รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน∗
บุญชม ศรีสะอาด

จุดมุงหมายทีส่ ําคัญในการจัดการเรียนการสอนในแตละเรื่องหรือแตละวิชาก็เพื่อใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูหรือบรรลุผลการเรียนในระดับสูงสุดทุกคน นั่นคือเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลวผูเรียนจะมี
ความสามารถในเรื่องหรือรายวิชานัน้ ๆ เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน เพราะทุกคนตางก็บรรลุเปาหมายในการ
เรียนในระดับสูงสุดดวยกัน หรือกลาวอีกในหนึ่งก็คือ ความแปรปรวนของผลการเรียนมีนอยนั่นเอง แต
โดยทั่วไปจะพบวา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว ผลการเรียนเรื่องนั้นหรือวิชานั้นของผูเรียนแตละคน
แตกตางกันมาก กลาวอีกในหนึ่งก็คือความแปรปรวนของผลการเรียนมีมาก จากประสบการณดังกลาวนี้
ครูบางคนถึงกับคาดหวังไวลว งหนากอนสอนวาจะมีนกั เรียนประมาณหนึ่งในสามของหองที่สามารถเรียน
ไดดี ประมาณหนึ่งในสามที่สามารถเรียนไดปานกลางและอีกหนึ่งในสามที่ผลการเรียนอยูใ นระดับต่ํา
(Bloom., Hastings, and Madaus, 1971 : 43) ความแปรปรวนของผลการเรียนที่เกิดขึ้นนี้เกีย่ วของกับตัว
แปรตาง ๆ มากมาย ถาทราบแนชัดวาตัวแปรใดมีอิทธิพลตอผลการเรียนมาก นอกจากจะชวยทําใหเขาใจ
กระบวนการของการเรียนแลว ยังเปนประโยชนดานการแนะแนวและจะไดแนวทางที่จะนํามาพิจารณา
หาทางสงเสริมใหนกั เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นเพื่อความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมีอิทธิพลตอผลการเรียนในโรงเรียนนั้น ไดมผี ูเสนอทฤษฎี
และทําการศึกษาคนควาไวมากมาย แตก็ยงั มีปญหาหลายประการเชน บางครั้งก็เสนอทฤษฎีหรือศึกษา
เฉพาะตัวแปรเดี่ยว การแยกศึกษาทีละตัวแปรตางวาระกันจะทําใหยังไมเห็นภาพรวมที่ชัดเจนได จากการ
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวนี้จึงมีผูศึกษาคนควาโดยพิจารณาถึงตัวแปรตาง ๆ หลายตัวแปรไปพรอม ๆ กัน
และเสนอเปนรูปแบบ (Model) ของผลการเรียน เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียนของแคโรล (Carroll,
1963) รูปแบบผลการเรียนในโรงเรียนของไวเลย (Wiley, 1973) รูปแบบทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียนขอ
งบลูม (Bloom, 1976) รูปแบบผลการเรียนในโรงเรียนของฮารนิเฟเกอรและไวเลย (Harnischfeger and
Wiley, 1978) เปนตน แตอยางไรก็ตาม จากรูปแบบที่มีผูเสนอมาแลวนัน้ ยังมีปญหาในดานรูปแบบ
ความคิดและหรือในดานการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบความคิดที่กําหนดขึ้นนั้น
∗

ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจยั นี้มีจดุ มุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน เปนรูปแบบทีม่ ีรากฐาน
ตอไปนี้
๑. เปนรูปแบบที่สามารถชี้แนะใหเปนประโยชนตอนโยบายทางการศึกษาและการนําไปปฏิบัติใน
การเรียนการสอน เพื่อยกระดับของผลการเรียน
๒. ตัวแปรในรูปแบบเปนตัวแปรที่สําคัญ กลาวคือมีนอยตัวแตสามารถอธิบายผลการเรียนไดมาก
๓. เปนรูปแบบที่มีหลักฐานสนับสนุน จากการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ไดแบงวิธีดาํ เนินการออกเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นแรกเปนขั้นพัฒนารูปแบบของ
ผลการเรียนในโรงเรียน ขัน้ ที่สองทําการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาวและปรับปรุงเปน
รูปแบบที่สมบูรณ ดังจะกลาวถึงวิธีดําเนินการของแตละขั้นตอนตามลําดับ

๑. การพัฒนารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
ในขั้นนีไ้ ดศึกษาทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (Model) และผลการศึกษาที่เกีย่ วของกับตัวแปร
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับผลการเรียน ทําการวิเคราะหทฤษฎี แนวความคิด และรูปแบบ
ดังกลาว แลวสรางรูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียนเปนรูปแบบตามสมมติฐาน ทั้งในรูปที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับผลการเรียนและในรูปที่แสดงสาเหตุของผลการเรียน (รูปแบบระบบ
สาเหตุของผลการเรียน) สําหรับรูปแบบทีแ่ สดงความความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับผลการเรียนนัน้
ไดกําหนดไวในรูปสมการเสนตรงสองลักษณะ ลักษณะแรกเปนรูปแบบในระดับองคประกอบตาง ๆ ของ
ตัวแปร และลักษณะที่สองเปนรูปแบบในระดับของตัวแปร สวนรูปแบบระบบสาเหตุของผลการเรียนได
กําหนดไวสามลักษณะตามผลการเรียนทีใ่ ชเปนเกณฑซึ่งมีสามดาน

๒. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
เพื่อทดสอบวา รูปแบบตามสมมติฐานที่ผูวิจัยเสนอมานี้ เปนรูปแบบที่เชื่อถือได จึงทําการทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดวยการหาหลักฐานสนับสนุนจากขอมูลจริง (Empirical Study) โดยทดสอบ
ใหครอบคลุมองคประกอบตาง ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบ และในการทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบครั้งนี้ ไดวิเคราะหจากขอมูลจากผลการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่สอง ทั้งนี้ได
กําหนดประชากรที่จะศึกษาและเลือกกลุมตัวอยางทีจ่ ะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สรางเครื่องมือวัด
ประเภทตาง ๆ ทดลองใชและปรับปรุงเปนฉบับจริง นําเครื่องมือไปทดสอบ หรือสอบถามกลุมตัวอยาง

แลวนํามาตรวจใหคะแนน วิเคราะหผล ดังจะกลาวถึงกลุมตัวอยาง เครื่องมือ และการวิเคราะหขอ มูลไป
ตามลําดับ
๒.๑ กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียนครั้งนี้
ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่สอง ปการศึกษา ๒๕๒๓ ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษาที่อยู
ในเขตการศึกษา ๑๐ จาก ๔๐ หองเรียนของโรงเรียน ๓๐ โรง จํานวนนักเรียน ๑,๔๑๕ คน และครูที่
สอนวิชาวิชาสังคมศึกษา กลุม นักเรียนดังกลาว ๓๐ คน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธสี ุมแบบ Multi-stage
Stratified Random Sampling
๒.๒ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ใชแบบทดสอบ ๑๐ ชุดและแบบสอบถาม ๑ ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดความถนัด (แบบ
อุปมาอุปไมย) แบบทดสอบวัดความสนใจที่มีตอวิชาสังคมศึกษา แบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แบบทดสอบวัดมโนภาพเกีย่ วกับตนเอง แบบทดสอบวัดคุณภาพของการสอน แบบทดสอบวัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน แบบทดสอบวัดทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษา แบบทดสอบวัดทัศนคติทางสังคมศึกษา
แบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานเดิม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาสังคมศึกษา และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับตัวนักเรียนและพื้นฐานทางครอบครัว
๒.๓ การวิเคราะหขอมูล
ภายหลังจากเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลประเภทตาง ๆ มาวิเคราะหดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร ไอ บี เอ็ม ๓๗๐ ที่สถาบันบริการคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จของ SPSS เปนสวนใหญ เทคนิคทางสถิติที่ใชวิเคราะหไดแกการวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะห
สหสัมพันธพหุคูณ การวิเคราะหอิทธิพลเฉพาะตัวและอิทธิพลรวม (Commonality Analysis) การวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation) และ การวิเคราะห Path Analysis

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียนโดยการวิเคราะหขอมูลที่
รวบรวมมา สรุปไดวา รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียนมีรูปแบบ ดังนี้
ก. รูปแบบของผลการเรียน ในระดับองคประกอบดานตาง ๆ ของตัวแปร
Y = f (S, F, T, C)
เมื่อ S แทน องคประกอบดานนักเรียน
F แทน องคประกอบดานพื้นฐานทางครอบครัว
T แทน องคประกอบดานครู

C แทน องคประกอบดานบรรยากาศในชั้นเรียน
Y แทน ผลการเรียน
ข. รูปแบบของผลการเรียน ในระดับของตัวแปร
Y = f (E, A, I, AM, SC, T, PO, Q, C1, C3, C5)
เมื่อ E แทน ความรูพ ื้นฐานเดิม
A แทน ความถนัด
I แทน ความสนใจ
AM แทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
SC แทน มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
T แทน เวลาที่ใชในการเรียน
PO แทน อาชีพของบิดามารดา
Q แทน คุณภาพของการสอน
C1 แทน บรรยากาศในชั้นเรียนดานการมีสวนรวม
C3 แทน บรรยากาศในชั้นเรียนดานการสนับสนุนจากครู
C5 แทน บรรยากาศในชั้นเรียนดานการแขงขัน
Y แทน ผลการเรียน
ค. รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน มีสี่รูปแบบดังตอไปนี้
๑. รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชผลสัมฤทธิ์ในวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
เมื่อใชผลสัมฤทธิ์ในวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ พบวารูปแบบของระบบสาเหตุของผลการ
เรียนเปนดังนี้

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
คุณภาพ
ของการสอน

มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง

การสนับสนุน
จากครู

ความรู
พื้นฐานเดิม

เวลาที่ใช
ในการเรียน

ผลสัมฤทธิ์
ความถนัด
ภาพประกอบ ๑ รูปแบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชผลสัมฤทธิ์ในวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชผลสัมฤทธิ์ในวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
ดังแสดงดวยแผนภาพในภาพประกอบ ๑ นั้น อธิบายไดวา
ผลการเรียนดานผลสัมฤทธิ์ไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุจากตัวแปรหกตัวโดยไดรบั
อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทงั้ โดยทางตรงและทางออมจากตัวแปรสองตัว ไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ
โดยทางตรงจากตัวแปรหนึ่งตัว และไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมจากตัวแปรสามตัว
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลสัมฤทธิ์ทั้งโดยทางตรงและทางออมไดแก
ความรูพื้นฐานเดิม กับความถนัด อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความรูพื้นฐานเดิม ผานมาทาง
เวลาที่ใชในการเรียน อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความถนัดผานมาทางความรูพื้นฐานเดิม
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลสัมฤทธิ์โดยทางตรง ไดแกเวลาที่ใชในการ
เรียน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลสัมฤทธิ์ทางออม ไดแก มโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และคุณภาพของการสอน อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง ผานมาทางความรูพื้นฐานเดิม อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ผานมาทางมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งผานมาทางความรูพื้นฐานเดิมอีกทีหนึ่ง อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ

ทางออมของคุณภาพของการสอน ผานมาทางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งผานมาทางมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
ขณะเดียวกันก็ผานมโนภาพเกี่ยวกับตนเองโดยตรง และผานมาทางความรูพื้นฐานเดิมอีกทีหนึ่ง
บรรยากาศในชั้นเรียนดานการสนับสนุนจากครูสัมพันธกับคุณภาพของการสอน
๒. รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
เมื่อใชทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ พบวารูปแบบของระบบสาเหตุของผลการ
เรียนเปนดังนี้
การสนับสนุน
จากครู

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์

คุณภาพ
ของการสอน

มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง

ความสนใจ

ทัศนคติที่มีตอวิชา
ภาพประกอบ ๒ รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติที่มีตอวิชาสังคมศึกษาเปนเกณฑ
ดังแสดงดวยแผนภาพในภาพประกอบ ๒ นั้น อธิบายไดวา
ผลการเรียนดานทัศนคติที่มีตอ วิชาไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุจากตัวแปรสี่ตัว โดย
ไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางออมจากตัวแปรหนึ่งตัว ไดรบั อิทธิพลในรูปที่เปน
สาเหตุโดยทางตรงจากตัวแปรหนึ่งตัว และไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมจากตัวแปรสองตัว
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติที่มีตอวิชาทั้งโดยทางตรงและทางออม
ไดแก คุณภาพของการสอน อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของคุณภาพของการสอนผานมาทางมโน
ภาพเกีย่ วกับตนเอง
ตัวแปรที่มีอิทธพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติที่มีตอวิชาโดยทางตรงไดแก มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง
ตัวแปรที่มอี ิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติที่มีตอวิชาโดยทางออมไดแก ความสนใจ
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความสนใจผานมาทางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ซึ่งผานมาทางมโนภาพเกี่ยวกับตนเองอีกทีหนึ่ง อนึ่งความสนใจยังมีความสัมพันธกับมโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเองอีกดวย
บรรยากาศในชั้นเรียนดานการสนับสนุนจากครูมีความสัมพันธกับคุณภาพของการสอน
๓. รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติทางสังคมศึกษาเปนเกณฑ
เมื่อใชทัศนคติทางสังคมศึกษาเปนเกณฑ พบวารูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน
เปนดังนี้
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
คุณภาพ
ของการสอน

มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง

การสนับสนุน
จากครู

ความรู
พื้นฐานเดิม

ทัศนคติ
ทางสังคมศึกษา

ความถนัด
ภาพประกอบ ๓ รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติทางสังคมศึกษาเปนเกณฑ
รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน เมื่อใชทัศนคติทางสังคมศึกษาเปนเกณฑ ดัง
แสดงดวยแผนภาพในภาพประกอบ ๓ นั้น อธิบายไดวา
ผลการเรียนดานทัศนคติทางสังคมศึกษาไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุจากตัวแปรหาตัว
โดยไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางออม จากตัวแปรสองตัว ไดรับอิทธิพลในรูปที่
เปนสาเหตุโดยทางตรงจากตัวแปรหนึ่งตัว และไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมจากตัวแปรสองตัว
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติทางสังคมศึกษาทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม ไดแก มโนภาพเกีย่ วกับตนเองและความถนัด อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของของตัวแปร
ทั้งสอง ผานมาทางความรูพนื้ ฐานเดิม
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติทางสังคมโดยทางตรง ไดแก ความรู
พื้นฐานเดิม

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอทัศนคติทางสังคมโดยทางออม ไดแก คุณภาพ
ของการสอน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และ
คุณภาพของการสอน ตางก็ผานมาทางมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง อนึ่งคุณภาพของการสอนยังมีอิทธิพลโดย
ทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อีกดวย
บรรยากาศในชั้นเรียนดานการสนับสนุนจากครูมีความสัมพันธกับคุณภาพของการสอน
๔. รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียนโดยสรุป
เมื่อพิจารณาผลการเรียนทั้ง ๓ ดาน สรุปไดวารูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียน
เปนดังนี้

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
ความสนใจ

คุณภาพ
ของการสอน

มโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง

การสนับสนุน
จากครู

ผลการเรียน
ความรู
พื้นฐานเดิม
ความถนัด

เวลาที่ใช
ในการเรียน

ภาพประกอบ ๔ รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียนโดยสรุป
รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียนโดยสรุป ดังแสดงดวยแผนภาพในภาพประกอบ
๔ นั้น อธิบายไดวา
ผลการเรียนไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุจากตัวแปรเจ็ดตัว โดยไดรับอิทธิพลในรูปที่
เปนสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางออมจากตัวแปรสี่ตัว ไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงจากตัว
แปรหนึ่งตัว และไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมจากตัวแปรสองตัว

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนทัง้ โดยทางตรงและทางออม ไดแก
คุณภาพของการสอน มโนภาพเกีย่ วกับตนเอง ความรูพ ื้นฐานเดิม และความถนัด อิทธิพลในรูปที่เปน
สาเหตุทางออมของคุณภาพของการสอน ผานมายังมโนภาพเกีย่ วกับตนเอง และยังมีอิทธิพลโดยทางตรง
ตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อีกดวย อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของมโนภาพเกีย่ วกับตนเองและความ
ถนัดตางก็ผานมาทางความรูพื้นฐานเดิม และอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความรูพื้นฐานเดิม
ผานมาทางเวลาที่ใชในการเรียน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนโดยทางตรง ไดแก เวลาที่ใชในการ
เรียน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนโดยทางออม ไดแก แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และความสนใจ อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความสนใจ ผานมาทางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ และยังมีความสัมพันธกับมโนภาพเกี่ยวกับตนเองอีกดวย อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผานมายังมโนภาพเกีย่ วกับตนเอง
สรุปผลการวิเคราะหในรายละเอียด ไดดงั นี้
ตัวแปรในรูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน ที่นบั วามีอิทธิพลตอผลการเรียนมาก ไดแก
ความรูพื้นฐานเดิม เวลาที่ใชในการเรียน มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ความถนัดและคุณภาพของการสอน ผล
การวิเคราะหในรายละเอียดปรากฏดังนี้
๑. ความรูพื้นฐานเดิมมีอิทธิพลตอผลการเรียนมากในดานผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติทางสังคมศึกษา
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์มีทั้งในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงและทางออม อิทธิพลตอทัศนคติทางสังคมศึกษา
มีในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรง ( r = .๓๓ - .๖๘, b = .๓๖ - .๗๙, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลเฉพาะใน
ดานผลสัมฤทธิ์เทากับ .๖๗, Path Coefficients = .๒๒, .๕๖)
๒. เวลาที่ใชในการเรียน มีอิทธิพลตอผลการเรียนมาก โดยเฉพาะในดานผลสัมฤทธิ์และทัศนคติที่
มีตอวิชา อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์มีในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรง (r = .๑๑ - .๓๗, b เฉพาะในดาน
ผลสัมฤทธิ์ = ๓.๑๓, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .๒๒ - .๓๔, Path Coefficients = .๒๑)
๓. มโนภาพเกี่ยวกับตนเองมีอิทธิพลตอผลการเรียนในทั้งสามดาน อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในรูปที่
เปนสาเหตุทางออม สวนอิทธิพลทั้งตอทัศนคติที่มีตอวิชาและทัศนคติทางสังคมศึกษานั้น มีทั้งในรูปที่เปน
สาเหตุโดยทางตรงและทางออม (r = .๒๕ - .๓๙, b = .๐๘ - .๒๗, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .๑๘ - .
๖๒, Path Coefficients = .๒๔, .๓๒)
๔. ความถนัดมีอิทธิพลตอผลการเรียนในลักษณะเดียวกันกับความรูพนื้ ฐานเดิม แตมีน้ําหนักนอย
กวา อิทธิพลตอทั้งผลสัมฤทธิ์และทัศนคติทางสังคม มีทั้งในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงและทางออม (r =
.๒๔ - .๔๐, b = .๑๗ - .๒๐, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .๒๑ - .๒๒, Path Coefficients = .๑๕, .๑๗)

๕. คุณภาพของการสอนมีอิทธิพลตอผลการเรียนทั้งสามดาน ในดานทัศนคติที่มีตอวิชา มีอิทธิพล
ในรูปที่เปนสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางออม ในดานผลสัมฤทธิ์และทัศนคติทางสังคมศึกษา มีอิทธิพล
ในรูปที่เปนสาเหตุทางออม (r = .๓๓, b = -.๐๖ - .๑๒, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .๓๐, Path
Coefficients = .๒๓)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนรองลงมาจากตัวแปรทัง้ หา ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความ
สนใจ และบรรยากาศในชั้นเรียน (โดยเฉพาะบรรยากาศในชั้นเรียนดานการสนับสนุนจากครู) ผลการ
วิเคราะหในรายละเอียด ปรากฏดังนี้
๖. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอผลการเรียน โดยมีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอผล
การเรียนทั้งสามดาน (เฉพาะทัศนคติที่มีตอวิชา r = .๓๖, b = .๐๕ - .๐๙, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .
๒๕)
๗. ความสนใจมีอิทธิพลตอผลการเรียน โดยเฉพาะในดานทัศนคติที่มตี อวิชาโดยมีอทิ ธิพลในรูปที่
เปนสาเหตุทางออม (r = .๓๕, b = -.๑๒ - .๐๙, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล = .๒๘)
๘. บรรยากาศในชั้นเรียนสามดานตอไปนี้ มีอิทธิพลตอผลการเรียน (แตไมพบวาเปนอิทธิพลใน
รูปที่เปนสาเหตุ) ดานการสนับสนุนจากครูมีอิทธิพลตอผลการเรียนทัง้ สามดาน (r = .๑๖ - .๒๑, b = .๒๑
- .๔๘) ดานการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอตอผลการเรียนทัง้ สามดาน (เฉพาะผลการเรียนดานทัศนคติที่มีตอ
วิชา r = .๒๑, b = -.๒๖ - .๑๗, สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลดานผลสัมฤทธิ์และทัศนคติที่มีตอวิชาเทากับ .
๓๗) ดานการแขงขันมีอิทธิพลเฉพาะดานทัศนคติทางสังคมศึกษา (r = .๑๕, b = .๔๖, สัมประสิทธิ์คา
โนนิคอล = .๓๐)
๙. อาชีพของบิดามารดา มีอิทธิพลตอผลการเรียน แตไมพบวาเปนอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุ
๑๐. สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรดานผลการเรียนทั้งหมด กับตัวแปรอิสระทั้งหมด มี
สามคาไดแก .๗๔๖๘, .๔๙๓๙, และ .๒๓๖๑
๑๑. สหสัมพันธพหุคูณระหวางผลการเรียนแตละดานกับตัวแปรอิสระทั้งหมด มีคาเทากับ .
๔๕๘๔ - .๗๓๕๗
๑๒. อิทธิพลเฉพาะตัวขององคประกอบดานนักเรียนตอการเรียนมีสูงมาก กลาวคือ มีรอยละ
๔๓.๗๙, ๑๓.๑๖ และ ๑๓.๖๙ ตอผลการเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทัศนคติที่มีตอวิชาและทัศนคติทางสังคม
ศึกษา ตามลําดับ และมีอิทธิพลรวมกับองคประกอบดานอื่น ๆ รอยละ ๘.๘๖, ๑๐.๔๔ และ ๕.๔๑ ตอผล
การเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทัศนคติที่มีตอวิชาและทัศนคติทางสังคมศึกษา ตามลําดับ
๑๓. อิทธิพลเฉพาะตัวขององคประกอบดานพื้นฐานทางครอบครัว ครู บรรยากาศในชั้นเรียน
และการจัดระบบ มีนอยมาก กลาวคือไมมีดานใดเลยทีม่ ีอิทธิพลเฉพาะตัวถึงรอยละ ๓ อิทธิพลที่มีอยูจึง
เปนอิทธิพลรวมเปนสวนใหญ
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