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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Causal Factor Influencing to Science Achievement of Mathayomsuksa 3
students in the Upper Northeastern Region
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บทคัดย่อ
วิทยาศาสตร์มีความจาเป็นในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้นดังนั้นจาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากรใน
ชาติมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การวิจัย
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 827 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากตั้งแต่ .24 ถึง .62 ค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .24 ถึง .48 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .73 ฉบับที่ 2 แบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาวิทยาศาสตร์ มี 5 ตอน
ประกอบด้วย คือ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดการนาตนเองสู่การ
เรียนรู้ แบบวัดพฤติกรรมการสอนของครู แบบวัดการรับรู้ความสามารถตนเองทาง มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อ ตั้งแต่ .32–76 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าตั้งแต่ .84-.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การนาตนเองสู่การเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการสอนของครู และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์มีอิ ทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
2. โมเดลปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (  2 =
105.82 , df =111 , p = 0.621) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.989 ดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.971 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
เท่ากับ 0.000 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.018
โดยสรุป มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การ
นาตนเองสู่การเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ พฤติกรรม
การสอนของครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์อีก ดังนั้นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ควรให้ความสาคัญ และส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรต่อไป
คาสาคัญ

: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research are to study the relationship between various factors
and the achievement of Matthayomsuksa 3. The sample consisted of 827 Matthayomsuksa
3 student in the Upper-northeast Thailand, the second semester of the academic year 2008,
by the multi-stage random sampling technique. Two instrument in this study were A science
achievement test; with difficulties ranging .24-.62, discriminating powers ranging 024-.48 and a
reliability of .73, and A scale on factors influencing science learning achievement comprising
with 4 parts : instruction behavior, science attitude, self-directed learning, scale on perception
of science self-ability; with discriminating power ranging .32-.76 and reliability of .84 -.90.
Data analyze by path analysis with latent variables.
The results were shown as follows:
The self-directed learning had a direct effect to science learning achievement,
teaching behavior and self – ability in Science
The model was congruence with the empirical data data with x^2 = 105.82, x^2
/df = 0.96, GFI = 0.989, AGFI = 0.971, RMSEA = 0.000 and SRMR =0.018
Keywords : Science achievement
บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
นับจากยุคคอมพิวเตอร์เข้าสู่ยุคสารสนเทศหรือยุคข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้วิทยาศาสตร์มีความจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ ให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนา
ประเทศชาติหรือความมั่นคงของชาติด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอีกด้วย และเป็ นที่ยอมรับกันว่าประเทศ
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ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เป็นผลให้ประชากรมี
ความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ความมั่งคงของประเทศขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ จึงกล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
พื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. 2545 : 16)
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น ต้องพยายามสอนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่เจริญงอกงามหรือพัฒนาไปทั้ง 3 ด้านพร้อม ๆ กัน คือ ทั้งด้านความรู้ ความคิด หรือพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) ด้านความรู้สึกหรือจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย
(Psychomotor) โดยด้านความรู้ ความคิดหรือพุทธิพิสั ย มุ่งเน้น ที่จ ะพัฒ นาด้านสติปั ญญา ความคิ ดหรื อ
พัฒนาสมองของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Body
of Scientific Knowledge) ด้านความรู้สึก หรือจิตพิสัย มุ่งเน้นที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เจริญงอกงามในเรื่อง
ของจิตใจและความรู้สึก อันได้แก่ ความสนใจ (Interest) ความซาบซึ้ง (Appreciation) ค่านิยมความเชื่อ
(Values & Beliefs) และเจตคติ (Attitudes) ซึ่งในส่วนที่เป็นเจตคตินั้น สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ก็ คือ การสอนให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes) นั่นเอง ส่วนในด้านทักษะ
ปฏิบัติหรือทักษะพิสัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติในส่วนที่เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Science Process Skills) เช่น การหยิบ จับ ใช้เครื่องมือ การสังเกต การจัดกระทากับข้อมูล การออกแบบ
การทดลอง การแปลความข้อมูล เป็นต้น (ประวิตร ชูศิลป์. 2543 : 27-28) การช่วยเหลือให้นักเรียนประสบ
ผลสาเร็จทางด้านการเรียนนั้น ไม่ใช่อาศัยเพียง แค่ข้อเท็จจริงจากการทางานของแบบทดสอบความถนัดหรือ
จากผลการเรียนของนักเรียน การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการเรียนก็
เป็ นสิ่ งที่ควรนามาประกอบการพิจ ารณาด้ว ย เพื่อจะช่ว ยให้ การจัดการเรี ย นการสอนวิช าวิทยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เจตคติเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรม อาจเป็นสาเหตุของ
พฤติ กรรมที่แ สดงออกหรือ พฤติก รรมที่แ สดงออกเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเจตคติ เจตคติจึ งเป็ น พฤติ กรรมการ
เตรียมพร้อมทางสมองในการกระทาซึ่งบ่งชี้สภาพของจิตใจ หรืออารมณ์ที่ซับซ้อนก่อนที่บุคคลจะตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง (รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธ์. 2533 : 3) ดั งนั้น ถ้าครูสามารถสร้ างเจตคติที่ดีต่อวิช า
วิทยาศาสตร์ให้เกิดกับนักเรียนได้ ย่อมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงจะมีความต้องการที่จะเอาชนะปัญหา
หรืออุปสรรคที่มาขัดขวางเป้าหมายที่ได้ ตั้งไว้ และในส่วนของเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึก อยู่ใน
จิตใจของนักวิทยาศาสตร์ทุกคน ซึ่งเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการคิด การกระทา และการตัดสินใจ
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เมื่อคนเรามีเจตคติต่อสิ่งใดหนึ่งแล้ว ก็จะมีความโน้มเอียงที่
จะทาอย่างนั้นออกมา (สุวัฒก์ นิยมค้า. 2531 : 257)
ในด้านการนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ สามารถกล่าวได้ชัดเจนว่า บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของ
ตนเองจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถนาประโยชน์จาก
การเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เรียน โดยการเป็นเพียงผู้รับ หรือรอการถ่ายทอด
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จากครู นอกจากนั้นการนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ยังสอดคล้องกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ทาให้บุคคลมีทิศทางการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อักลักษณะหนึ่งได้ดี เช่น จากความ
รับผิดชอบต่าสู่ความรับผิดชอบสูง หรือจากความเห็นแก่ตัวสู่การช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
2543 : 34) นอกจากนี้การนาตนเองเพื่อการเรียนรู้นั่นหมายถึง การที่บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างเหมาะสมส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ครูผู้สอนซึ่งถือว่า เป็นบุคคลสาคัญที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ
ต่อผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ครูจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
นั้น ถือเป็นตัวแปรหลักที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพและความสาเร็จตามจุดหมาย ดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครู
เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนด ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์
และศิลป์ของผู้สอนในอันจะแนะนาให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่จะฝึกให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จากความสาคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาถึง การนาตนเองสู่การ
เรียนรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ และ
พฤติกรรมการสอนของครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ภาคอีสานตอนบน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่งเป็นสถิติที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรอิสระที่นามาศึกษามามีผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางและเทคนิคที่ช่วยให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามได้ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางหนึ่งในการนาไปส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ์ร ะหว่างปั จจั ย เชิง สาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อพัฒนา และตรวจสอบ ความตรงของโมเดลและปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ การนาตนเองสู่ การเรี ยนรู้ แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ เจคติทางวิทยาศาสตร์ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ พฤติก รรมการสอนของครู และผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนวิช า
วิทยาศาสตร์
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2. โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สมมติฐานการวิจัยสามารถเขียนได้
ดังภาพ

ภาพประกอบ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีจานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม
มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู และอุดรธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของโรงเรียนในเขตภาคอีสานตอนบน จานวน 11 จังหวัด ผู้วิจัยต้องใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5-10 เท่า
ของจานวนพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าในโมเดล (สุนทรพจน์ ดารงค์พานิช. 2550 : 94 ; อ้างอิงจาก Hair and
et al. 1998) โดยเส้นอิทธิพลที่ต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลเต็มรูป (ภาพประกอบ 1) มีจานวน
32 เส้น ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จึงต้องการขั้นต่า 320 คนเพื่อให้ผลการวิจัยมีความแม่นยา
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 827 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Sampling)

ปีที่ 23 ฉบับพิเศษ : มกราคม พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่
1.1 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.3 การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์
1.4 การนาตนเองสู่การเรียนรู้
1.5 พฤติกรรมการสอนของครู
2. ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. แบบสอบถามวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนตัว
ของนักเรียน เป็นแบบเติมคาสั้นๆ ในช่องว่าง จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะการนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสอนของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 12 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ผู้ วิจั ยขอหนัง สื อแนะน าตัว จากมหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม เพื่อ ขอความร่ ว มมือไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ขอหนังสือจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยังหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจก
แจงตั ว แปรต่า ง ๆ โดยการคานวณค่า สถิ ติพื้ น ฐานของตัว แปรแต่ ล ะตั ว ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)
2. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson – Product Moment Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวัด (Measurement model) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว เพื่อให้แน่ใจว่ าตัวแปรสังเกตได้แต่
ละกลุ่มนั้น เป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับตัวแปรแฝงที่กาหนดไว้
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมติฐาน โดยวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood
Estimates ; ML) เพื่อวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานที่กาหนด ถ้าผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลตามสมมติฐาน
ที่เลือกไว้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะดาเนินการปรับแต่งโมเดลใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี
และค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล (Model Modification Indices) เพื่อให้ได้โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ดีที่สุด และค่าสถิติที่ ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีดังนี้
4.1 ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – Square Statistic) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ โดยถ้าค่าสถิติไค- สแควร์ไม่มีนัยสาคัญ (p > .05) แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ดัชนี GFI เป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดล มีค่าอยู่ระหว่าง 0
และ 1 ดัชนี GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index
= AGFI) เป็นการนาดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจานวนจานวนตัว
แปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าดัชนี AFGI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI
4.4 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root
Mean Squared Residual = SRMR) ดัชนี SRMR เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการเปรียบเทียบ
ระดับความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี SRMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้า
มีค่าต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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4.5 ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Squared
Error of Approximation = RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าไค-สแควร์ว่า โมเดลลิสเรล
ตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงไม่สอดคล้องกับความจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์อิสระแล้วค่าสถิติมีค่าลดลง
เนื่องจากค่าสถิติตัวนี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชั้นของความอิสระ ดัชนี RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่า
ต่ากว่า 0.05 หรือไม่เกิน 0.08 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. นาเสนอค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้วิจัยนาเสนอผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา ค่าไค-สแควร์ ( ) ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 105.82 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 111 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.621 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.989 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.971 ดัชนีราก
มาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.000 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ค่า p มีค่ามากกว่า .50 ค่า GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า .90 ค่า RMSEA และ ค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า หรือ
เท่ากับ .05 จึงยอมรับการสมมติฐานที่ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงทาให้
ได้โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลปัจจัย ที่มีอิทธิพล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปรากฏว่า โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถอธิบายโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดังภาพ
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ภาพประกอบ 4 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลังปรับโมเดล)
อภิปรายผลการวิจัย
1. โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ร้อยละ 62.12 ที่เหลืออีกร้อยละ 37.88 เป็นอิทธิพลของปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้ามาศึกษา
ในโมเดล ถ้าสามารถนาปัจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยอาจทาให้โมเดลสามารถ
อธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้น
2. โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 การนาตนเองสู่การเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยส่งผลในทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนที่มีลักษณะการนาตนเองสู่การเรียนรู้ จะเรียนรู้ด้วย
ความคิดริเริ่มของตนเองได้มากกว่าเป็นเพียงผู้รับฝ่ายเดียว มีความสนใจในการเรียนรู้ เชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้เรียน
ที่ดีได้ ปรารถนาที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่ อการเรียนของตน มีจุดมุ่งหมาย และมี
แรงจูงใจสูง รักที่จะเรียน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการเรียน จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอพันตรี เหรียญวัน (2545 : 89-93)
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คุณลักษณะการ
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นาตนเองเพื่อการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจาเป็นในการ
ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์
2.2 การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปรการนาตนเองสู่การเรียนรู้ ส่งผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะเรียน แม้ว่าการเรียนนั้นจะมีความยาก
หรืออุปสรรคต่างๆ แต่เมื่อมั่นใจว่าตนจะสามารถกระทาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนได้ ก็จะพยายามจน
บรรลุผ ลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับนักเรียน และเป็ น
ตัวกาหนดประสิทธิผลในการเรียนรู้ที่สาคัญของนักเรียน ซึ่งตามแนวทฤษฎีของแบบดูรา Bandura (1986 :
393-395 ; อ้างถึงใน ภัทราภรณ์ สังข์ทอง, 2550 : 113-114) การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสาคัญ
และมีผลต่อ การกระทาของบุคคลมีผลต่อการเลือกกิจกรรม การใช้ความพยายาม ความอดทนในการทางาน
ถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่ายและประสบความสาเร็จในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปณิตา นิรมล (2547 : 113 – 114) ที่ได้พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุการเรียนรู้โดยการกากับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการกากับตนเอง ของ
ซิมเมอร์แมน พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเรียนรู้โดยการกากับ ตนเอง มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยตั วแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้
โดยการกากับตนเองได้ร้อยละ 60.70 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเรียนรู้โดยการกากับตนเอง ได้แก่
การตั้งเป้าหมายทางการเรียน ความวิตกกังวล การรับรู้ ความสามารถของตนเองทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเดิม
2.3 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ย่อมรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์มีความสาคัญ
และตั้งใจเรียน เห็นประโยชน์เห็นคุณค่า ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นอันจะส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์จึงมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา เมืองมิ่ง (2549 : 104) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นวิช าคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
พบว่า เจตคติต่อวิชามีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และงานวิจัย กอบชัย
โพธินาแค (2546 : 87) เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าเจตคติต่อวิชาเรียนมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.4 พฤติกรรมการสอนของครู เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการนาตนเองสู่การเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการสอนของครูส่งผลใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มีการเตรียมการ
สอนมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ครูยังต้องใช้หลักจิตวิทยาที่เหมาะกับนักเรียนและสถานการณ์ในห้ องเรียน ใช้
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาใช้ในการวัดและตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งพฤติกรรมการสอนของครูดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการนาตนเองสู่การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรวิภา สวนบุรี
(2546 : 96) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 พบว่า
คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยของ ณัฐพล แย้มฉิม (2547 : 74) เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศณรงค์ จารุเมธีชน ( 2548 : 230 ) ที่ทาการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในจังหวัดเลย : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับโดยใช้โมเดลระดับลดหลั่ น พบว่า พฤติกรรมการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของครู เป็นตัวแปรระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยอ้อมผ่านทางเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนา
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม และทาให้ได้ดีกว่าบุ คคลอื่น ดังนั้นนักเรียนที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการประสบความสาเร็จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูง จะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และมีการรับรู้ความสามารถตนเองทางวิทยาศาสตร์ จึงทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น เชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถเรียน และฝ่าฝันอุปสรรคไปได้จนทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้วย ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1969 ; อ้างถึงใน ศิวพร
ไชยพยอม. 2546 : 39) ที่ได้สรุปไว้ว่าผู้ที่จะทางานได้อย่างประสบความสาเร็จ จะต้องมีแรงจูงใจด้านความ
ต้องการสัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พูลศรี ม่วงแพร (2546 : 96) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคณิตศาสตร์และวิชา
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ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรี ย นในสั งกัดส านั กงานการประถมศึกษาจั งหวัด
อ่างทอง จานวน 409 คน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของ ศิวพร ไชยพยอม (2550 : 106)
เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านคุณลักษณะทางจิตพิสัย ที่ส่งผลต่อความสามารถด้าน
ตัวเลขของนักเรียนชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า ความสามารถด้านตัวเลข ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ และตัวแปรโดยมีสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิจัยพบว่าการการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตร์ดังนั้นครูและโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง เกิดการยอมรับนับถือตนเอง เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ และเรียนได้ดีได้
พฤติกรรมการสอนของครูเป็นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อเจตคติและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการนา
ตนเองสู่การเรียนรู้ดังนั้นครูการเน้นในพฤติกรรมการสอนที่จะส่งเสริม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ตนเองประสบผลสาเร็จตามที่
มุ่งหวัง เมื่อนักเรียนมีทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เห็นคุณค่าตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดแล้วย่อมจะทาให้
นักเรียนตั้งใจเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ เกิดการนาตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่ต้องการเรียนที่จะเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้
นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้ และเต็มตามศักยภาพ
1.2 แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่มีดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งทา
ให้นักเรียนนาตนเองสู่การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องให้ความรัก การเอาใจใส่นักเรียนตลอดเวลา และปลูกฝัง
นิสัยให้นักเรียนรู้จักการแบ่งเวลา การมีส่วนร่วมในสังคม ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพบเห็นสิ่งแปลกใหม่
อยู่เสมอ และวิธีแสวงหาการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เสมอ อันจะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ได้วิจัยตัวแปรที่สังเกตได้จากพฤติกรรมซึ่งยังไม่สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ จึงควรมีก ารศึก ษาตัว แปรอื่ นๆ ที่อาจจะส่ ง ผลต่อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิช าวิทยาศาสตร์
ยกตัวอย่างเช่น องค์ประกอบทางด้านความรู้ความคิด (Cognitive Factor) ตัวแปรที่น่าจะนามาศึกษา คือ
ความสามารถในการคิด ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะการคิดหลายทักษะ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดประยุกต์ เป็นต้น
2.2 ในการวิจัยประชากรไม่ได้กาหนดเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างโรงเรียนขนาดต่างกัน ว่ามีผลแตกต่างกันหรือไม่
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