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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิตสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 

SCIENCES SUBJECT OF STUDENTS IN GRADE 6 AT THE 

DEMONSTRATION SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE 

OF HIGHER EDUCATION COMMISSION, THE MINISTRY OF EDUCATION

นางณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล*

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านโรงเรยีน ด้านครอบครวั และด้าน

ตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยด้านโรงเรียน ด้าน

ครอบครัว และด้านตัวนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและ 3) เพ่ือตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จ�านวน 10โรงเรียน จ�านวน 352 คนตัวแปรที่ศึกษาประกอบ ด้วยตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้าน

โรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว และตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ค่าสถติิพืน้ฐานโดยใช้โปรแกรมSPSSและโปรแกรม LISREL8.72 ในการวเิคราะห์

เส้นทาง (Path Analysis) และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน มีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1) 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ3)การท�าการบ้านของนักเรียนส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณภาพการ

สอนของครู 2) ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหารและ3)ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและปัจจัยด้าน

ครอบครวัประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการเรยีนรูข้องผู้ปกครองและ2)ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัซ่ึงการทดสอบ

ความสอดคล้อง*อาจารย์โรงเรยีนสาธิต “พบูิลบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพาของโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหว่าง

ปัจจยัด้านโรงเรยีนด้านครอบครวัและด้านตวันกัเรยีน กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนระดบั

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ในเกณฑ์ด ีพจิารณาจากค่า x2 เท่ากบั 16.076, 

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค่า p-Value เท่ากับ .309 ที่องศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 14, ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ1.148,ค่า GFI 

เท่ากับ .990, ค่า AGFI เท่ากับ .968, ค่า RMR เท่ากับ .018, ค่า RMSEA เท่ากับ .021, ค่า CFI เท่ากับ .999, 

ค่า NFI เท่ากับ .996 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ .906 นั่นคือ ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 90.60

คำาสำาคัญ : ปัจจัย/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ABSTRACT

The purposes of this research were : (1) To investigate the relationship among school 

factors, family factors, and students factors with the students’ academic achievement in sciences; 

(2) To study the influences of school factors, family factors, and student factors upon the students’ 

academic achievement in sciences; and (3) To examine the congruency of the causal relationship 

model among school factors, family factors, and student factors with the students’ academic 

achievement in sciences. The sample of the study consisted of 352 students studying in Grade 

6 in the second semester of the academic year 2010 of 10 demonstration schools under the 

jurisdiction of the Office of Higher Education Commission, the Ministry of Education. Variables 

of the study were 2 exogenous latent: school factors and family factors, and 1 endogenous latent, 

student factors. A questionnaire was an instrument used for collecting the data. Descriptive 

statistics were employed for the data analysis through the SPSS program, and LISREL for path 

analysis and testing the congruency of the causal relationship model. .

The findings revealed that school factors, family factors, and student factors were 

significantly related to the students’academic achievement at the statistical level of .01 . Student 

factors were found having direct positive influences upon the students’academic achievement 

in sciences.Student factors included1)Attitude towards sciences; 2)Achievement motivation, and 

3) Students doing their homework. In addition, school factors and family factors were 

found having indirect positive influences upon the students’ academic achievement in sciences.

School factors consisted of 1) Teachers’ quality of teaching; 2) Academic leadership of the 

school administrators, and 3) Relationship between teachers and students; while family factors 

comprised 1) Learning encouragement from parents, and 2) Relationship within the family. 

As for testing of the congruency of the causal relationship model among school factors, family 

factors, and student factors with the students’ academic achievement, it was found out that it was 

congruent with empirical data in a good criterion by considering from the value of χ2 =16.076, 

p-Value = .309, degree of freedom = 14 , χ2 /df = 1.148, GFI = .990, AGFI = .968, RMR = .018,  
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RMSEA = .021, CFI = .999, NFI = .996 and forecasting variable coefficient = 0.906. Consequently, 

it can be concluded that school factors, family factors, and student factors can help explain 90.60 

percent of the variance of variables in the academic achievement in the sciences subject of the 

Grade 6 students.

Keywords : Factors, Academic Achievement 

บทนำา

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ มุง่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงให้ได้รับด้านความรู้ 

เนื้อหาสาระ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบ

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ที่เป็นทักษะส�าคัญใน

การศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาความรู้โดยสร้างองค์

ความรู ้จากการปฏิบัติ ลงมือกระท�าด้วยตนเองจาก

กระบวนการกลุ่มในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกการเป็นผู้น�า

และผู้ตาม ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ท�าให้

ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ ตลอดจนการสร้าง

ค่านยิม คณุธรรม จรยิธรรม ทีเ่ป็นพืน้ฐานในการด�ารงชวิีต 

และการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่าง

มีความสุข ผลจากการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

พบว่าผลของคุณภาพทางการศึกษายังอยู ่ในเกณฑ์

ต�่า (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา, 2548) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 วิชาวิทยาศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการ

ศึกษา 2548-2552 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน o-net ร้อยละ

34.01,34.88,34.62,33.34,และ38.67 ตามล�าดับ ค่า

เฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 35.16 (ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 

2548-2552) 

 การศึกษาตัวแปรส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์แสดงว่า มีตัวแปรมากมายที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น บัวพันธ์ 

ภูสาหัส (2549) พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ ได้แก่ เจตคตต่ิอการเรยีน

วิชาวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ บรรยากาศในชั้นเรียน ความถนัดทางการ

เรียน ความรู้พื้นฐานเดิม มินตรา สิงหนาค (2552) 

พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลของกระบวนการครอบครัว

และการส่งผ่านท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน เจตคติ

ต่อการเรียน กระบวนการทางครอบครัว การเห็นคุณค่า

ในตนเอง นวรัตน์ ประทุมตา (2546) พบว่า ปัจจัยเชิง

สาเหตตุ่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ ได้แก่ 

ความรู้พื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน เจตคติ

ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ความตั้งใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

บรรยากาศในช้ันเรียนคุณภาพการสอนของครู วอน 

(Von, 2004: pp. 67-72) พบว่า ตัวแปรท่ีมีความ

สมัพันธ์และมผีลทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา

วิทยาศาสตร์ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางบ้าน 

ปฏิสัมพันธ์ เคาซอยลิส และแคมพ์เบล (Koutsoulis & 

Campbell,2001 : pp. 109-125) พบว่า ตวัแปรท่ีมผีล

ทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

การสนบัสนนุของครอบครวั ความกดดนัของครอบครวั 

การช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างของข้อมูลและให้ผลการวิเคราะห์มีความ

แม่นย�าถูกต้อง โดยใช้การวิเคราะห์สาเหตุหรือ การ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255588

วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยแสดงว่า 

ตัวแปรด้านโรงเรยีน ได้แก่ คณุภาพการสอนของคร ูความ

เป็นผูน้�าด้านวชิาการของผูบ้รหิาร ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ครูกับนักเรียน ตัวแปรด้านครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริม

การเรียนรูข้องผูป้กครอง ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั 

ตัวแปรด้านตวันกัเรยีนได้แก่ เจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การท�าการบ้านของนักเรียน ส่งผล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยด้านโรงเรียน ด้าน

ครอบครวั และด้านตวันกัเรยีนทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ด้าน

ครอบครัว และด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวชิาวิทยาศาสตร์ ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้าน

โรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนใน

ครัง้นี ้ผูว้จิยัก�าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปร ตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว 

และด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังภาพท่ี 1 ผู้วิจัยได้สร้าง

สมมติฐานจากเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้าน

ตัวนักเรียน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

2. ปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

3. ปัจจัยด้านโรงเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย

ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านตัวนักเรียน

4. ปัจจัยด้านครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

โดยผ่านตัวแปรปัจจัยด้านตัวนักเรียน
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ตวัแปร ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
สมมติฐานของการวจิยั 
 จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวางปัจจยัดา้นโรงเรียน  ดา้น่
ครอบครัว  และดา้นตวันกัเรียน กบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ดงัภาพท่ี ั ์
1 ผูว้ิจยัไดส้ร้างสมมติฐานจากเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรตาง ๆ ดงันี่ ้  
 1. ปัจจยัดา้นโรงเรียน ดา้นครอบครัว และดา้นตวันกัเรียน มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบั
ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา์ วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
 2. ปัจจยัดา้นตวันกัเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์่ ์
ของนกัเรียน 
 3. ปัจจยัดา้นโรงเรียน มีอิทธิพลทางออ้มตอผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ่ ์
นกัเรียน โดยผานตวัแปรปัจจยัดา้นตวันกัเรียน่  
 4. ปัจจยัดา้นครอบครัว มีอิทธิพลทางออ้มตอผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์่ ์
ของนกัเรียน โดยผานตวัแปรปัจจยัดา้นตวันกัเรียน่  
 5. กรอบแนวคิดความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวางปัจจยัดา้นโรงเรียน ดา้นครอบครัว และ่
ดา้นตวันกัเรียน กบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัั ์ ้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิต สงักดสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีความั
สอดคลอ้งกบขอ้มูลเชิงประจกัษ์ั  
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง่ ่  

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

วิชา

ปัจจยัดา้น
โรงเรียน 

คุณภาพการสอนของ

ความเป็นผูน้าํดา้นวิชาการ ของ

ความสมัพนัธ์ระหวางครูกบ่ ั

ปัจจยัดา้น
ตวันกัเรียน 

เจตคติตอวิชา่
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

การทาํการบา้นของ

ปัจจยัดา้น
ครอบครัว 

การสงเสริมการเรียนรู้ของ่

ความสัมพนัธ์ภายใน
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5. กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัว

นักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากรได้แก่ นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2553 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ จ�านวน 10โรงเรยีน 36 

ห้องเรียน นักเรียน 1,438 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นแบบโควตาจากประชากร ได้โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 

จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น 352 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

 2.1 ตัวแปรอิสระ ซ่ึงเป็นตัวแปรแฝง 3 

ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร คือ ปัจจัย

ด้านโรงเรียน และด้านครอบครัว ตัวแปรแฝงภายใน 1 

ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน

 2.2 ตวัแปรตาม คอื ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สอบถามปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน 

ที่น�าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 

6โรงเรียนสาธิต“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน พบว่า ค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อโดยวธีิหาค่าสัมประสทิธิค์ะแนนรวม (Item 

Total correlation) มีค่าตั้งแต่ .236 ถึง .794 และค่า

ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามด้วยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอ

นบัค (Cronbach) พบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .958, .922, .878 ตามล�าดับ ค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ .968

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ขอความ

อนุเคราะห์จากโรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 

10 โรงเรียน ส่งแบบสอบถามจ�านวน 352 ฉบบั ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ได้ข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย

เลขคณิต (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจัย

ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน แล้ว

น�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) โดยใช้โปรแกรม 

SPSS

3. วิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์โครงสร ้างเชิง

เส้นระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์เส้นทาง(Path 

Analysis) หาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) ค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี (Path Coefficients) 

และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุตามทฤษฏีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้

โปรแกรม LISREL 8.72 โดยพจิารณาจากค่าดชันต่ีาง ๆ  

ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแคว์ (χ2) ค่าไค - สแควร์สัมพัทธ์ 
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(Relative Chi - square: χ2/df) ค่าดัชนีวัดระดับความ

เหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Index: GFI) ค่าดัชนี

วัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index: AGFI) ค่าดัชนีรากของ

ก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root Mean Square 

Residual: RMR) ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาด

เคลื่อนในการประมาณ (Root Mean Square Error 

of Approximation: RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความ

เหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index: CFI) และค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิง

เกณฑ์ (Normed Fit Index: NFI) 

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา กระทรวง ศกึษาธกิารโดยหาค่าเฉลีย่เลขคณติ 

(X)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน แล้วน�ามาเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ ดังตารางที่ 1

ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน X SD การแปลผล

ปัจจัยด้านโรงเรียน 3.92 .591 มาก

คุณภาพการสอนของครู 3.93 .581 มาก

ความเป็นผู้นำาด้านวิชาการผู้บริหาร 3.88 .675 มาก

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 3.95 .709 มาก

ปัจจัยด้านครอบครัว 4.11 .588 มาก

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง 4.13 .598 มาก

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 4.10 .668 มาก

ปัจจัยด้านตัวนักเรียน 3.83 .559 มาก

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 3.79 .618 มาก

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.87 .694 มาก

การทำาการบ้านของนักเรียน 3.81 .666 มาก

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคะแนนปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และ

ปัจจัยด้านตัวนักเรียน
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อยู่ใน

ระดับมากทกุองค์ประกอบหลกัและทกุองค์ประกอบย่อย 

2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว 

และปัจจัยด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังตารางที่ 2

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านโรงเรียน รองลง

มาคอื ด้านตวันักเรยีน และด้านครอบครวัมคีวามสัมพนัธ์

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคือ 

ปัจจัยด้านโรงเรียน รองลงมาคือ ด้านตัวนักเรียน และ

ด้านครอบครัว

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์เส ้นทาง (Path 

Analysis) หาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) ค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี (Path Coefficients) 

และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุตามทฤษฏีกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3.1 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่าง

ตัวแปร โดยการค�านวณหาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading: λ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standard Error: SE) ตลอดจนทดสอบนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (t - values) ของค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

ค่าความเที่ยง หรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต

ได้ (Square Multiple Correlations) พร้อมทั้ง

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถีที่มีอิทธิพลทางตรง 

(Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 

อิทธิพลรวม (Total Effects) ของคะแนนตัวแปรแฝง

แต่ละตัว และหาค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล 

(Goodness of Fit Indices) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(Empirical data) ดังแสดงในตาราง 3, 4 และ 5

ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปัจจัยด้านโรงเรียน 1.000

ปัจจัยด้านครอบครัว .606* 1.000

ปัจจัยด้านตัวนักเรียน .621* .580* 1.000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .837* .745* .776* 1.000

*p < .01

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ของปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านตัว

นักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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ตารางที่ 3 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (λx) ในรูปคะแนนมาตรฐานค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEλx) ค่าการ

ทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ (t) และค่าความเท่ียงหรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ (Square 

Multiple Correlations) ของตัวแปรแฝงภายนอก (n = 352)

ตัวแปรสังเกตได้

ของตัวแปรแฝงภายนอก

น้�าหนักองค์

ประกอบ

(λx)

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน

(SEλx)

ค่าทดสอบนัย

ส�าคัญ

(t)

ความเที่ยง

คุณภาพการสอนของครู .803 .046 17.548* .645

ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร .834 .045 18.627* .696

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน .873 .043 20.117* .763

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง .898 .045 20.075* .807

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว .807 .047 17.352* .652

*p < .01 

ตารางที่ 4 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (λy) ในรูปคะแนนมาตรฐานค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEλy) ค่าการ

ทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ (t) และค่าความเท่ียงหรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ (Square 

Multiple Correlations) ของตัวแปรแฝงภายใน (n = 352)

ตัวแปรสังเกตได้

ของตัวแปรแฝงภายใน

น้�าหนักองค์ประกอบ

(λy)

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน

(SEλx)

ค่าทดสอบนัยส�าคัญ

(t)
ความเที่ยง 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ .709 - - .503

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .597 .051 11.790* .361

การท�าการบ้านของนักเรียน .606 .058 10.434* .367

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.000 - - 1.000

*p < .01
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) อิทธิพล

รวม (Total Effects) จากตวัแปรแฝงภายนอกทีส่่งอทิธพิลต่อตวัแปรแฝงภายใน และอทิธพิลจากตวัแปร

แฝงภายในด้วยกันเอง

ตัวแปรเหตุ (Cause)

ตัวแปรผล (Effect)

ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

DE IE TE DE IE TE

ปัจจัยด้านโรงเรียน .919* - .919* - .903* .903*

ปัจจัยด้านครอบครัว .827* - .827* - .812* .812*

ปัจจัยด้านตัวนักเรียน - - - .982* - .982*

สมการโครงสร้างตัวแปร ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 R - SQUARE .924 .906

*p < .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียนและปัจจัย

ด้านครอบครัวหรือตัวแปรแฝงภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ต่อปัจจัยด้านตัวนักเรียนที่เป็นตัวแปรแฝงภายในและ

ผลสัมฤทธิต่์อวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่ป็นตวัแปร

ตามทัง้อิทธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อมและอทิธพิลโดย

รวมตามกรอบแนวคิดเป็นดังนี้

ปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย

ค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี เท่ากับ .982 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

ปัจจัยด้านโรงเรียนและปัจจัยด้านครอบครัว 

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี 

เท่ากับ .903 และ.812 ตามล�าดับ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of 

Determination: R2) ของตัวแปรแฝงภายใน คือ ปัจจัย

ด้านตัวนักเรียน มีค่าเท่ากับ .924 แสดงว่าตัวแปรปัจจัย

ด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว สามารถร่วมกัน

อธบิายความแปรปรวนของตัวแปรปัจจยัด้านตวันกัเรยีน

ได้ร้อยละ 92.40 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

(Coefficient of Determination: R2) ของตัวแปรตาม 

คอื ตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน มีค่าเท่ากับ .906 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยด้าน

โรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน สามารถ

ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 

90.60

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีความ

เหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of Fit Indices) 

แต่ละองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical 

data) ซึ่งผลการวิเคราะห์ เกณฑ์การพิจารณา และ

ผลบ่งชี้ แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย

ด้านโรงเรียนด้านครอบครัวและด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (n = 352)

ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี เกณฑ์ ผลบ่งชี้

1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: χ2) 16.076 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เหมาะสมดี 

2. ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ (p) .309 p > .05 เหมาะสมดี 

3. ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: χ2/df) 1.148 c2/df < 2.00 เหมาะสมดี

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (Goodness of Fit 

Index: GFI) 
.990 GFI > .90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index: AGFI) 
.968 AGFI > .90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root Mean 

Square Residual: RMR) 
.018 RMR < .05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ ในรูปคะแนน

มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: 

SRMR) 

.019 SRMR < .05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
.021 RMSEA < .05 เหมาะสมดี 

9. ค่าดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสมพอดี 

(Parsimony Goodness of Fit Index: PGFI) 
.508 PGFI > .49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Com-

parative Fit Index: CFI) 
.999 CFI > .90 เหมาะสมดี 

11. ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ์ (Normed Fit 

Index: NFI) 
.996 NFI > .90 เหมาะสมดี 

12. ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (Non-Nor-

med Fit Index: NNFI) 
.998 NNFI > .90 เหมาะสมดี 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีความ

เหมาะสมพอดีของโมเดล ในตารางที่ 6 พบว่า โมเดลมี

ความสอดคล้องเหมาะสมพอดกีบัข้อมลูเชงิประจักษ์ และ

เพื่อให้เห็นความชัดเจนของโมเดลการวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path Analysis) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย

ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติ สงักัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ

แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน

ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัว

นักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ได้แก่

1. ปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ซึ่งปัจจัยด้านตัวนักเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย

ต่าง ๆ ดังนี้

 1.1 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะว่า เมื่อนักเรียนมีความ

รู้สึกยอมรับได้แสดงความคิดเห็น ท�าให้สามารถสร้าง

และเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ จึงเกิดความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์การเรียนรู ้ได้ สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2550:149) กล่าวไว้ว่า ผล

ความรู้สึกของนักเรียนต่อวิทยาศาสตร์ เป็นผลจากการ

เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนหรือเข้าร่วม

กจิกรรมอย่างสนกุสนาน เลอืกใช้วธิกีารทางวทิยาศาสตร์

ในการคิดและปฏิบัติ ท�าให้ต้ังใจเรียนเห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการเรียน ผลการวจิยัท่ีผ่านมาหลายเร่ืองได้

ค้นพบตรงกบัผลการวจิยัน้ีว่า เจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน (อัจฉรา บุญสุข, 2553: 94; เพ็ญจันทร์ 

สินชู , 2539: 73 – 74) ดังนั้นความพร้อม ความรับ

ผิดชอบของนักเรียน ท�าให้นักเรียนตั้งใจเรียน มุ่งมั่น 

สนใจ ถ้าเจตคตต่ิอการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เปลีย่นแปลง

ตามระดับ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 

(กรกฎ วงศ์ไชยเสรี, 2550: บทคัดย่อ; Von, 2004: pp. 

67 - 72) ครูผู้สอนจึงต้องสร้างความรู้สึกภายในจิตใจ

ในทางบวก ที่จะท�าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมในทาง

Chi-Square = 16.08, df = 14, p-value = .309, RMSEA = .021



หน้าที่ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255596

สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

 1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

เป ็นปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะว่าท�าให้

นักเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ให้

ประสบความส�าเรจ็ พยายามต่อสูอ้ปุสรรคต่าง ๆ  ให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุด ท�าให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มี

ระเบยีบวนิยั สร้างนสิยัทีด่ใีนการเรยีนและการท�างาน รูจั้ก

วางแผนในการท�างาน ทัง้ระยะสัน้และยาว เหน็คณุค่าของ

ความพยายามในการท�างาน ประเมนิผลงานทีท่�าเพือ่การ

ปรับปรุงและพัฒนา ผลการวิจัยหลายเรื่องได้ค้นพบตรง

กับการวิจัยนี้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรต์ของนักเรียน(ประสาท 

อศิรปรดีา, 2531: 21; กรวิภา สวนบุร,ี 2546: 4-5;วิวัตร์ 

พงษ์สุภา, 2544: 43; วริชั คุม้โภคา, 2546: 95; บวัพนัธ์ 

ภูสาหัส, 2549: บทคัดย่อ; ประสิทธิ์ ศุภวิทยาเจริญกุล , 

2546: บทคัดย่อ; Singh et al., 2002: p. 323) ดังนั้น

ครผููส้อนจะต้องส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกิดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์

ทางวทิยาศาสตร์ดงันี ้1. เพิม่ความต้องการและลดความ

กลัวการล้มเหลว ซ่ึงจะต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

ซ�้า ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน 2. ท�าให้นักเรียนรู้สึกว่า

บทเรียนไม่ยากจนเกินไปมีโอกาสส�าเร็จได้ แบ่งงานหรือ

บทเรียนออกเป็นตอน เป็นหน่วยให้ฝึกท�าทีละส่วน เมื่อ

ส�าเร็จตอนที่หน่ึงแล้วจึงฝึกตอนต่อไป ท�าให้รู้สึกว่างาน

ไม่ยากหรือซับซ้อน และจะต้องดูแลเอาใจใส่จนนักเรียน

ท�างานได้ส�าเร็จ 3. ชี้ให้เห็นบุคคล

ตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ ถ้ามีตัวอย่างที่

ดีก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4. แสดงให้เห็นว่าสังคม

ต้องการคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ซึ่งได้จากการ

สร้างนิสัยที่ดีในการท�างานและการเรียน การรู ้จักข้อ

บกพร่องของตนเอง มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนา

บุคลิกภาพ เจตคติและพฤติกรรมให้เป็นบุคคลที่สังคม

ต้องการ จะท�าให้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ 5. ควบคุมความอ่อนแอและท้อถอย อันเป็น

อุปสรรคส�าคัญในการเรียน ครูจึงต้องสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ให้อบอุ่น เป็นมิตร ไม่เคร่งเครียดและวิตกวังกลจน

เกินไป (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์, 2548: 226-231) 

 1.3 การท�าการบ้านของนักเรียน เป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะว่า เป็นการฝึกทักษะ

การเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนเพื่อทบทวนบทเรียน 

การท�าการบ้านอย่างสม�่าเสมอนอกชั้นเรียน ท�าให้

เข้าใจบทเรียนมากขึ้นและยังช่วยให้ใช้เวลาว่างศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาความสามารถในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เต็มศักยภาพ ผลการวิจัยหลาย

เรื่องได้ค้นพบตรงกับการวิจัยนี้ว่า การท�าการบ้านของ

นกัเรยีนส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีน (Vanvoorhis, 2003: p.323; Von, 2004: 

pp.67–72;วิมล ประจงจิตร, 2553: 149) ดังนั้นครูจึง

ต้องกระตุ้น ให้ก�าลังใจนักเรียนท�างานได้ส�าเร็จตามเวลา

ที่ก�าหนด ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน ช่วยให้

สนใจ ต้ังใจและพัฒนางานให้ดีขึ้น ผู้ปกครองมีบทบาท

ในการดูแลเอาใจใส่ ช่วยแก้ปัญหาในการท�างาน ท�าการ

บ้าน และอ่านหนังสือเป็นประจ�า สนับสนุนให้การศึกษา

เพ่ิมเติม หรือการจัดหาสื่อการเรียนต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้

เกดิการเรยีนรูม้ากขึน้ เช่น คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ สือ่

การเรียนส�าเร็จรูปต่าง ๆ ล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

มั่นใจในความสามารถของตนเอง 

2. ปัจจัยด้านโรงเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย

ผ่านตัวแปรปัจจัยด้านตัวนักเรียน ซึ่งปัจจัยด้านโรงเรียน

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ดังนี้

 2.1 คุณภาพการสอนของครู เป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน อยู่ในระดับมาก เพราะว่าปัจจัยส�าคัญท่ีช่วย

เพิม่พนู และน�าพาการเรยีนของนกัเรียนไปยงัจดุมุง่หมาย

ท่ีวางไว้ ซ่ึงครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน หากครู

สอนมีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีเทคนิคช่วย

ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี มีอารมณ์แจ่มใส อธิบายและให้

ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับปัญหาการเรียน รับฟังความ

คิดเห็นของนักเรียน ให้รางวัล และยกย่องชมเชยเมื่อ

ท�าความดี ท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนและ

มีความตั้งใจเรียน ผลการวิจัยหลายเรื่องได้ค้นพบตรง

กับการวิจัยนี้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (กรวิภา สวน

บุร,ี 2546: 9; ววิตัร์ พงษ์สภุา , 2544: 43; ยรรยง ภกูอง

พลอย, 2550 : บทคัดย่อ; ประสิทธิ์ ศุภวิทยาเจริญกุล. 

2546: บทคัดย่อ; บัวพันธ์ ภูสาหัส, 2550: บทคัดย่อ; 

Young et al., 1996: pp. 272 - 278) พอสรุปได้ว่า 

ครูเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัทีส่ดุในการจัดการเรยีนการสอน 

ซึ่งสอดคล้องกับ บลูม (Bloom, 1982 อ้างถึงใน วิวัตร์ 

พงษ์สภุา, 2544: 3) ทีไ่ด้เน้นถงึความส�าคัญของคณุภาพ

การสอนของครูโดยเชื่อว่าคุณภาพการสอนของครูเป็น

ตัวแปรที่เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้

 2.2 ความเป็นผู ้น�าด ้านวิชาการของผู ้

บริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้บริหารตื่นตัวในการศึกษา

หาความรู ้ ส ่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถทาง

วิชาการ สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ จัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู ้ สร้างความศรัทธา

และยอมรับจากครู นักเรียน ชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดี 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ผลการ

วิจัยหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับการวิจัยนี้ว่า ความเป็น

ผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (ยุรี 

บูรณโกศล, 2544; นงเยาว์ สุรินทร์กุล, 2546; วิวัตร์ 

พงษ์สุภา, 2544: 44) ดังนั้น ผู้บริหารนอกจากพัฒนา

ทางด้านวิชาการที่ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะ

ต้องพัฒนาวิชาการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ การสร้าง

งานสร้างอาชีพ และการพัฒนาวิชาชีวิต ที่เป็นรากฐานใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการสร้างทักษะการด�ารงชีวิต 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 

68)

 2.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีน เป็น

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก เพราะว่าท�าให้นักเรียนมี

ความไว้วางใจ เกิดความเป็นกันเอง มีก�าลังใจในการ

เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าท�า ให้ความร่วมมือ

ในการท�ากิจกรรม กล้าซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือไม่

เข้าใจในบทเรียน ครูยกย่องชมเชยเมื่อเสนอความคิด

สร้างสรรค์ คอยช่วยเหลือ แนะน�าเมื่อนักเรียนมีปัญหา 

ผลการวจิยัหลายเรือ่งได้ค้นพบตรงกบัการวจิยันีว่้า ความ

สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน(ยรรยง 

ภูกองพลอย , 2550: บทคัดย่อ; นงเยาว์ สุรินทร์กุล, 

2546) ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องสร้างและกระท�ากับความ

รู้ท่ีแปลกใหม่ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้เต็มศักยภาพ ฝึกให้คิด 

กระท�าและปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนกิริยา มารยาทและวินัย

ต่อตนเอง สงัเกตและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนอย่าง

ต่อเนื่อง (วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย หาญกล้า, 

2546: 1-2)

3. ปัจจยัด้านครอบครวั มอีทิธพิลทางอ้อมต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย

ผ่านตวัแปรปัจจยัด้านตวันกัเรยีน ซึง่ปัจจยัด้านครอบครวั 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ดังนี้

 3.1 การส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูป้กครอง เป็น

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก เพราะว่าผูป้กครองมบีทบาท

หน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
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การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่ 

ผลการวิจัยหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับการวิจัยนี้ว่า การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

(มินตรา สิงหนาค, 2552 : บทคัดย่อ; วิวัตร์ พงษ์สุภา, 

2544 : 44; สพุร ชยัเดชสรุยิะและพชัร ีวรจรสัรงัส,ี 2554: 

บทคัดย่อ; Koutsoulis & Compbell, 2001) ดังนั้น 

ผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทในด้านการพัฒนาโรงเรียน 

ด้านหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ ความ

ต้องการของชุมชน ด้านการเรียนการสอน มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอน เชิญผู้มีประสบการณ์ให้ความรู้

แก่นักเรียนด้านการวางแผนการศึกษา มีส่วนร่วมในการ

คดิวางแผน ส่งเสรมิและแก้ไขเดก็ทีม่ปัีญหา ด้านบุคลากร

ให้ข้อคิดเห็นในภาระกิจหลักของโรงเรียน ประเมินผล

การเรียนรู้ สร้าง คุณภาพมาตรฐานผู้สอนได้ ด้านการ

ปกครอง ให้ความร่วมมือประสานกับฝ่ายปกครองใน

การดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนทัง้ภายนอกและภายในโรงเรยีน 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาติ, 2546: 12)

 3.2 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็น

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก เพราะว่าบทบาทหน้าทีข่อง

ผู้ปกครองที่ส�าคัญก็คือ การให้การอบรมเลี้ยงดูนักเรียน 

โดยให้โอกาสนักเรียนเป็นตัวของตัวเอง ให้ความรัก

ความอบอุน่เท่าทีม่โีอกาสทีจ่ะท�าได้ สนบัสนนุนกัเรยีนใน

ด้านต่าง ๆ  กระตุน้เตือนให้นกัเรยีนรูจั้กการใช้สตปัิญญา

ในการแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่

อบอุ่น เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน อดทนเสียสละ เป็นตัวแปร

ที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิต และการเรียนรู้ของนักเรียน ผล

การวิจัยหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับการวิจัยนี้ว่า ความ

สมัพนัธ์ภายในครอบครัว เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (มินตรา 

สิงหนาค, 2552: บทคัดย่อ; นงเยาว์ สุรินทร์กุล, 2546: 

บทคัดย่อ; ดวงมณี ยะอัมพันธุ์, 2539: 64; Israel, 

Beaulieu & Hartless, 2001) ดังนั้น ครอบครัวจะ

ต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความ

ห่วงใยตลอดเวลา ในการพัฒนาแบบแผนพฤติกรรมท่ี

ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม เรียน

รู้ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม จัดการและคลี่คลาย

ปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้

สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นคง จึงส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2547: 

172-173)

4. กรอบแนวคดิความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหว่าง

ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน 

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

จากผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิง

เส้นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านโรงเรียน 

ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

พบว่า โมเดลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

โรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตวันกัเรียน ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดย

ปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ส่วน

ปัจจัยด้านโรงเรียนและด้านครอบครัวส่งผลทางอ้อมต่อ

ตวันกัเรยีน โดยเป็นแรงผลกัดนัให้ปัจจยัด้านตวันกัเรยีน

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน เมื่อพิจารณาโรงเรียนสาธิตทั้ง 10 โรงเรียน พบ

ว่าแต่ละปัจจยัทุกองค์ประกอบมีความพร้อมอยูใ่นเกณฑ์

ดี ผู้ปกครองจึงมีความสนใจ ไว้วางใจ ที่จะให้บุตรหลาน

เข้าเรียนโรงเรียนสาธติ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้

 1.1 ด้านตัวนักเรียน เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด 

การพัฒนาตนเองจะต้องฝึกฝนการสร้างความรับผิด

ชอบทีท่�าให้เกดิวนัิยในการท�างานด้วยตนเอง เหน็คณุค่า 

เตรียมความพร้อมต่อการเรียน มีความสนใจใฝ่เรียน

รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักการวางแผนในการท�างาน 

ประเมินผลงานของตนเองอย่างต่อเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุและ

พฒันา ต่อสูอ้ปุสรรคต่าง ๆ  ให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุท่ีช่วย

เสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  1.2 ด้านโรงเรียน เป็นหน่วยงานหลักในการ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา ผูบ้ริหารจะต้องมวีสิยัทศัน์ ตืน่

ตัวในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ สร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาการ

เรยีนการสอนของครใูห้สามารถออกแบบจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สร้างขวัญก�าลังใจแก่

ครูผู้สอน 

 1.3 ด้านครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็น

ครูคนแรกของชีวิต การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้

สามารถเรียนรู้ได้เต็มท่ี ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ใน

การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน จัด

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน

เต็มตามความสามารถ สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าของ

ตนเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของการ

เรียนวิทยาศาสตร์ 

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีต ่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาอื่นว่ามีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน และมมีากน้อยเพยีงใด อย่างไร เพือ่

น�าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป

 2.2 ควรจะศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับอื่น ของ

โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนสังกัดอื่น เพื่อประโยชน์ต่อ

การน�าผลการวจิยัมาปรบัปรงุ และพฒันาการศกึษาต่อไป

 2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีต ่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถม

ศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติจากมหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ  

ทีส่งักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวง

ศึกษาธิการ
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