREE
MAJOR

.994

.411
.116
.987

แผนภาพที่ 11 โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มี
การตรวจใหคา คะแนนแบบทวิวภิ าค (dichotomous)

GS1

0
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตร
4.1 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรที่มีการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) ระหวางนักเรียนเพศชายและ
เพศหญิง
การวิเคราะหในตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดล และความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในโมเดล ซึ่งคาพารามิเตอรในโมเดลที่
ทําการทดสอบประกอบดวย 7 เมทริกซ คือ คาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรสังเกตได (Λx) ค า พารามิ เ ตอร ข องเมทริ ก ซ สั ม ประสิ ท ธิ์
การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพล
เชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ ) คาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) คาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ) เมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Θδ )
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายในสังเกตได (Θε) รวมสมมติฐานที่ทดสอบทั้งสิ้น 8 สมมติฐาน ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอไวในตาราง 10
จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง พบวา โมเดลตามสมมติฐานทางสถิติ 4 สมมติฐาน
แรก ไดแก โมเดลที่ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับตามสมมติฐานขอ 1 และโมเดลที่มีการกําหนด
เงื่อนไขบังคับตามสมมติฐานขอ 2-4 ลวนแตมีคาไค-สแควร ซึ่งมีระดับนัยสําคัญมากกวา 0.05
คา GFI , NFI และ RMI มีคาเขาใกล 1 คา RMR มีคาเขาใกลศูนย แสดงวาโมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาอัตราสวนไค-สแควรตอองศาความเปนอิสระ พบวา โมเดลตาม
สมมติฐานขอ 1 มีคาต่ําสุด นาจะมีความกลมกลืนดีที่สุด เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลในแตละสมมติฐาน ปรากฏผลดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1 (Hform) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดลที่ไมมีการกําหนดคาพารามิเตอรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีคาเทากัน พบวา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคา
เทากับ 79.275 (df = 74, p = 0.316) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.954,
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NFI = 0.965, RFI =0.937) RMR = 0.092 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ นั่นคือ รูปแบบของโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระหวางเพศชายและเพศหญิง
สมมติฐาน
χ2
df χ2 /df P
GFI NFI RFI RMR
1. Hform
79.275 74 1.071 0.316 0.954 0.965 0.937 0.092
91.201 78 1.169 0.146 0.943 0.960 0.932 0.096
2. HΛx
99.646 86 1.159 0.149 0.938 0.956 0.933 0.099
3. HΛx Λy
102.451 88 1.164 0.139 0.937 0.955 0.932 0.098
4. HΛx ΛyΓ
128.273 93 1.379 0.009 0.926 0.944 0.920 0.106
5. HΛx ΛyΓβ
132.403 96 1.379 0.008 0.918 0.942 0.920 0.104
6. HΛx ΛyΓβψ
212.067 103 2.059 0.000 0.881 0.907 0.880 0.109
7. HΛx ΛyΓβψΘδ
390.047 116 3.362 0.000 0.822 0.828 0.805 0.112
8. HΛx ΛyΓβψΘδΘε
Δχ2 2-1 = 11.926*
Δdf = 4
Δχ2 3-2 = 8.445
Δdf = 8
Δχ2 4-3 = 2.805
Δdf = 2
Δχ2 5-4 = 25.822*
Δdf = 5
Δχ2 6-5 = 4.130
Δdf = 3
Δχ2 7-6 = 79.664*
Δdf = 7
Δχ2 8-7 = 177.980*
Δdf = 13
* หมายเหตุ p < 0.05
Δχ

2

Δdf

a-b

หมายถึง ผลตางของคาไคว-สแควร ที่ไดจากการวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่ a และ b
หมายถึง ผลตางของคาองศาอิสระที่ไดจากการวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่ a และ b

เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 (HΛx)
คาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรภายนอก
สังเกตได โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรียนทั้งสองเพศ
ผลการทดสอบ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาได
จากคา ไค-สแควร มีคาเทากับ 91.201 (df = 78, p = 0.146) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1
(GFI = 0.943, NFI = 0.960, RFI =0.932) RMR = 0.096 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
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พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวแปรทุกตัวเทากัน แตผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 1 และ 2 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคา
เทากับ 11.926 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 4 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แปลความหมาย
ได วา โมเดลป จ จัย ที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรี ยนเพศชายและ
เพศหญิง ไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แตเมื่อพิจารณาคาผลตางของ GFI พบวามี
ความแตกตางกันนอยมาก Bollen (1989 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) เสนอแนะวานักวิจัย
ควรตรวจสอบความแตกตางของคาพารามิเตอรของเมทริกซน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรที่เพิ่ม
เปนเงื่อนไขบังคับวาแตกตางกันมากนอยเพียงใด ระหวางกลุมประชากรและตรวจสอบเมทริกซ
เศษเหลือ (fitted residual matrix) กอนที่จะตัดสินใจ ผูวิจัยจึงนําคาพารามิเตอรของเมทริกซ
ดังกลาว มาพิจารณาดังตาราง
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคาพารามิเตอรในเมทริกซน้ําหนักองคประกอบของโมเดลการวัดระหวาง
กลุมประชากร
ตัวแปร
พารามิเตอร
เพศ
ในเมทริกซ
PAR_EDU
EXPER
Λx
FATH_EDU MOTH_EDU
YEAR
TRAIN
B
0.898**
0.665**
0.955**
0.621**
ชาย
SE
(0.066)
(0.065)
(0.045)
(0.062)
หญิง
B
0.703**
0.745**
1.000**
0.854**
SE
(0.085)
(0.085)
(0.062)
(0.070)
หมายเหตุ เมทริกซเศษเหลือ (fitted residual matrix)
นักเรียนเพศชาย มีคาอยูระหวาง -0.072 ถึง 0.221
นักเรียนเพศหญิง มีคาอยูระหวาง -0.069 ถึง 0.238

จากการเปรียบเทียบคาพารามิเตอรของเมทริกซน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรในโมเดล
การวัด ระหว า งนั ก เรี ย นเพศชายและเพศหญิง พบว า น้ํ า หนั ก องคป ระกอบของตัว แปรในทั้ ง
สองเพศมีคาใกลเคียงกัน ทุกคามีความแตกตางกันไมเกิน 0.195 ยกเวนตัวแปรการที่ครูไดรับ
การอบรมทางดานการสอน มีคาแตกตางกัน เทากับ 0.233
นั่นคือ ในเพศชายมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ 0.621 และเพศหญิงมีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.854
เมื่อพิจารณาเมทริกซเศษเหลือจากผลการวิเคราะหตามสมติฐานขอ 2 พบวา เมทริกซ
เศษเหลือของนักเรียนเพศชายมีคาเศษเหลือ ดังนี้ เปนลบ 17 คา เปนศูนย 3 คา และเปนบวก 58
คา ไมมีคาใดสูงเกิน 2.00 เมทริกซเศษเหลือของนักเรียนเพศหญิงมีคาเศษเหลือ ดังนี้ เปนลบ 14
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คา เปนศูนย 2 คา และเปนบวก 62 คา ไมมีคาใดสูงเกิน 2.00 แสดงวาการกําหนดเงื่อนไขบังคับ
ใหพารามิเตอรในเมทริกซน้ําหนักองคประกอบในโมเดลการวัดไมแปรเปลี่ยน ดังนั้น ผูวิจัยจึงทํา
การทดสอบสมมติฐานขอตอไป
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 3 (HΛx Λy) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคา
พารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรภายในสังเกตได
โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรียนทั้งสองเพศ ผลการ
ทดสอบ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจาก
คา ไค-สแควร มีคาเทากับ 99.646 (df = 86, p = 0.149) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1
(GFI = 0.938, NFI = 0.956, RFI =0.933) RMR = 0.099 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวแปรทุกตัวเทากัน และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 3 และ 2 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคา
เทากับ 8.445 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 8 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดล
ไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมประชากร นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรตามกรอบแนวคิดมีคาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรภายในสังเกตได ระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีคาเทากัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 4 (HΛx ΛyΓ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 3 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง โดยการกําหนดให
เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรียนทั้งสองเพศ ผลการทดสอบ พบวา โมเดล
มีความสอดคลองกลมกลืนกั บข อมูลเชิงประจักษ โดยพิ จารณาไดจากคา ไค-สแควร มีคาเทากั บ
102.451 (df = 88, p = 0.139) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.937, NFI =
0.955,
RFI =0.932) RMR = 0.098 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝงมีคาเทากัน ระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 4 และ 3 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ 2.805 ที่
ผลตางองศาอิสระเทากับ 2 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดลไมแปรเปลี่ยน
ระหวางกลุมประชากร นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตร ตามกรอบแนวคิดมีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอก
แฝงไปยัง ตัวแปรภายในแฝง ระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีคาเทากัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 5 (HΛx ΛyΓβ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 4 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในโดยการกําหนดให เมทริกซพารามิเตอร
ดัง กลา วมีคา เทากันระหว างนั ก เรีย นทั้งสองเพศ ผลการทดสอบ พบวา โมเดลไมสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใหคา ไค-สแควร มีคาเทากับ 128.273 df = 93, p = 0.009,
GFI = 0.926, NFI = 0.944, RFI =0.920 และ RMR = 0.106 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในแตกตางกัน ระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 5 และ 4 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ 25.822
ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 5 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา คาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน มีความแปรเปลี่ยนระหวางนักเรียนเพศชาย
และเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 6 (HΛx ΛyΓβψ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 5 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายในโดย
การกําหนดให เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรียนทั้งสองเพศ ผลการทดสอบ
พบวา โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับข อมูลเชิงประจักษ โดยให คา ไค-สแควร มีคาเทากับ
132.403 df = 96, p = 0.008, GFI = 0.918, NFI = 0.942, RFI =0.920 และ RMR = 0.104 แสดงวา
โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
มีคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรแฝงภายใน ระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 7 (HΛx ΛyΓβΘδ ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 6 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได โดยการกําหนดให เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรียน
ทั้งสองเพศ ผลการทดสอบ พบวา โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยให
คา ไค-สแควร มีคาเทากับ 212.067 df = 103, p = 0.000, GFI = 0.881, NFI = 0.907, RFI =0.880
และ RMR = 0.109 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวาง
นักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตไดแตกตางกัน ระหวางนักเรียน
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เพศชายและเพศหญิง และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 7 และ 6 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคา
เทากับ 79.664 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 7 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา
คาพารามิเตอรของเมทริกซเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อน
ในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได มีความแปรเปลี่ยนระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 8 (HΛx ΛyΓβΘδ Θε) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของคาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 7 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร
ของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายในสังเกตได โดยการกําหนดให เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางนักเรีย น
ทั้งสองเพศ ผลการทดสอบ พบวา โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยให
คา ไค-สแควร มีคาเทากับ 390.047 df = 116, p = 0.000, GFI = 0.822 , NFI = 0.828, RFI =0.805
และ RMR = 0.112 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวาง
นักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตไดแตกตางกัน ระหวางนักเรียน
เพศชายและเพศหญิง และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 8 และ 7 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคา
เทากับ 177.980 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 13 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา
คาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนใน
การวัดของตัวแปรภายในสังเกตได มีความแปรเปลี่ยนระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
โดยสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ก ลุ ม พหุ ข องโมเดลป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คะแนนพั ฒ นาการวิ ช า
คณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีความไมแปรเปลี่ยนในดานรูปแบบของโมเดล
ในดานพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Λx) คาพารามิเตอรน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรภายในสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ ) และมีความแปรเปลี่ยนในดานคาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) คาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ) เมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Θδ ) และ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายในสังเกตได (Θε) โดยโมเดลที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมากที่สุด
ไดแก โมเดลที่ไมมีเงื่อนไขการกําหนดใหคาพารามิเตอรของโมเดลมีคาเทากันระหวางนักเรียน
เพศชายและเพศหญิง
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โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเพศชาย
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4.2 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous)
และคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
การวิเคราะหในตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดล และความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในโมเดล ซึ่งคาพารามิเตอรในโมเดลที่
ทําการทดสอบประกอบดวย 7 เมทริกซ คือ คาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรสังเกตได (Λx) ค า พารามิ เ ตอร ข องเมทริ ก ซ สั ม ประสิ ท ธิ์
การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพล
เชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ ) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพล
เชิง สาเหตุร ะหวา งตัว แปรภายในแฝง (β)
คา พารามิเ ตอรข องเมทริก ซค วามแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ) เมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Θδ )
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายในสังเกตได (Θε) รวมสมมติฐานที่ทดสอบทั้งสิ้น 8 สมมติฐาน ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอไวในตาราง 12
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous)
และคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit) พบวา โมเดล
ตามสมมติฐานทางสถิติ 6 สมมติฐานแรก ไดแก โมเดลที่ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับตาม
สมมติฐานขอ 1 และโมเดลที่มีการกําหนดเงื่อนไขบังคับตามสมมติฐานขอ 2-6 ลวนแตมีคาไคสแควร ซึ่งมีระดับนัยสําคัญมากกวา 0.05 คา GFI , NFI และ RMI มีคาเขาใกล 1 คา RMR มี
คาเขาใกลศูนย แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาอัตราสวนไค-สแควร
ตอองศาความเปนอิสระ พบวา โมเดลตามสมติฐานขอ 6 มีคาต่ําสุด นาจะมีความกลมกลืนดีที่สุด
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลในแตละสมมติฐาน
ปรากฏผลดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1 (Hform) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดลที่ไมมีการกําหนดคาพารามิเตอรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนน
แบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน มีคาเทากัน พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ 69.337
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(df = 53, p = 0.065) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.980, NFI = 0.985, RFI =0.961)
RMR = 0.069 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ นั่นคือ รูปแบบ
ของโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากตรวจใหคาทั้งสองแบบ
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบ
ทวิวิภาค (dichotomous) และไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
สมมติฐาน
χ2
df χ2 /df P
GFI NFI RFI RMR
1. Hform
69.337 53 1.308 0.065 0.980 0.985 0.961 0.069
69.933 57 1.227 0.117 0.980 0.984 0.964 0.068
2. HΛx
70.247 65 1.081 0.306 0.980 0.984 0.968 0.068
3. HΛx Λy
71.607 67 1.069 0.328 0.980 0.984 0.969 0.068
4. HΛx ΛyΓ
74.505 72 1.035 0.397 0.979 0.983 0.970 0.070
5. HΛx ΛyΓβ
74.533 75 .994 0.494 0.979 0.983 0.971 0.068
6. HΛx ΛyΓβψ
130.811 86 1.521 0.001 0.958 0.971 0.955 0.075
7. HΛx ΛyΓβψΘδ
684.969 104 6.586 0.000 0.847 0.847 0.806 0.094
8. HΛx ΛyΓβψΘδΘε
Δχ2 2-1 = 0.596
Δdf = 4
Δχ2 3-2 = 0.314
Δdf = 8
Δχ2 4-3 = 1.360
Δdf = 2
Δχ2 5-4 = 2.898
Δdf = 5
Δχ2 6-5 = 0.028
Δdf = 3
Δχ2 7-6 = 56.278*
Δdf = 11
Δχ2 8-7 = 554.158*
Δdf = 18
* หมายเหตุ p < 0.05
Δχ

2

Δdf

a-b

หมายถึง ผลตางของคาไคว-สแควร ที่ไดจากการวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่ a และ b
หมายถึง ผลตางของคาองศาอิสระที่ไดจากการวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่ a และ b

เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 (HΛx)
คาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรภายนอก
สังเกตได โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาว มีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการที่
ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน ผลการ
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ทดสอบ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจาก
คา ไค-สแควร มีคาเทากับ 69.933 (df = 57, p = 0.117) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1
(GFI = 0.980, NFI = 0.984, RFI =0.964) RMR = 0.068 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค
และไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรทุกตัวเทากัน
ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 1 และ 2 ไดคาผลตางไค-สแควร มีคาเทากับ 0.596 ที่ผลตางองศา
อิสระเทากับ 4 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวาง
คะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่
ส ง ผลต อ คะแนนพั ฒ นาการวิ ช าคณิ ต ศาสตร ต ามกรอบแนวคิ ด มี ค า พารามิ เ ตอร ข องเมทริ ก ซ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรภายนอกสังเกตได ระหวางคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบมีคาเทากัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 3 (HΛx Λy)
เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรภายในสังเกต
ได โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจาก
การตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน ผลการทดสอบ
พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคา ไค-สแควร
มีคาเทากับ 70.247 (df = 65, p = 0.306) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.980,
NFI = 0.984, RFI =0.968) RMR = 0.068 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการ
ตรวจใหคะแนนความรูบางสวน มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรทุกตัวเทากัน และผลการ
เปรียบเทียบสมมติฐานขอ 3 และ 2 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ .314 ที่ผลตางองศาอิสระ
เทากับ 8 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอ
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรตามกรอบแนวคิดมีคาพารามิเตอรของเมทริกซสัมประสิทธิ์
การถดถอยของตัวแปรภายในแฝงบนตัวแปรภายในสังเกตได ระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจาก
การตรวจใหคาทั้งสองแบบมีคาเทากัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 4 (HΛx ΛyΓ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 3 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง โดยการกําหนดให
เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนน
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แบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน ผลการทดสอบ พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคา ไค-สแควร มีคาเทากับ 71.607
(df = 67, p = 0.328) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.980, NFI = 0.984,
RFI =0.969) RMR = 0.068 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
ระหว า งคะแนนพั ฒ นาการที่ไ ดจ ากการตรวจให คา ทั้งสองแบบ มีคา พารามิเ ตอรข องเมทริก ซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝงมีคาเทากัน ระหวางคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 4 และ 3
ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ 1.360 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 2 ซึ่งไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจให
คาทั้งสองแบบ นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
ตามกรอบแนวคิดมีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยัง
ตัวแปรภายในแฝง ระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบมีคาเทากัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 5 (HΛx ΛyΓβ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 4 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในโดยการกําหนดให เมทริกซพารามิเตอร
ดั ง กล า วมี ค า เท า กั น ระหว า งคะแนนพั ฒนาการที่ ไ ด จ ากการตรวจให ค า คะแนนแบบทวิ วิ ภ าค
และไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน ผลการทดสอบ พบวา โมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ 74.505 (df = 72,
p = 0.397) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.979, NFI = 0.983, RFI = 0.970)
RMR = 0.070 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ มีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหว า งตั ว แปรแฝงภายใน มี ค า เท า กั น ระหว า งคะแนนพั ฒ นาการที่ ไ ด จ ากการตรวจให ค า
ทั้งสองแบบ และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 5 และ 4 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ
2.898 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 5 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดล
ไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ นั่นแปลความหมาย
ไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรตามกรอบแนวคิดมีคาพารามิเตอร
ของเมทริกซอทิ ธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน มีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการ
ที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 6 (HΛx ΛyΓβψ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 5 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
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เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายในโดย
การกําหนดให เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจ
ใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน ผลการทดสอบ พบวา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคา
เทากับ 74.533 (df = 75, p = 0.494) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคาเขาใกล 1 (GFI = 0.979,
NFI = 0.983, RFI =0.971) RMR = 0.068 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ มีคาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายใน
มีคาเทากัน ระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ และผลการเปรียบเทียบ
สมมติฐานขอ 6 และ 5 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ 0.028 ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 3
ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาโมเดลไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการ
ที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ นั่นแปลความหมายไดวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พั ฒ นาการวิ ช าคณิ ต ศาสตร ต ามกรอบแนวคิ ด มี ค า พารามิ เ ตอร ข องเมทริ ก ซ ค วามแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝงภายใน ระหวางคะแนนพัฒนาการ
ที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบมีคาเทากัน
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 7 (HΛx ΛyΓβΘδ ) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 6 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได โดยการกําหนดให เมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันระหวางคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการตรวจใหคะแนนความรู
บางสวน ผลการทดสอบ พบวา โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยให
คาไค-สแควร มีคาเทากับ 130.811 df = 86, p = 0.001, GFI = 0.958, NFI = 0.971, RFI =0.955
และ RMR = 0.075 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวาง
คะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ มีคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตไดแตกตางกัน
และผลการเปรียบเทียบสมมติฐานขอ 7 และ 6 ไดคาผลตางไคว-สแควร มีคาเทากับ 56.278
ที่ผลตางองศาอิสระเทากับ 11 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา คาพารามิเตอรของ
เมทริกซเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายนอกสังเกตไดมีความแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 8 (HΛx ΛyΓβΘδ Θε) เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของคาพารามิเตอรตามสมติฐานที่ 7 และเพิ่มการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร
ของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
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ภายในสั งเกตได โดยการกํ า หนดให เมทริก ซพารามิเตอร ดัง กล าวมี คาเท ากั น ระหว างคะแนน
พัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
ผลการทดสอบ พบวา โมเดลไมสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใหคา ไค-สแควร มีคาเทากับ 684.969 df = 104, p = 0.000,
GFI = 0.847, NFI = 0.847, RFI = 0.806 และ RMR = 0.094 แสดงวาโมเดลปจจัยที่สงผลตอ
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง มีคาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายใน
สังเกตไดแตกตางกัน ระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ และผลการ
เปรียบเทียบสมมติฐานขอ 8 และ 7 ไดคาผลตางไค-สแควร มีคาเทากับ 554.158 ที่ผลตางองศา
อิสระเทากับ 13
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคาพารามิเตอรของเมทริกซ
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได
มีความแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
โดยสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ก ลุ ม พหุ ข องโมเดลป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คะแนนพั ฒ นาการวิ ช า
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการ
ตรวจให ค ะแนนความรู บ างส ว น มี ค วามไม แ ปรเปลี่ ย นในด า นรู ป แบบของโมเดล ในด า น
พารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Λx)
คาพารามิเตอรน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรภายในสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) และคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ) และมีความแปรเปลี่ยนในดานเมทริกซ
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอก
สังเกตได (Θδ ) และเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อน
ในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได (Θε)
โมเดลที่ มี ความสอดคล องกลมกลื นกั บข อมู ลเชิ งประจั ก ษ มากที่ สุ ด ได แก โมเดลตาม
สมมติฐานที่ 6 คือโมเดลที่มีเงื่อนไขการกําหนดใหคาพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได (Λx) คาพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายในสังเกตได (Λy)
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ)
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) และคาพารามิเตอร
ของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ)
มีคาเทากันระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
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โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มีการตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous)
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แผนภาพที่ 13 โมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีรูปแบบและสถานะของพารามิเตอร
ในเมทริกซ LX LY GA BE และ PS ไมแปรเปลี่ยนระหวางคะแนนพัฒนาการที่มีการตรวจใหคาทั้งสองแบบ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาความสัมพัน ธเชิงสาเหตุของปจจัย ที่สงผลตอ
พัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการ
โครงสรางที่สรางขึ้นระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง และเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยน
ของโมเดลสมการโครงสร า งที่ ส ร า งขึ้ น ระหว า งคะแนนพั ฒ นาการที่ มี ก ารตรวจให ค ะแนน
แบบทวิวิภาค (dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่มีการใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
ฐานขอมูลที่ใชในการวิจัย ขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรในการวิจัยครั้งนี้ เปน
ขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งผูวิจัยใชฐานขอมูลจากวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห
คุ ณ ภาพของวิ ธี ก ารวั ด คะแนนพั ฒ นาการตามทฤษฎี ก ารทดสอบแบบดั้ ง เดิ ม และทฤษฎี ก าร
ตอบสนองขอสอบ ของอวยพร เรืองตระกูล (2544)
โดยเปนขอมูลคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัดจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบซ้ํา (repeat) 3 ครั้ง ระยะเวลาเก็บขอมูลหางกันครั้งละ 4
สัปดาห โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ซึ่งมีการตรวจใหคะแนนแบบทวิวิภาค(dichotomous)
และตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit) คะแนนพัฒนาการในครั้งนี้เปนการประมาณ
คาคะแนนพัฒนาการดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve
Model: LGCM)
กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 635 คน
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลยอนหลัง ในขณะที่ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 กลุมตัวอยางกลุมนี้กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2546 ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสามารถตามเก็บ
ขอมูลได จึงเปนกลุมตัวอยางที่ศึกษาตอในสถานศึกษาเดิมเทานั้น ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลได
จํานวนทั้งสิ้น 334 คน ซึ่งเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลตอไปได
การดําเนินการวิจัยเริ่มดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดตัวแปร
และสรางโมเดลสมมติฐานปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ไดแก การศึกษาของผูปกครอง วัดไดจาก
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ตัวแปรสังเกตได คือ ระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของมารดา ตัวแปรแฝงฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ รายไดของบิดาและรายไดของมารดา
ตัวแปรแฝงเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ คะแนนที่ไดจากการทําแบบ
วัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรแฝงประสบการณของครูผูสอน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได
คือ อายุราชการ และการไดรับการอบรมทางดานการสอน ตัวแปรแฝงการศึกษาของครู วัดได
จากตัวแปรสังเกตได คือ ระดับการศึกษาของครู และสาขาที่จบการศึกษา ตัวแปรแฝงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเดิม วัดไดจากตัวแปรสังเกตได คือ ระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเกรดเฉลี่ย
รวมทุกวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542
ตัวแปรตาม ประกอบดวยตัวแปรแฝง 1 ตัว คือพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (growth) วัดได
จากตัวแปรสังเกตได คือ คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มีการประมาณคาคะแนนพัฒนาการ
ดวยโมเดลพัฒนาการเชิงเสนโคงที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model: LGCM)
การวิเคราะหขอมูลไดมีการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย (mean)
คาสูงสุด (maximum) คาต่ําสุด(minimum) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (skewness)
คาความโดง (kurtosis) คาสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปร และการวิเคราะหดวยสถิติ
ขั้นสูงโดยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ประเภทมีตัวแปรแฝง ประมาณคาดวยวิธีไลคลิฮูด
สูงสุด (Maximum Likelihood Estimates) และการวิเคราะหกลุมพหุ (multi-group analysis) โดย
ใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 334 คน โดยมี นักเรียนเพศชายมากกวา
นักเรียนเพศหญิง (รอยละ 61.4 และ 38.6 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาการแจกแจงของขอมูลตัวแปร
มีทั้งที่สูงกวาคาเฉลี่ย (SK มีคาเปนลบ) และต่ํากวาคาเฉลี่ย (SK มีคาเปนบวก) และสวนใหญมีการ
กระจายของขอมูลมาก (KU < 3)
2. ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได
ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 13 ตัวแปร ไดคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรรวม 78 คู มีคาอยูระหวาง -0.073 ถึง 0.924 โดยสวน
ใหญเปนความสัมพันธทางบวกโดยคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ คะแนนพัฒนาการที่ไดจากการ
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ตรวจใหคาแบบทวิวิภาค (GS1) และไดจากการตรวจใหคาความรูบางสวน (GS2)
และคูที่มี
ความสัมพันธกันต่ําสุด คือ อายุราชการ (YEAR) กับ สาขาที่ครูจบการศึกษา (MAJOR)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรแยกตามเพศชายและเพศหญิง สําหรับเพศชาย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -0.139 ถึง 0.937 โดยสวนใหญเปนความสัมพันธทางบวก
สําหรับเพศหญิง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -0.130 ถึง 0.885 โดยสวนใหญเปน
ความสัมพันธทางบวกเชนกัน
จากผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธทั้ง 3 ชุด พบวา ตัวแปรสวนใหญมีคาสหสัมพันธ
สอดคลองกัน
3. ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
โมเดลมี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ โดยพิ จ ารณาจากผลการทดสอบ
คาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 2.295 ที่องศาอิสระ 5 มีคาความนาจะเปน เทากับ 0.807
มีคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) เทากับ 0.982 และคา RMR เทากับ 0.017 คาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดของตัวแปร
ระดับการศึกษาของครูผูสอน (DEGREE) มีคาสูงสุด เทากับ 0.883 ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) ไดรอยละ 58.9
ตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) ไดรับอิทธิพลทางตรงมีคาเปนบวก
อยางมีนัยสําคัญ จากฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) สูงสุด มีคาเทากับ 0.472
รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) การศึกษาของครูผูสอน (TEAC_EDU)
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) มีคาเทากับ 0.283 0.232 และ 0.158 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมที่สงผลตอตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร พบวาการศึกษา
ของผูปกครอง (PAR_EDU) มีคาอิทธิพลทางออมสูงสุด โดยสงผานทางฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครอง (ECONOMIC) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
(ATTITUDE) รองลงมา คือประสบการณของครูผูสอน (EXPER) โดยสงผานทางการศึกษาของครู
(TEAC_EDU) และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง โดยสงผานทาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม และการศึกษาของครูผูสอนโดยสงผานทางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
4. ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตร
4.1
ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชา คณิตศาสตรที่มีการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) ระหวางนักเรียน
เพศชายและ เพศหญิง
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ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางนักเรียนเพศชายและเพศหญิง พบวา มีความไมแปรเปลี่ยนในดานรูปแบบของ
โมเดล ในดานพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Λx) คาพารามิเตอร
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายในสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพล
เชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ) และมีความแปรเปลี่ยนในดาน
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) คาพารามิเตอรของ
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ)
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได (Θδ ) และเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อน
ในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได (Θε)
4.2 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค
(dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาคและไดจากการ
ตรวจใหคะแนนความรูบางสวน พบวา มีความไมแปรเปลี่ยนในดานรูปแบบของโมเดล ในดาน
พารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได (Λx) คาพารามิเตอรน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรภายในสังเกตได (Λy) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง (Γ) คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรภายในแฝง (β) และคาพารามิเตอรของเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ระหวางความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายในแฝง (ψ) และมีความแปรเปลี่ยนในดานเมทริกซ
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอก
สังเกตได (Θδ ) และเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางความคลาดเคลื่อน
ในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได (Θε)
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงประเด็นการอภิปรายเปน 4 ประเด็น
ดังนี้ ประเด็นแรกเกี่ยวกับผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย
เปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง ประเด็นที่สอง คือ ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผล
ตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประเด็นที่สาม คือ
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ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่มี
การตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) ระหวางนักเรียนเพศชายและ เพศหญิง และ
ประเด็น สุดทาย คือ ผลการวิเคราะหความไมแ ปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนน
พัฒนาการวิชาคณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค
(dichotomous) และคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
โดยมีรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัยเปรียบเทียบ
ระหวางเพศชายและเพศหญิง
จากผลการวิเคราะห พบวามีตัวแปรบางคูในกลุมนักเรียนเพศชาย มีคาเปนบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในเพศหญิงมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งแบงออกเปน
3 กลุม ดังนี้ กลุมที่หนึ่งในกลุมตัวแปรแฝงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนเดิม กลุมที่สองในกลุมตัวแปรแฝง การศึกษาของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
และกลุมที่สาม ในกลุมตัวแปรแฝงพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรกับการศึกษาของครูและประสบการณ
ของครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กลุมตัวแปรแฝงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เดิม ไดแก 1) ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) กับ รายไดของบิดา (FATH_INC) 2) ผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) กับรายไดของมารดา (MOTH_INC) 3) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
กับ รายไดของมารดา (MOTH_INC) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนเพศชายสวนใหญมีความกังวล
ในการเรียนนอยกวาเพศหญิง (Malpass et al., 1999) จึงอาจจะเอาใจใสในการเรียนนอยกวาเพศ
หญิง ผูปกครองจึงตองกวดขันในดานการศึกษาใหมาก เชน การสงเสริมใหเรียนพิเศษ การซื้อ
หนัง สือ หรือ อุป กรณต า ง ๆ เพื่อ ใหนัก เรีย นมีผ ลการเรีย นที่ด ี ในขณะที่นักเรียนเพศหญิง
มักจะตั้งใจเรียนดีอยูแลว ผูปกครองอาจไมตองกวดขันใหเรียนพิเศษมากเหมือนนักเรียนชาย
ดังนั้น สําหรับนักเรียนเพศชายตัวแปรรายไดของผูปกครองกับผลการเรียนจึงมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ แตสําหรับในกลุมนักเรียนเพศหญิง มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ
1.2 ในกลุมตัวแปรแฝง การศึกษาของผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
ไดแก 1) ระดับการศึกษาของบิดา (FATH_EDU) กับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) 2) ระดับ
การศึกษาของมารดา (MOTH_EDU) กับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร (GRADE) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สําหรับนักเรียนเพศชาย ผูปกครองตองดูแลเอาใจใสในเรื่องการศึกษามากกวานักเรียน
เพศหญิง ถาผูปกครองมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถใหคําปรึกษาแนะนําในดานการเรียน

91
ไดมากกวา แตสําหรับนักเรียนเพศหญิงมีความรับผิดชอบดีอยูแลว ดังนั้น การศึกษาของผูปกครอง
จึงมีความสัมพันธกับผลการเรียนของนักเรียนเพศหญิงอยางไมมีนัยสําคัญ
1.3 ในกลุมตัวแปรแฝงพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรกับการศึกษาของครูและ
ประสบการณของครู ไดแก 1) คะแนนพัฒนาการแบบทวิวิภาค (GS1) กับระดับการศึกษาของครู
(DEGREE) 2) คะแนนพัฒนาการแบบใหคาความรูบางสวน (GS2) กับระดับการศึกษาของครู
(DEGREE) 3) คะแนนพัฒนาการแบบทวิวิภาค (GS1) กับอายุราชการ (YEAR) 4) คะแนนพัฒนาการ
แบบใหคาความรูบางสวน (GS2) กับอายุราชการ (YEAR) อาจเนื่องมาจากกลุมนักเรียนเพศชาย
ตองไดครูที่มีประสบการณในการสอนมานาน เพื่อที่ครูจะไดมีความชํานาญในการสอน เขาใจใน
ปญหาของนักเรียน ครูตองมีการศึก ษาสูง เพื่อที่จะมีเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่จ ะกระตุน ให
นักเรียนชาย เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนและครูตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดี
เพื่อที่นักเรียนจะไดซักถามในสวนที่ยังไมเขาใจ เปนผลใหนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนสูงขึ้น
แตสําหรับนักเรียนเพศหญิงขยัน และตั้งใจเรียนดีอยูแลว สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดเอง
ดังนั้นการศึกษาและประสบการณของครู จึงมีความสัมพันธกับคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร
อยางไมมีนัยสําคัญสําหรับนักเรียนเพศหญิง แตมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญสําหรับนักเรียน
เพศชาย
2.ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรไดดังนี้
2.1 ตัวแปรการศึกษาของผูปกครอง (PAR_EDU) เมื่อพิจารณาจากตารางแสดง
ค า อิ ท ธิ พ ล จะเห็ น ว า เป น ตั ว แปรที่ ใ ห ค า อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มสู ง สุ ด ต อ ตั ว แปรพั ฒ นาการวิ ช า
คณิตศาสตร แสดงใหเห็นวาการศึกษาของผูปกครองนี้ เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากตอพัฒนาการ
ทางการเรี ย นของผู เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประเสริ ฐ เตชะนาราเกี ย รติ (2531)
ประกายศรี แคนทอง (2531) ที่พบวาการศึกษาของผูปกครงมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Muller et al. (2001)
อรวรรณ ณรงคสรศักดิ์ (2533) สุนันทา ประไพตระกูล (2534) ที่พบวา การศึกษาของผูปกครอง
เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงใหเห็นวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูง
จะมีความเขาใจคุณคาของการศึกษา และพยายามเอาใจใสในการเรียนของผูเรียน สามารถให
คําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ชวยเพิ่มพูนสติปญญา กับผูเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือมีพัฒนาการทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นนั่นเอง
2.2 ตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง (ECONOMIC) เปนตัวแปรทีใ่ ห
คาอิทธิพลทางตรงสูงสุด นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทางออมตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร โดย
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สงผานตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม เห็นไดวาตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนี้
เปนตัวแปรที่มีความสําคัญเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Muller et al. (2001) ที่พบวา
รายไดของผูปกครองมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 กับพัฒนาการของ
ผูเรียน นอกจากนั้น จากงานวิจัยของ Jordan et al. (2002) ยังพบวา รายไดของผูปกครองเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางการเรียนของผูเรียน อธิบายไดวาเมื่อผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดี หรือผู ปกครองมี รายไดสูง ย อมทํา ใหนักเรียนไดรับการสงเสริ ม สนันสนุ นการเรียนจาก
ผูปกครองไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนในดานการเรียนพิเศษ หรือการเอาใจใสในดานการจัดหาซื้อ
หาหนั งสื อ หรื ออุ ปกรณ ก ารเรี ย นต างๆ เพื่ อที่ จ ะเป นการส งเสริ ม ให นั ก เรี ย นมี พั ฒนาการวิ ช า
คณิตศาสตรสูงขึ้น
2.3 ตัวแปรเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร (ATTITUDE) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต อพั ฒนาการทางการเรีย นวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ย ของ จันทรเ พ็ญ
ธนาศุภกรกุล(2525) อุรี ลิ้มพิสุทธิ์ (2525) วัลลภา จันทรเพ็ญ (2526) ไมตรี อินทรประสิทธิ์
(2528) เฉลียว บุษเนียร (2530) ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2531) ชิสา ศาสตรี (2531)
วราพร ขาวสุทธิ์ (2533)
วราภรณ วิหคโต (2536)
ที่พบวาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ระดับ .01
นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาจรีย วัชชวัลคุ (2527) สุนันทา ประไพตระกูล (25234) นริศา อุป
กูล (2538) ที่พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร แสดงวานักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร จะเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่มีความสําคัญ เห็นประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนชอบเรียน เกิดความสนใจ
และตั้งใจเรียน หมั่นฝกฝนและทําโจทย ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย
2.4 ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) เปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพล
ทางตรงต อ ตั ว แปรพั ฒ นาการทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Muller et al. (2001) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีความสัมพันธในทางบวกที่ระดับ .01
กั บ พั ฒ นาการของผู เ รี ย น นั่ น คื อ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี
พัฒนาการทางการเรียน ไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจากทฤษฎีการเรียนรู
ของบลูม (Bloom, 1976) ยังพบวาการเรียนรูของบุคคลจะเกิดมากหรือนอยขึ้นอยูกับพื้นความรูเดิม
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ ถาผูเรียนมีพื้นความรูเดิมดียอมชวยให
รับความรูใหมไดมากกวาผูที่พื้นความรูเดิมไมดี (อรุณี ออนสวัสดิ์, 2537)
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2.5 ตัวแปรประสบการณของครู (EXPER) เปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางออม
ตอตัวแปรพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร โดยสงผานตัวแปรการศึกษาของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2531) ที่พบวา ประสบการณของครูมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ระดับ .01 นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุนันทา ประไพตระกูล (2534) วราภรณ วิหคโต (2536) ที่พบวา ประสบการณของครูมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แสดงวาครูที่สอนแลวทําใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง มักเปนครูที่สอนมานาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ
มานานหลายป ไดรับการอบรมทางดานการสอนอยูเสมอ มักจะมีวิธีการสอนที่ดี มีคุณภาพ ทําให
นักเรียนเขาใจ นักเรียนก็ยอมมีพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรสูงตามไปดวย
2.6 ตัวแปรการศึกษาของครู (TEAC_EDU) เปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรง
และใหคาอิทธิพลทางออมตอตัวแปรพัฒนาการทางการเรียน โดยผานทางตัวแปรเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา ประไพตระกูล (2534) ที่พบวา การศึกษาของ
ครูเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แสดงวา ครูที่มีการศึกษาสูง จะ
มีโ อกาสไดเ รี ย นรู เ ทคนิ ค การสอนต า งๆ มี ค วามรู ค วามเข า ใจในขอบข า ยและเนื้ อ หาวิ ช า
คณิตศาสตร สามารถอธิบายปญหาตาง ๆ ใหความชัดเจนกับนักเรียนไดมากขึ้น ทําใหการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรอยางถองแท
ซึ่งเปนผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรสูงตามไปดวย
3.ผลการวิ เคราะหความไม แปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลต อคะแนนพั ฒนาการวิ ชา
คณิตศาสตรที่มีการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous) ระหวางนักเรียนเพศชายและ
เพศหญิง
3.1 ในโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร เมื่อพิจารณา
แยกตามเพศ พบวา สําหรับนักเรียนเพศชาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 0(ECONOMIC)
มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม (ACHIEVE) เทากับ 0.614 สําหรับนักเรียน
เพศหญิงมีคาเทากับ 0.205 ซึ่งมีคาตางกันมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนเพศชายมีความกังวล
ในการเรียนนอยกวาเพศหญิง (Malpass et al., 1999) จึงตองไดรับการกระตุนและสงเสริมในดาน
การศึกษาจากผูปกครองอยางเต็มที่ เชน การสงเสริมใหเรียนพิเศษ การซื้อหนังสือหรืออุปกรณ
ตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนเพศหญิง มักจะตั้งใจ
เรียน
เชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครองและครูอาจารย เอาใสใจในการเรียนมากกวาเพศชาย
ผูปกครองอาจไมตองกวดขันใหเรียนพิเศษมากเหมือนนักเรียนชาย ดังนั้น สําหรับนักเรียนหญิง
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองจึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวาเพศชาย
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3.2 ในโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร เมื่อพิจารณาแยก
ตามเพศ พบวา สําหรับนักเรียนเพศชาย การศึกษาของครูผูสอน (TEAC_EDU) มีอิทธิพลทางตรง
ตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร (GROWTH) เทากับ 0.312 สําหรับนักเรียนเพศหญิงมีคาเทากับ
0.121 ซึ่งมีคาตางกันคอนขางมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูที่มีการศึกษาในระดับสูง นาจะมีเทคนิค
การสอนตาง ๆ ที่กระตุนใหนักเรียนชายสนใจในการเรียนสูงขึ้น มีเนื้อหาความรูที่แนน ถายทอด
ความรูไดดี เมื่อนักเรียนชายไมเขาใจก็สามารถซักถามได ในขณะที่นักเรียนเพศหญิงมักจะมี
ความรับผิดชอบ เอาใจใสการเรียนอยูแลว สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมได ดังนั้น ไมวาครู
จบการศึกษาในระดับใดก็มีผลตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหญิงไมตางกัน
4. ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชา
คณิตศาสตรระหวางคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคาคะแนนแบบทวิวิภาค (dichotomous)
และคะแนนพัฒนาการที่ไดจากการตรวจใหคะแนนความรูบางสวน (partial credit)
ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล พบวา โมเดลปจจัยที่สงผลตอ
คะแนนพั ฒ นาการวิ ช าคณิต ศาสตรร ะหว างคะแนนพัฒนาการที่ ไ ดจ ากการตรวจใหค า คะแนน
แบบทวิ วิ ภ าคและได จ ากการตรวจให ค ะแนนความรู บ างส ว น มี ค วามไม แ ปรเปลี่ ย นในด า น
รูปแบบของโมเดลและมีความไมแปรเปลี่ยนในดานพารามิเตอร LX LY BE GA และ PS
ทั้งนี้เนื่องจากคะแนนพัฒนาการทั้งสองแบบมาจากบุคคลเดียวกัน คนที่มีคะแนนพัฒนาการแบบ
ทวิวิภาคสูง ก็จะมีคะแนนพัฒนาการแบบใหคะแนนความรูบางสวนสูงดวย แตสําหรับคนที่มี
คะแนนพัฒนาการแบบทวิวิภาคต่ํา ก็จะมีคะแนนพัฒนาการแบบใหคะแนนความรูบางสวนต่ําดวย
ดังนั้น โมเดลจึงมีความไมแปรเปลี่ยนในดานรูปแบบของโมเดลและในดานพารามิเตอรสวนใหญที่
ทดสอบ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาเห็นไดวา ปจจัยทางดานครูผูสอน ไดแก การศึกษาของครูผูสอน ประสบการณ
ของครู เปนปจจัยที่มีความสําคัญ เนื่องจากตางก็เปนปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ของผูเรียน ทั้งโดยทางตรงและทางออม และยังสงผลตอพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ดังนั้น สถานศึกษาตองหาทางสงเสริมในดานการศึกษาของครู ใหครูมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่ อ ที่ค รูจ ะไดม ีโ อกาสไดเ รีย นรู เ ทคนิค การสอนตา งๆ มี ค วามรู ค วามเข า ใจในขอบข ายและ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร สามารถอธิบายปญหาตาง ๆ ใหความชัดเจนกับนักเรียนไดมากขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาและรูสึกชอบ เปนผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตร และยังผลใหมีพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย
นอกจากนั้นสถานศึกษาและครูตองรวมมือกันหาทางพัฒนาความรูพื้นฐานของนักเรียน
ใหดี เนื่องจากถานักเรียนมีความรูพื้นฐานที่ดี จะสามารถรับความรูใหม ๆ ที่ครูสอนไดดี ซึ่งจะ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตรที่ดีขึ้น นอกจากนี้ครูควรใหความสนใจกับ
นักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง เพื่อกระตุนใหนักเรียนชายสนใจ ตั้งใจเรียน และเอาใจใส
ตอการเรียนใหมากขึ้น เปนผลใหนักเรียนชายมีพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้นดวย สําหรับ
นักเรียนหญิง โดยธรรมชาตินักเรียนหญิงมีความสนใจและตั้งใจเรียนดีอยูแลว ดังนั้นจึงสามารถ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใหตนเองมีพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นได
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ใชศึกษาเปนตัวแปรที่มีลักษณะการวัดหลายระดับ
เชน ตัวแปรระดับนักเรียน ประกอบดวย เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม
ตัวแปรระดับชั้นเรียน ประกอบดวย ประสบการณของครู และการศึกษาของครู ซึ่งตัวแปร
เหลานี้ตางมีความสัมพันธกันในระดับเดียวกัน และมีความสัมพันธกับตัวแปรตางระดับ ดังนั้น
ควรไดมีการศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของขอมูล โดยการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ
(Multilevel Causal Analysis) เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากปจจัยที่สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรนั้น ประกอบดวยหลาย
ปจจัยที่รวมกันสงผล ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ การเก็บขอมูลในสวนของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอ
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตรเปนการเก็บขอมูลยอนหลัง ดังนั้น จึงมีขอจํากัดในเรื่องของ
ตัวแปรที่นํามาศึกษาซึ่งอาจมีจํานวนนอยเกินไป ยังไมครอบคลุมปจจัยทั้งหมด ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาโดยใหมีตัวแปรที่หลากหลาย ครอบคลุมมากกวานี้ เชน ระดับเชาวปญญา ความถนัด
ทางการเรียน นิสัยในการเรียน คุณภาพการสอนของครู การสนับสนุนและเสริมกําลังใจจาก
ผูปกครอง การเอาใจใสของผูปกครอง เปนตน เพื่อใหสามารถอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่รวมกัน
สงผลตอคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร ใหดียิ่งขึ้น
3. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น จากการวัด 3 ครั้ง ในภาคเรียนเดียวกัน
ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลในระยะยาวที่แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียนเปนชวงชั้น
เชน พัฒนาการของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4-6 เปนตน เพื่อที่จะไดเห็นถึงพัฒนาการทางการเรียนของแตละบุคคลในแตละชวงชั้นชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน ปตยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอมอร จังศิริพรปกรณ
อาจารย ดร. วรรณี แกมเกตุ
อาจารย ดร. ณัฏฐภรณ หลาวทอง

ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ภาควิชาวิจยั การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ
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แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
การรายงานความรูสึกของนักเรียนในครั้งนี้ ขอใหนักเรียนรายงานความรูสึกที่มีตอวิชา
คณิตศาสตร ในขณะที่นักเรียนศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543

1.
2.
3.
4.

คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบวัดความรูสกึ ของนักเรียน แบงออกเปน 2 ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 มีจํานวน 11 ขอ และตอนที่ 2 มี 16 ขอ
โปรดอานคําชี้แจงกอนลงมือทําในแตละตอน
เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 20 นาที
ใหนกั เรียนตอบลงในแบบทดสอบ

ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
1. ชื่อ………………………. นามสกุล…………….……………. ชั้น…………..
2. เพศ ……………………………..…
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงในชองวางทีต่ รงกับ
ความรูสึกของนักเรียนมากที่สุดเพียงเครื่องหมายเดียวในแตละขอ และโปรดตอบทุกขอ
ตัวอยาง
ความรูสึกของทานในขณะทีศ่ ึกษาอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร เปนสิ่ง
ที่…..
นาภูมิใจ:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:นาอับอาย
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

ถานักเรียนรูสกึ วาการเรียนคณิตศาสตรในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนสิ่งที่
นาภูมิใจมาก ใหเขียนเครื่องหมาย 9 ตรงชองมาก ทางดานนาภูมิใจ ดังนี้
9

นาภูมิใจ:________:_______:_______:_______:_______:_______:_______:นาอับอาย
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

แตถานักเรียนรูสึกวาการเรียนคณิตศาสตรในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนสิ่ง
ที่ นาอับอายมาก ใหเขียนเครื่องหมาย 9 ตรงชองมาก ทางดานนาอับอาย ดังนี้
9

นาภูมิใจ:________:_______:_______:_______:_______:_______:_______:นาอับอาย
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ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร เปนสิ่งที่…..
1. สนุก:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:นาเบื่อ
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

2. นาสนใจ :_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:ไมนาสนใจ
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

3. เพลิดเพลิน :_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______: เบื่อหนาย
มาก ปานกลาง นอย ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

4. ดี:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เลว
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

5. งาย:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:ยาก
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

6. มีประโยชน:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:ไรประโยชน
มาก ปานกลาง นอย ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

7. สบายใจ:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:กลุมใจ
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

8. มีความสุข:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:มีความทุกข
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง
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ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร เปนสิ่งที่…..
9. เบาสมอง:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:หนักสมอง
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

10. ชอบ:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:ไมชอบ
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

11. มีสาระ:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:ไรสาระ
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

ตอนที่ 2
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึก
ของนักเรียนมากที่สุดเพียงเครือ่ งหมายเดียวในแตละขอและโปรดตอบทุกขอ
1. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหฉลาด
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

2. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหเรียนเกง
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

3. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหคิด
คํานวณเกง
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก
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4. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหมี
ความรูเพิม่ ขึ้น
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

5. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหมีงานทําใน
อนาคต
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

6. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหนําไป
ใชในชีวิตประจําวันได
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

7. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหเครียด
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

8. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหมีการบาน
มาก
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

9. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหเปนคนขยัน
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง
สองอยาง

นอย ปานกลาง มาก

10. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูช ั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร
ทําใหมีความคิดกาวหนา
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
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มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

11. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร
ทําใหมีไหวพริบดี
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

12. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร
ทําใหไดใชเปนแนวศึกษาตอ
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

13. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหรวย
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

14. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูช ั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหอนาคตดี
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

15. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูช ั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหมีความสุข
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

16. ความรูสึกของทาน ในขณะที่ศึกษาอยูช ั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดวา การเรียนคณิตศาสตร ทําใหมีความจํา
ดี
เปนไปได:_______:_______:_______:_______:_______:_______:_______:เปนไปไมได
มาก ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง นอย ปานกลาง มาก
สองอยาง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*** ขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือ ***
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ขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
คําชี้แจง ใหนักเรียนกรอกขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย 9
หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของนักเรียน และโปรดตอบทุกขอ

1. ชื่อ………………….………นามสกุล…………….…………………. ชั้น………..เลขที่ …...
2. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
3. ระดับการศึกษาของบิดา ในป 2543
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนตน
4. ปริญญาตรี
5. ปริญญาโท
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ปริญญาเอก

4. ระดับการศึกษาของมารดา ในป 2543
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนตน
4. ปริญญาตรี
5. ปริญญาโท
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ปริญญาเอก

5.
6.
7.
8.

รายไดตอเดือนของบิดา ในป 2543 (โดยประมาณ) ………………………………..
รายไดตอเดือนของมารดา ในป 2543 (โดยประมาณ) ……………………………...
อาชีพบิดา ……………………………..…..
อาชีพมารดา………………………………….
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

เลขประจําตัว
21907
21951
22040
22069
22070
22073
22074
22076
22080
22082
22083
22086
22087
22088
22090
22093
23353
22141
22148
22149
22155
22301
22302
22305
22306
22307
22308
22309
22310
22311
22873
22901

โรงเรียนวัดรางบัว
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1 ปการศึกษา 2543
ชื่อ – สกุล
ระดับผลการเรียน (ค 204)
ด.ช.ธนพล
จิวจินดา
ด.ช.ประสาน
สงแสง
ด.ช.เจษฎา
ฐิติภัทรกุล
ด.ช.ชฎิล
สมุทรวานิชย
ด.ช.ธนกร
จิวจินดา
ด.ช.ธีรภัทร
จิรวิทยากุล
ด.ช.นที
จันทรพวงผล
ด.ช.พันธุทวี
แกวชิงดวง
ด.ช.ลักษณ
ปาณีนิจ
ด.ช.วัชรินทร
มีสมพร
ด.ช.วีรพงศ
รัตนมณเฑียรชัย
ด.ช.ศรัณย
มงคลสกุลฤทธิ์
ด.ช.ศรุต
จันทรทอง
ด.ช.ศุภชัย
ขําสมศักดิ์
ด.ช.สาธิต
คุณานุสรณชัย
ด.ช.เอกภพ
ครุฑชูชื่น
ด.ช.สุรศักดิ์
พาสาลี
ด.ญ..พันทิพา
หันหาบุญ
ด.ญ.อมรรัตน
อานนทชัย
ด.ญ.อังคณา
พุดศรี
ด.ญ.พิศขะเนตร
โยธะพล
ด.ญ.กมลชนก
ลิ้มประเสริฐ
ด.ญ.จารุณี
ศิริบาล
ด.ญ.นวรัตน
ฉิมพาลี
ด.ญ.นุชรีย
พรมณี
ด.ญ.พิลาสพรรณ
ชูเกษ
ด.ญ.วราภรณ
อุทัยรัตน
ด.ญ.วาสนา
ชุติมาเมธี
ด.ญ.สุนทราพร
เสือแยม
ด.ญ.สุพัตรา
สมบูรณผล
ด.ช.วงศสถิตย
ศรัณยศิขริน
ด.ญ.จิราวรรณ
นทีศิลาทิพย

เกรดเฉลี่ย

116

ภาคผนวก จ
ตัวอยางแบบบันทึกคุณลักษณะของครู

117
ตัวอยางแบบบันทึกคุณลักษณะของครู
ระดับการศึกษา
โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
ตรี

โท

เอก

ประสบการณ
ไดรับการอบรม
การสอน (ป) สาขาที่จบการศึกษา
มี
ไมมี

หมาย
เหตุ

118

ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางคําสัง่ และผลการวิเคราะหขอมูลของโมเดลปจจัยที่สงผลตอ
คะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร

