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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 จํานวน 1,010 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบ แบงชั้นสามขั้นตอน (Three-Stage Stratified Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวัดลักษณะมุงอนาคต 2) แบบวัดการควบคุมตนเอง 3) แบบวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเอง 4) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5) แบบสอบถามสภาพแวดลอมทางการเรียน 6) แบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครัว มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .533-.849, .541-.784, .292-.726, .439-.747,
.610-.854 และ .245-.752 ตามลําดับ และคาความเที่ยง เทากับ .939, .914, .693, .865, .932 และ .899
ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling :
SEM) ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) โมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยพิจารณาจากคาสถิติ χ 2 =146.14 , df = 123, χ 2 /df = 1.188, p = .076, CFI = .999, GFI= .984,
AGFI = .978 , RMSEA = .014 และ RMR = .0228 2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอลักษณะมุงอนาคต คือ
แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอลักษณะมุงอนาคต คือ การควบคุมตนเอง การ
เห็น คุณคาในตนเอง และสภาพแวดล อมทางการเรี ยน ซึ่ งตัวแปรในโมเดลทั้ งหมดสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของตัวแปรลักษณะมุงอนาคต ไดรอยละ 83
คําสําคัญ : ปจจัยเชิงสาเหตุ, ลักษณะมุงอนาคต, การวิเคราะหเสนทาง, โมเดลสมการโครงสราง
Abstract

The purpose of this study were to develop and examine the validity of the factor
model of variable influencing on future orientation of Matthayomsuksa 5 (grade 11) students.
The sample consisted of 1,010 Matthayomsuksa 5 students, selected by Three-Stage Stratified
Random Sampling.
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The instruments used for the study were the measurements of future orientation,
self-control, self-esteem, achievement motivation, education environment and family
relationship rearing which had discriminating powers ranging from .533-.849, .541-.784, .292.726, .439-.747, .610-.854 and .245-.752 respectively. The total reliabilities were .939, .914,
.693, .865, .932 and .899 respectively. Data were analyzed by latent variable of path analysis
of structural equation modeling (SEM).
The results of the study were as follows: 1) The factor model of variable influencing
on future orientation of Matthayomsuksa 5 students in the secondary educational service
areas office 21 was consisted with empirical data regarding χ 2 =146.14, df=123, χ 2 /df =
1.188, p = .076, CFI = .999, GFI= .984, AGFI = .978 , RMSEA = .014 and RMR = .0228 2) The
variable directly affecting future orientation was achievement motivation. The variables
both directly and indirectly affecting future orientation were self-control, self-esteem and
education environment. All variables could explain the variance of future orientation at 83
percent.
Keywords : The Causal Factors, Risk Perception, Path Analysis, Structural Equation
Modeling.
บทนํา

สั ง คมโลกมี การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากความเจริ ญ ก า วหน า ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยอมกระทบตอสังคมไทยและกระทบตอการจัดการศึกษา เพราะการ
จัดการศึกษาเปนการเตรียมความพรอมทั้งดานความรู คุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมี
ความสามารถใน การดําเนินชีวิตภายใตสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน อยางรวดเร็วและตอเนื่องได
(นารีรัตน รักวิจิตรกุล. 2554 : 1) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 : 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้นตองเริ่มจากพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเปนอันดับแรก โดยจะตองสงเสริมใหพวกเขาไดประสบความสําเร็จในชีวิต (เยาวภา พุกกะคุปต. 2540 :
1) แมทุกภาคสวนและทุกระดับของสังคมจะใหความสําคัญกับการขยายโอกาสและการสงเสริมดานการศึกษา
แกเด็กและเยาวชน แตยังมีนักเรียนอีกจํานวนไมนอยที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดวา หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหวางปโดยไมสามารถกลับเขามาเรียนได โดย
สาเหตุหลักๆ ที่เลิกเรียน อาทิ ฐานะยากจน ติดยาเสพติด การตั้งครรภไมพึงประสงค และแมวารัฐบาลจะได
พยายามใหความชวยเหลือปจจัยตางๆ ที่จําเปนในการศึกษา เชน ชุดนักเรียน แบบเรียน คาอาหารกลางวัน แต
ปญหาการออกกลางคันเหลานี้ก็ยังคงมีอยู ดังขอมูลสถิติออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2554 มีการออกกลางคันมากถึง 10,886 คน
คิดเปนรอยละ 1.03 ของนักเรียนตนป โดยมีการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ถึง 3,863 คน
คิดเปนรอยละ 1.10 ของนักเรียนตนป (ขอมูลทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป
การศึกษา 2554) ทั้งนี้ การฝกใหวัยรุนหรือเยาวชนสรางมโนทัศนเกี่ยวกับอนาคตและมองทางเลือกในหลายๆ
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ทางแลวพิจารณาเลือกทางที่เห็นวาดีที่สุดจะชวยใหเยาวชนสามารถปรับตัวและเตรียมพรอมที่จะเผชิญ กับ
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวิมล ลาวรรณา. 2543 : 2)
ลักษณะมุงอนาคต เปนความสามารถในการคาดการณไกลและเล็งเห็นความสําคัญของผลดีผลเสียที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต มี ค วามต องการได รั บ ผลในอนาคตที่ ดี ก ว า หรื อ มากกว า ผลที่ จ ะได รั บ ในป จ จุ บั น จึ ง
ดําเนินการวางแผนเพื่อปฏิบัติ ตอจากนั้นจะควบคุมตนเองใหปฏิบัติเปนขั้นตอนตามแผนที่วางไวเพื่อนําไปสู
เปาหมายที่ตองการในอนาคต ซึ่งการดําเนินการปฏิบัติตามแผนนี้เปนระยะเวลานานกวาจะบรรลุผลหรือ
จะตองทําเปนจํานวนหลายครั้ง ซึ่งเปนการควบคุมตนเองใหละเวนการกระทําบางอยางในระยะเวลาหนึ่ง
จนกระทั่งไดผลตามตองการที่ยิ่งใหญกวา คุมคามากกวา (Mischel. 1974 : 247) การคิดเชิงอนาคตหรือ
ลักษณะมุงอนาคตจะชวยใหเราสามารถปรับตัวไดเทาทันสถานการณ หรือปรับตัวนําหนาสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ทําใหเราสามารถเตรียมพรอมเพื่อเขาสูอนาคตไดอยางเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นได
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546 : 55) เนอรมิ (Nurmi. 1991 : 5) กลาววา ลักษณะมุงอนาคตเปนแนวคิด
พื้นฐานที่พัฒนามาจากจิตวิทยาการรูการคิด และทฤษฎีปฏิบัติ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นแรงจูงใจ
(Future-Oriented Motivation) บุคคลจะตั้งเปาหมายชั้นตนโดยเปรียบเทียบจากแรงจูงใจคานิยมและความ
คาดหวั งในอนาคตของตนเองเป น พื้ นฐานสํ าหรั บ เป าหมายในอนาคต 2) ขั้ น วางแผน (Future-Oriented
Planing) บุคคลจะกระทําเพื่อใหเปาหมายเปนจริง โดยการวางแผนการทํางานและวิธีการแกปญหาจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อความสําเร็จในอนาคตของตน 3) ขั้นประเมินผล (Evaluation of Future) บุคคลจะประเมินผลถึง
ความเปนไปไดของความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายและความสมบูรณของแผนงาน ที่บุคคลวางไวและตัดสินใจ
เลือกแนวทาง เพื่อความสําเร็จในอนาคตของตน
ปจจัยหลายประการที่สงผลตอลักษณะมุงอนาคต ปจจัยแรก คือ การควบคุมตนเอง เปนจิตลักษณะ
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเกือบทุกดาน ถานักเรียนมีการควบคุมตนเองสูงจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการเรียน
บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองจะมีลักษณะไมหวั่นไหวตอคําวิจารณของผูอื่น สามารถจินตนาการไดใกลเคียง
กับความเปนจริง และมีความกระตือรือรนที่จะนําจินตนาการไปสูการปฏิบัติในขอบเขตที่สามารถควบคุมได
(ทองทิพภา วิริยะพันธ. 2546 : 105-106) การเห็นคุณคาในตัวเอง เปนการรับรูเกี่ยวกับตนเอง ใหการยอมรับ
นับถือตนเอง บุคคลที่เห็นคุณคาในตัวเองจะสามารถทํางานไดอยางบรรลุเปาหมาย มีความมั่นใจและสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จ
ลุลวง โดยไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จะเปนผูมีความมานะบากบั่น พยายามที่จะ
เอาชนะความลมเหลวตาง ๆ พยายามที่จะไปใหถึงจุดมุงหมายปลายทาง เปนผูทํางานมีแผน และเปนผูตั้ง
ระดับความคาดหวังไวสูง (พรรณี ชูทัย เจนจิต. 2545 : 292) สภาพแวดลอมทางการเรียนมีอิทธิพลตอ
นักเรียน สัมพันธภาพทางบวกของครูและนักเรียนชวยเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน มีผล
ในการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเกิดความรวมมือรวมใจกันมากขึ้น (ศิริบูรณ สายโกสุม. 2548 : 256)
และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ ความสัมพันธในครอบครัว เพราะครอบครัวเปนรากฐานที่สําคัญในชีวิตของ
บุคคล ครอบครัวที่มีบรรยากาศของความรัก ความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความมั่นคงใน
อารมณ ยอมจะชวยพัฒนาเด็กในทางที่ดี คือรูจักการปรับตัว มีความภาคภูมิใจในครอบครัว ภูมิใจในตนเอง มี
ความเชื่อมั่นในตนเองและมองโลกในแงดี ความสัมพันธในครอบครัวจึงสงผลตอลักษณะมุงอนาคต (ประโยชน
สายัณหวัฒน. 2537: 82-83) การที่จะสรางบุคคลใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะดําเนินชีวิตอยูในสังคม สิ่งสําคัญที่
ควรปลูกฝงใหกับเยาวชน คือ ลักษณะมุงอนาคต และตามทฤษฎีพัฒนาการความคิดของเพียเจท วัยรุนอายุ
15 ปขึ้นไปอยูในขั้นพัฒนาการทางความคิดขีดสุดเทียบเทาผูใหญแลว คือ อยูในขั้นใชความคิดเชิงนามธรรม
สามารถเขาใจสิ่งตางๆ ที่เปนสัญลักษณและนามธรรมได รวมทั้งสามารถคิดรวบยอด คิดเชิงวิเคราะห และ
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ตัดสินใจได เพียงแตขาดประสบการณ วัยรุนจะคนหาความเปนตัวเองและมีความคิดถึงอนาคต การศึกษา
และอาชีพในอนาคต (สาวิตรี เต็งณฤทธิ์ศิริ. 2547 : 15) การศึกษาลักษณะมุงอนาคตจึงเปนสิ่งที่สําคัญ และจะ
เปนประโยชนอยางยิ่ง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งไดแก การควบคุมตนเอง การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สภาพแวดลอมทางการเรียน และความสัมพันธในครอบครัว เพื่อจะใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดนําปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตไปชวยในการสงเสริมใหนักเรียนมี
ลักษณะมุงอนาคตมากขึ้น และเปนประชากรที่มีคุณภาพซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
สมมุติฐานในการวิจัย
โมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
TEM

LOA

POC

RES

PAT

EXD

CONT
FUTO

FAMR

PRP

WAL

TIT
ENT
PHY
AMOT
TEA

REP

ENVI
PRE

FRI

ESTE

SEF

FRI

TEA

ภาพประกอบ 1 โมเดลตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามสมมุติฐาน
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หมายเหตุ

FAMR (K1) แทน ตัวแปรแฝงความสัมพันธในครอบครัว
LOA (X1) แทน ตัวแปรสังเกตไดความรักใครชื่นชม
POC (X2) แทน ตัวแปรสังเกตไดการสื่อสารในเชิงบวก
TIT (X3) แทน ตัวแปรสังเกตไดการใชเวลารวมกัน
ENVI (K2) แทน ตัวแปรแฝงสภาพแวดลอมทางการเรียน
PHY (X4) แทน ตัวแปรสังเกตไดลักษณะทางกายภาพ
TEA (X5) แทน ตัวแปรสังเกตไดปฏิสมั พันธระหวาง
ครูกับนักเรียน
FRI (X6) แทน ตัวแปรสังเกตไดปฏิสมั พันธระหวาง
นักเรียนกับเพือ่ น
(Y10) แทน ตัวแปรสังเกตไดการคาดการณไกลและ
การตัดสินใจเลือกกระทํา
TEM (Y1) แทน ตัวแปรสังเกตไดการควบคุมอารมณ
RES (Y2) แทน ตัวแปรสังเกตไดการยับยั้งตนเอง
PAT (Y3) แทน ตัวแปรสังเกตไดความอดทน

ESTE (E2) แทน ตัวแปรแฝงการเห็นคุณคาในตนเอง
SEF (Y4) แทน ตัวแปรสังเกตไดการยอมรับนับถือตนเอง
FRI (Y5) แทนตัวแปรสังเกตไดการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
SCH (Y6) แทนตัวแปรสังเกตไดการไดรับการยอมรับจากครู
AMOT (E3) แทน ตัวแปรแฝงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ENT (Y7) แทน ตัวแปรสังเกตไดความกระตือรือรน
REP (Y8) แทน ตัวแปรสังเกตไดความรับผิดชอบตอตนเอง
PRE (Y9)แทน ตัวแปรสังเกตไดการพยากรณลวงหนา
FUTO (E4) แทน ตัวแปรแฝงลักษณะมุงอนาคต
CONT(E1) แทน ตัวแปรแฝงการควบคุมตนเอง
PSP (Y11) แทน ตัวแปรสังเกตไดการแกปญหาและ
การวางแผน
WAL (Y12) แทน ตัวแปรสังเกตไดการรูจักรอคอยและ
มีความเพียรพยายาม

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จํานวน 2 จังหวัด ไดแก
หนองคาย บึงกาฬ จํานวน 5,506 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จํานวน 1,010 คน
จาก 22 โรง ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นสามขั้นตอน (Three-Stage Stratified Random Sampling)
3. ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว โดยแบงเปน
3.1 ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรตาม คือ ลักษณะมุงอนาคต
3.2 ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก การควบคุมตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง
และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3.3 ตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก สภาพแวดลอมทางการเรียนและความสัมพันธ
ในครอบครัว
4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบวัดและแบบสอบถาม มีจํานวน 6 ฉบับ
หาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนของแตละขอกับคะแนนรวม (Item
Total Correlation) และหาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -Coefficient)
คาที่วิเคราะหได นําเสนอดังตอไปนี้
ฉบับที่ 1 แบบวัดลักษณะมุงอนาคต จํานวน 23 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .533 .849 และคาความเที่ยง เทากับ .939
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ฉบับที่ 2 แบบวัดการควบคุมตนเอง จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .541 .784 และคาความเที่ยง เทากับ .914
ฉบับที่ 3 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต
.292 - .726 และคาความเที่ยง เทากับ .693
ฉบับที่ 4 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .439 .747 และคาความเที่ยง เทากับ .865
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอมทางการเรียน จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต .610 - .854 และคาความเที่ยง เทากับ .932
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความสัมพันธในครอบครัว จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต .245 - .752 และคาความเที่ยง เทากับ .899
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
3. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง(Structural Equatuion Modeling :
SEM) ดวยสถิติวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบวาโมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยสามารถพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง ไดแก คาไค-สแควร ( χ 2 ) ซึ่งมีคาเทากับ
146.14 ที่คาองศาอิสระ (df) เทากับ 123 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p=.076) อัตราสวนระหวาง
คาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( χ 2 /df) มีคาเทากับ 1.188 ผานเกณฑที่ไดกําหนดไว (< 2)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนพบวา GFI มีคาเทากับ .984 AGFI มีคาเทากับ .978 และ CFI
มีคาเทากับ .999 ผานเกณฑที่กําหนดไว (> .90) และ RMSEA มีคาเทากับ .014 ผานเกณฑที่กําหนดไว (<
.08) แสดงวาโมเดลตามสมมุติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มีสัมประสิทธิ์พยากรณ (R2) เทากับ
.830
2. เมื่อพิจารณาตัวแปรลักษณะมุงอนาคต (FUTO) เปนตัวแปรตามพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ตอตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (AMOT) มีขนาดอิทธิพลเทากับ
.338 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การควบคุม
ตนเอง (CONT) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ .305 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ .143 การเห็นคุณคาใน
ตนเอง (ESTE) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ .444 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ .146 และสภาพแวดลอม
ทางการเรียน (ENVI) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ -.113 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ .223 และตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางออม คือ ความสัมพันธในครอบครัว (FAMR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ .718 ตัวแปรทั้งหมด
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรลักษณะมุงอนาคต (FUTO) ไดรอยละ 83.00
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
โมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ตัวแปรตาม
CONT (E1)
ESTE (E2)
AMOT (E3)
FUTO (E4)
ตัวแปรอิสระ
TE IE DE
TE IE DE
TE
IE DE
TE
IE
DE
FAMR (K1)
.628** - .628** .740** - .740** .587** .587** - .718** .718** ENVI (K2)
- .211** - .211** .383** .092** .291** .110** .223** -.113**
CONT (E1)
.423** - .423** .448** .143** .305**
ESTE (E2)
.434** - .434** .590** .146** .444**
AMOT (E3)
- .338**
- .338**
2
2
คาสถิติ χ = 146.14, df = 123, χ /df = 1.188, P = .076, RMSEA = .014, CFI = .999, GFI .984,
AGFI = .978
AMOT FUTO
สมการโครงสราง CONT ESTE
2
.394
.707
.819 .830
R

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาพประกอบ 2 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุมีมีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ลักษณะมุงอนาคต (FUTO) มี 5 ตัวแปร ไดแก การควบคุมตนเอง (CONT) การเห็นคุณคาในตนเอง (ESTE)
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (AMOT) ความสัมพันธในครอบครัว (FAMR) และสภาพแวดลอมทางการเรียน (ENVI) ซึ่ง
โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุงอนาคต ไดรอยละ 83 สามารถอภิปรายผล
ไดดังนี้
1. แรงจู งใจใฝ สั มฤทธิ์ เป น ป จจั ย ที่ มีอิทธิ พลทางตรงต อลั กษณะมุ งอนาคตของนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยสงผลทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถานักเรียนคนใดมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีแนวโนมวาจะมีลักษณะมุงอนาคตสูงดวย
เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ แรงจูงใจที่จะทําสิ่งตางๆ ใหไดรับความสําเร็จ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะ
มีความมานะพยายาม อดทน ทํางานมีแผน ตั้งระดับความหวังไวสูง และพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลน (วิสิทธิ์ โรจนไพรวงค.
2545 : 207-256 ; อางอิงมาจาก McClelland. 1969 : 207-256) ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความ
ปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี แขงขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม พยายามเอาชนะอุปสรรค
ตาง ๆ เกิดความรูสึกสบายใจเมื่อประสบผลสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อทําไมสําเร็จ ผูมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงจะมีความกลาเสี่ยงพอสมควร มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองการทราบแน
ชัดในการตัดสินใจ คาดการณลวงหนา และมีทักษะในการจัดระบบงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อําพวรรณ
โปรงจิต (2545 : 41-51) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา
ลั กษณะมุ งอนาคตโดยภาพรวมและรายด า น 2 ด า น คื อ ด า นการคาดการณ และด านการรู จั กรอคอย มี
ความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของกรภัทร วรเชษฐ (2548 : 66-86) ที่พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอลักษณะ
มุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สรางขึ้น
นั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนไดรอยละ 56
2. การควบคุมตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอลักษณะมุงอนาคตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยสงผลทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถานักเรียนสามารถควบคุมตนเองได นักเรียนสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จได สอดคลองกับงานวิจัยของ เคนดอลล และวิลคอกซ (ประภาพร คนซื่อ. 2553 : 39 อางอิง
จาก Kendall; & Wilcox. 1979 : 120-129) พบวาเด็กที่มีการควบคุมตนเองเปนเด็กที่มีความสุขุมรอบคอบ
สามารถแกปญหา และสามารถวางแผนการกระทําดวยความสุขุม นอกจากนี้เด็กที่มีการควบคุมตนเองสามารถ
แสดงพฤติกรรมที่เลือกสรรแลว หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ขัดตอการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย บุคคลที่มีการควบคุม
ตนเองสูง จะเปนผูที่มีลักษณะดานอื่นสูงดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกรภัทร วรเชษฐ (2548 : 66–86)
ที่พบวา การควบคุมตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย
3. การเห็นคุณคาในตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอลักษณะมุงอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยสงผลทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองในระดับสูง จะมีความพยายาม
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กระตือรือรน และมีความมั่นใจในการกระทํากิจกรรมตางๆ รูจักตัดสินใจดวยตนเอง และเชื่อมั่นในการทํางาน
วาจะทํางานนั้นใหบรรลุผลสําเร็จได
4. สภาพแวดลอมทางการเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอลักษณะมุง
อนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเทากับ -.062 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ .123 มีขนาดอิทธิพลโดยรวม เทากับ .061
แสดงวา สภาพการณทางการเรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ สัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียนและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมีผลตอนักเรียน ปจจัยดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยี มีบทบาทสํ าคั ญในการเรี ย นรู ของผู เรี ย น สภาพแวดล อมทางการเรี ยนมี อิทธิ พลต อ
พฤติกรรมของนักเรียนในทุกดาน โดยเฉพาะเจตคติ บุคลิกภาพและคุณธรรม ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เอื้ออานวย
ตอการสรางเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วราภรณ ทองสวางแจง (2549 :
65 – 82) ที่พบวา สภาพแวดล อมทางการเรี ยน เปน ตัวแปรที่ มีอิทธิพลต อลักษณะมุงอนาคตของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน รุงธนศักดิ์ (2552 : 62 – 75) ที่พบวา
สภาพแวดลอมทางการเรียน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะ มุงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมทางการเรียนเปนการกระตุนสงเสริมใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
5. ความสัมพันธในครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยสงผานการเห็นคุณคาในตนเอง
ซึ่งความสัมพันธทางบวกของครอบครัวจะมีบรรยากาศที่แสดงถึงทัศนคติ และการกระทําที่เต็มไปดวยความรัก
และการยอมรับ ซึ่งเด็กจะมีความรูสึกมีคุณคา มีความมั่นใจและสามารถพัฒนาตนตามขั้นพัฒนาการไดสําเร็จ
(กมลวรรณ ดีเลิศ. 2551 : 109) สอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด บุตรสนม (2541 : 60-70) ที่พบวา ความมุงหวัง
ของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะ มุงอนาคตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสเขตการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน รุงธน
ศักดิ์ (2552 : 62 – 75) ที่พบวา ความสัมพันธในครอบครัว เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอลักษณะมุง
อนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โดยสงผานสภาพแวดลอมทางการเรียน แสดงวา ถาความสัมพันธในครอบครัวสูง มีแนวโนมวาจะมีลักษณะ
มุงอนาคตสูงดวย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตมากที่สุด คือ การเห็นคุณคาในตนเอง
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดังนั้น ครู ผูปกครอง สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนควร
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
มากขึน้ โดยในสวนของการเห็นคุณคาในตนเอง ควรเนนในดานการไดรับการยอมรับจากครู สวนการสงเสริม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้น ควรเนนในดานความรับผิดชอบตอตนเอง และดานความกระตือรือรน หากสามารถ
พัฒนาทักษะ ในดานเหลานี้ได จะสงผลใหลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนสูงขึ้นได
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ตัวแปรที่ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคต
ซึ่งตัวแปรทั้งหมดไดรวมกันพยากรณ ไดรอยละ 83 ที่เหลือเปนอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ดังนั้น การพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุลักษณะมุงอนาคตตอไปจึงควรพิจารณานําตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพล
มาศึกษาเพิ่มเติมตามที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไว
2.2 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอลักษณะมุงอนาคต พบวา
มีการศึกษาตัวแปรในระดับที่แตกตางกัน และระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางแตกตางกัน ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรโดยการวิเคราะหโมเดลสมการพหุระดับ (Multilevel Structural Equation
Model)
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