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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการวิจัยของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัว และการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ และศึกษาความแตกต่ างของผลการวิจัยตามคุณลักษณะงานวิจัย 2) คัดเลือกและวิเคราะห์ตั วแปรคุณลักษณะงานวิจั ย
ที่ส่งผลต่อค่ าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัว และการเรียนการสอนที่มีต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 3) สร้ างและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัว และการเรียนการสอนที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์เป็ นงานวิจัยที่ศึกษาปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัว และการเรียนการสอนที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่ วงปี พ.ศ.2546-2556 จากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง จานวน 104 เล่ ม
ผลการวิจัย ประกอบด้ วยค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 925 ค่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็ นการวิเคราะห์อภิมาน การตรวจสอบความตรง
ของโมเดลเป็ นการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. ค่ าเฉลี่ ย ดั ช นี ม าตรฐานสัม ประสิท ธิ์สหสัม พั นธ์ ข องปั จ จั ย ด้ านการเรี ย นการสอน ด้ านนั ก เรี ยน และด้ านครอบครั ว ที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ ากับ 0.58, 0.39 และ 0.28 ตามลาดับ และผลการศึกษาความแตกต่ างของผลการวิจัยตาม
คุณลักษณะงานวิจัย พบว่า คุณลักษณะงานวิจัยที่แตกต่ างกัน ทาให้ ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ได้ แก่ ปี ที่พิมพ์เผยแพร่ สถาบันที่ผลิตงานวิจัย สาขาที่ผลิตงานวิจัย เพศของผู้วิจัย ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์การวิจัย แหล่ งที่มาของกลุ่มตัวอย่ าง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่ าง แบบแผนการวิจัย ประเภทสมมติฐาน
คุณภาพเครื่องมือในภาพรวม ประเภทของเครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ประเภทของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ชนิดของความเที่ยงของเครื่องมือวัด
ตัวแปรตาม ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ประเภทความตรงของเครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ประเภทความตรงของเครื่องมือวัดตัวแปร
ตาม วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน ประเภทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดสอบสถิติ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
รวม และระดับคุณภาพงานวิจัย
2. ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงู ที่สดุ ได้ แก่ ตัวแปรผลการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
3. โมเดลความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่ า
ไคสแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 6.987 ที่มีองศาความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 4 ค่าความน่าจะเป็ น (P-value) เท่ากับ 0.136 ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.998 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.983 และค่ าดัชนีรากที่สองของค่ าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่ า (RMSEA) เท่ากับ 0.028 และตั วแปรในโมเดลความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ ร้อยละ 58.90 โดยปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิ ตศาสตร์มากที่สุด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านนักเรียน ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน และปั จจัยด้ านครอบครัว ซึ่งมี ค่า
อิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.62, 0.50 และ 0.05 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปัจจัยด้ านนักเรียน ปัจจัยด้ านครอบครัว ปัจจัยด้ านการเรียนการสอน
การวิเคราะห์อภิมานอิงโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้น
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Abstract
The purpose of this study were 1) to study research result of student factors, family factors and instruction factors affecting
effectiveness of mathematics learning and difference between research result according to research characteristics, 2) to select and
analyze research characteristics factors affecting the correlation coefficient standard indices of student factors, family factors and
instruction factors affecting effectiveness of mathematics learning, 3) to establish and verify causal relationship model of student
factors, family factors and instruction factors on effectiveness of mathematics learning. The samples for research synthesis were 104
research studies related to the effects of student factors, family factors and instruction factors affecting effectiveness of mathematics
learning published during 2003-2013, derived from 10 universities. The research outcome comprised 925 correlation coefficients.
Quantitative data were analyzed using meta-analysis and the model was validated using LISREL.
The results of the study were as following.
1. The mean of correlation coefficients of instruction factors, student factors and family factors affecting effectiveness of
mathematics learning were 0.58, 0.39 and 0.28, respectively. The difference between research result according to research
characteristics found that research characteristics made differences in correlation coefficient standard indices with statistically significant
at the level of 0.01 including publishing year, origin of research, fields of research, gender, factors influence on effectiveness of
mathematics learning, objectives, sources of samples, education level of samples, research design, types of hypothesis, total tool
quality, types of independent variables instruments, types of dependent variables instruments, Type reliability of dependent variables
instruments, type reliability of independent variables instruments, types validity of independent variables instruments, sample selection,
control of extraneous variables, types of statistical data analysis, statistics test result, sample sizes and research quality.
2. The research characteristic variable most directly influence on the correlation coefficient standard indices was the variable of
statistical significance at the level of 0.01.
3. The casual relationship model of effectiveness of mathematics learning fitted well with the empirical data with a Chi-square of
6.99, degree of freedom of 4 (df = 4), P-value of 0.136 (P-value = 0.136), GFI = 0.998, AGFI = 0.983, RMSEA = 0.028 and
could explained effectiveness of mathematics variance at 58.90%. The factors most effect on effectiveness of mathematics learning
included student factors, instruction factors and family factors which have positive influence value of 0.62, 0.50 and 0.05,
respectively.
Keywords: Effectiveness of Mathematics Learning, Student Factors, Family Factors, Instruction Factors,
Meta-analytic Structural Equation Modeling

ความสุ ข ในการจั ด การเรี ย นรู้ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิ ตศาสตร์ให้ ประสบผลส าเร็จได้ น้ั น จ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่
วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความ จะต้ องค้ นหาตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
คิดมนุ ษย์ ทาให้ มนุ ษย์มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดอย่ างมี ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งการศึ กษาเกี่ยวกับปั จจั ยมี
เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปั ญหา ความสัม พั น ธ์กับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน ได้ มี ผ้ ู วิ จั ยไว้
หรือสถานการณ์ได้ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้ คาดการณ์ หลายคน โดยงานวิจัยของ จริยา ชื่นศิริมงคล (2553) ได้
วางแผน ตัดสินใจ แก้ ปัญหา และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ท าการสั ง เคราะห์ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ านเด็ก และ
ได้ อย่ างถู กต้ องเหมาะสม ลักษณะสาคัญอีกประการของ ครอบครัวที่มีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็ก แต่จาก
คณิตศาสตร์ท่นี อกจากใช้ ในการพัฒนาระบบความคิดของ การที่ผ้ วู ิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มนุ ษ ย์ แ ล้ ว คณิ ต ศาสตร์ ยั งเป็ นเครื่ องมื อในการศึ ก ษา พบว่ า ปั จจัยด้ านการเรียนการสอนก็เป็ นปั จจั ยส าคัญ ที่
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละศาสตร์ อ่ ื น ๆ วิ ช า ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์เช่ นกัน ซึ่ง
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและยังเป็ น สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในหนังสือ Visible Learning ของ
พื้ นฐานในการศึ กษาในระดับสูงขึ้น สามารถช่ วยพั ฒ นา Hattie (2009) ที่ ไ ด้ ท าการสั ง เคราะห์ ค่ า Effect Size
คุณภาพชีวิตให้ ดีข้ นึ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมี
บทนา
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มากกว่ า 800 ค่ าที่สัมพั นธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
พบว่ า ตั ว แปรด้ านการเรี ย นการสอนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเช่ น เดี ย วกั น นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้ องกั บ Wang, Heartel, and Walberg (1993) ที่
ได้ ท าการศึ กษาวิ จั ยเกี่ยวกับ รูป แบบการเรี ย นรู้โดยการ
รวบรวมข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ที่ เป็ นการวิ เคราะห์ อ ภิ ม าน
ผลการวิจัย สรุปได้ ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อการเกิดการ
เรียนรู้ของนักเรียน มี 3 ด้ าน ได้ แก่ ตัวแปรด้ านจิตวิทยา
(Psychological Factors) ตั ว แปรด้ า นการเรี ย นการสอน
(Instructional Factors) และตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
ครอบครัว (Family Environment Factors) และสอดคล้ องกับ
Walberg (1984) ที่ได้ เสนอทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา
(A Theory of Educational Productivity) พบว่ า ตัวแปรที่
มีอทิ ธิพลต่อผลผลิตทางการศึกษาประกอบด้ วย ตัวแปร 3
กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรความถนัด (Aptitude) กลุ่มตัวแปร
ด้ านการเรี ยนการสอน(Instruction Factor) กลุ่ มตั วแปร
สิ่ ง แวดล้ อมเชิ ง สั ง คม จิ ต วิ ท ยา การศึ ก ษา (SocialPsychological-Education Environment) น อกจากนี้ ยั ง
สอดคล้ องกับ Bloom (1982) ที่ได้ เขียนหนังสือ Human
Characteristics and School Learning อธิ บ ายปั จจั ย ที่ มี
อิทธิพ ลต่ อผลลั พ ธ์การเรี ย นรู้ (Learning Outcome) ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ านครอบครัว ปัจจัยด้ าน
เด็ก และปั จจัยด้ านคุณภาพการสอน จากที่กล่าวมาข้ างต้ น
จะเห็นได้ ว่า ปั จจัยด้ านนักเรียน ด้ านครอบครัว และด้ าน
การเรี ย นการสอนมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ท้งั สิ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา
ปั จจั ย ด้ านนั กเรีย น ครอบครั ว และการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้ ทาการสารวจงานวิจัย
ที่เป็ นวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับประสิทธิผล
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ศี ึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546-2556 พบว่ า ผลการวิจัย
หรือข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจัยดังกล่าวนั้นกระจายอยู่ตาม
งานวิจั ยจ านวนมาก ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่จะศึ กษาผล
การวิจัยหรือข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจัยในภาพรวม โดยการ
สังเคราะห์ข้อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจัยเข้ าด้ วยกัน จะทาให้
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ได้ ข้ อ สรุป ที่ส ามารถน าไปใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ ต่อไป
การสังเคราะห์ งานวิจัย (Synthesis of Research) เป็ น
ระเบียบวิธีวิจัยหนึ่งที่จะช่ วยในการศึกษาหาความจริงของ
ปรากฎการณ์ท่เี กิดขึ้นจากการรวบรวมงานวิจัยหลายเรื่อง
ที่ศึกษาปั ญหาวิจัยเดียวกันมาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติหรือวิ เคราะห์ ข้ อมูลเชิ งคุ ณภาพ และหาข้ อสรุป
เพื่ อตอบปั ญ หาการวิ จั ย นั้ น ๆ ซึ่ งภายหลั ง Cheung and
Chan (2005) ได้ ทาการวิเคราะห์ MASEM (Meta-Analytic
Structural Equation Modeling) ซึ่ งเป็ นการใช้ ส ถิ ติ ข้ัน สูง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับโมเดลที่มีความซับซ้ อนของ
ตั ว แปร โดยใช้ แนวทางการวิ เ คราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้ างในการวิเคราะห์อภิมาน หรือเรียกวิธกี ารใหม่น้ วี ่า
การวิ เคราะห์ อภิ มานอิงโมเดลสมการโครงสร้ างเชิ งเส้ น
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552)
จากความก้ า วหน้ าของวิ ธีวิ ท ยาด้ า นการสั ง เคราะห์
งานวิ จั ย ที่ น าเสนอข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การสั งเคราะห์
งานวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ อ ภิ ม าน เป็ นวิ ธีก ารที่ มี
คุ ณ ค่ า ในการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน นอกจากจะได้
คาตอบที่กว้ างขวางลุ่มลึกแล้ ว ยังได้ ภาพแสดงความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุ ท่ี ชั ด เจนด้ วย หากน ามาใช้ ในการสังเคราะห์
งานวิ จั ยเกี่ยวกับ ประสิท ธิผ ลทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์
ย่ อมช่ วยให้ ได้ ค าตอบเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ได้ ข้อสรุปที่มีความลุ่มลึก เป็ นรูปธรรมมากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและการเรียนการสอน
ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์อภิมานอิงโมเดลสมการโครงสร้ าง
เชิ ง เส้ น MASEM (Meta-Analytic Structural Equation
Modeling)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ ก ษาผลการวิ จั ย ของปั จจั ย ด้ านนั ก เรี ย น
ครอบครัวและการเรียนการสอนที่ส่ งผลต่ อประสิทธิผ ล
ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ แ ละศึ กษาความแตกต่ างของ
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ผลการวิจัยตามคุ ณ ลักษณะงานวิ จัย โดยมี วัตถุ ประสงค์
ย่อย ดังนี้
1.1 เพื่ อศึ ก ษาค่ า ดั ช นี ม าตรฐานสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพั นธ์ของปั จจัยด้ านนั กเรียน ปั จจัยด้ านครอบครัว
และปั จจั ยด้ านการเรียนการสอนกับประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
1.2 เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธ์ของปั จจัยด้ านนั กเรียน ปั จจัยด้ านครอบครัว
และปั จจั ยด้ านการเรียนการสอนกับประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ จาแนกตามคุณลักษณะงานวิจัย
2. เพื่ อคั ด เลื อก และวิ เคราะห์ ตั ว แปรคุ ณ ลั กษณะ
งานวิจัยที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและการเรียนการสอน
ที่มตี ่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
3. เพื่ อสร้ างและตรวจสอบโมเดลความสัมพั น ธ์เชิ ง
สาเหตุของปัจจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและการเรียนการสอน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความสาคัญของการวิจยั

ปัจจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและการเรียนการสอนที่มีต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ งานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
วิ ท ยานิ พ นธ์ /ปริ ญ ญานิ พ นธ์ข องนิ สิ ต นั กศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาทั้งที่เป็ นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์และงานวิจัย
เชิงทดลองที่เกี่ยวกับประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2546-2556
กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจั ย คือ งานวิจัยซึ่งเป็ น
วิ ท ยานิ พ นธ์ /ปริ ญ ญานิ พ นธ์ข องนิ สิ ต นั กศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิต ศึ ก ษาที่ศึ ก ษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 10 แห่ง ได้ แก่
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.25462556 จานวน 104 เล่ม
2. ตั ว แปรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ประกอบด้ วย ตั วแปร
คุณลักษณะงานวิจัย และตัวแปรผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะการพิมพ์ และผู้วิจัย ด้ านเนื้อหาสาระของงานวิจัย
ด้ านวิธวี ิทยาการวิจัย และด้ านคุณภาพงานวิจัย
2.2 ตั ว แปรด้ านผลการวิ จั ย ได้ แก่ ค่ า ดั ช นี
มาตรฐาน ที่วัดในรูปค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) หรือ
ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation Coefficient) ที่
เป็ นข้ อค้ นพบของงานวิ จั ยที่ศึ กษาเกี่ยวกับ อิท ธิพ ลของ
ปัจจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและการเรียนการสอนที่มีต่อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์

1. ผลการวิจัยได้ องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้ อค้ นพบที่
เป็ นประโยชน์ต่ อผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักการศึ กษา
เป็ นฐานข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่สถานศึกษา หน่ วยงาน
เพื่ อใช้ ในการปรั บปรุง พั ฒ นาประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์
2. ได้ แ นวทางในการสังเคราะห์ งานวิ จั ย ที่ ต้ อ งการ
ศึ กษาหาข้ อสรุป ความสัมพั นธ์ของตัวแปรที่ผ้ ู วิ จัยสนใจ
ศึกษา โดยตัวแปรเหล่านี้มลี ักษณะโครงสร้ างความสัมพันธ์
ที่ซั บ ซ้ อ น ซึ่ งข้ อ สรุป ของการศึ ก ษามาจากหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์มีความน่ าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลอยู่ในระดับสูงด้ วย
เทคนิ ค วิ เ คราะห์ MASEM (Meta-Analytic Structural
วิธีดาเนินการวิจยั
Equation Modeling: การวิเคราะห์อภิมานอิงโมเดลสมการ
โครงสร้ างเชิงเส้ น)
การวิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัยเพื่อสารวจและสังเคราะห์
3. ข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิจัย เป็ นประโยชน์ในการนา
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ านนั ก เรี ย น ครอบครั ว และ
ข้ อค้ น พบที่ได้ ไปควบคุ ม ความคลาดเคลื่ อนในงานวิจั ย
การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลทางการเรี ย น
ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากตัวแปรคุ ณลักษณะงานวิจัยที่
คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์อภิมานอิงโมเดล
ส่ งผลต่ อ ค่ าดั ชนี ม าตรฐานสัม ประสิท ธิ์สหสัม พั น ธ์ข อง
สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (MASEM: Meta-Analytic Structural
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Equation Modeling) โดยมี ข อบเขตการวิ จั ย ครอบคลุ ม
วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ที่ทาเสร็จเรียบร้ อยในช่ วงปี
พ.ศ.2546-2556 โดยดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จัดทากรอบ
แนวคิดในการวิจัย และแนวทางในการดาเนินงานวิจัย
2. สารวจและคัดเลือกงานวิจัย
3. สร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย
4. เก็บรวบรวมข้ อมูล และประเมินคุณภาพงานวิจัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ นของค่าดัชนีมาตรฐาน
ในรูปของขนาดอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5.2 วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี
มาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5.3 วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะงานวิจัยที่ส่งผลต่อ
ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
6. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความ
สัมพั นธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัวและ
การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์
7. สรุปข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิเคราะห์อภิมาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาจาก
งานวิจัยของ วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ (2544); นงลักษณ์
วิรัชชัย (2552) และจริยา ชื่นศิริมงคล (2553) โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัยมี 4 ชุด คือ (1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
(2) แบบบันทึกข้ อมู ลคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ ม (3)
แบบบั น ทึ กข้ อ มู ล คุ ณ ลั กษณะงานวิ จั ย ส าหรั บ การวิ จั ย
สหสัมพันธ์ และ (4) แบบบันทึกข้ อมูลคุณลักษณะงานวิจัย
สาหรับการวิจัยเชิงทดลอง/เปรียบเทียบ ซึ่งการหาคุณภาพ
ของแบบประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ได้ ทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหา ความชัดเจนของภาษา รวมถึงความชัดเจนของเกณฑ์
ในการให้ คะแนนการประเมิน พบว่า มีค่า IOC: Index of
Item-Objective Congruence ระหว่ าง 0.60-1.00 ทุ กข้ อ
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จากนั้นผู้วิจัยนาแบบประเมินงานวิจัยที่ปรับปรุงเรียบร้ อย
แล้ ว มาท าการประเมิ น งานวิ จั ย จ านวน 3 เล่ มร่ วมกั บ
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพงานวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ องในการประเมินร่ วมกัน ระหว่ างผู้วิจั ยกับ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 ท่าน ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการสังเคราะห์ งานวิจัยโดยทาการตรวจสอบโดยการน า
คะแนนในการประเมินคุณภาพงานวิจัยระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่ าความสอดคล้ องในการประเมิน
ตาม วิ ธี ก ารป ระเมิ น ความ ส อด คล้ อง (Inter-Rater
Reliability) พบว่ า การประเมินงานวิจัยเล่ มที่ 1-3 มีค่ า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องในการประเมินเท่ ากับ 0.86,
0.86 และ 0.83 ตามลาดับ แปลผลได้ ว่า ค่าความสอดคล้ อง
ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยสอดคล้ องกันดีมาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามขั้ น ตอน 4
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ นของตัวแปร
ในการวิจัยเป็ นการคานวณสถิติภาคบรรยายเพื่ อให้ ทราบ
ลักษณะการแจกแจง การกระจาย ความเบ้ และความโด่ ง
ร้ อยละ ความถี่ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรในการวิจั ย ได้ แก่ (1) ตัวแปรคุ ณ ลั กษณะงานวิ จั ย
ได้ แก่ ด้ านลักษณะการตีพิมพ์ และผู้วิจัย ด้ านเนื้อหาของ
งานวิจัย ด้ านวิธีวิทยาการวิจัย และด้ านคุณภาพงานวิจัย
และ (2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ ประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (Eff_math) ตัวแปรคุณลักษณะด้ านความรู้
พื้ นฐานเดิม (Knowledge) ตัวแปรคุณลักษณะด้ านจิตใจ
ของนั กเรียน (Attitude) ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน
(En_home) ตัวแปรการสนับสนุ นของครอบครัว (Sup_fami)
ตัวแปรคุณลักษณะครูผ้ ูสอน (Teacher) ตัวแปรการจัดการ
เรี ย นการสอน (Teaching) และตั ว แปรสภาพแวดล้ อ ม
ทางการเรียน (En_sch) โดยใช้ โปรแกรม SPSS
ขั้น ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ เพื่ อตอบวั ต ถุ ป ระสงค์
การวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 เป็ นการน าข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย ในรู ป ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์จ านวน 847 ค่ า และค่ า ขนาด
อิทธิพลจานวน 78 ค่ า ที่รวบรวมไว้ ตามขั้นตอนการเก็บ
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รวบรวมข้ อมูลมาปรับค่าขนาดอิทธิพลให้ เป็ นค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ร วมทั้ ง หมด 925 ค่ า และท าการวิ เคราะห์
ผลการวิจัยของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน คือ 2.1 การปรับแก้
ความคลาดเคลื่ อนจากการวัด โดยใช้ สูตรของ Hunter &
Schmidt (2004) rc  r /( rxx ryy ) 2.2 การวิเคราะห์
ตรวจสอบนั ยส าคัญ ของความแปรปรวนของผลการวิจั ย
2.3 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างของค่ าดั ช นี ม าตรฐาน
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ จ าแนกตามตั ว แปรก ากั บ
คุณลักษณะงานวิจัย โดยใช้ วิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one way ANOVA) และสถิตทิ ดสอบที (t-test)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เพื่ อตอบวัตถุ ประสงค์การ
วิจัยข้ อที่ 2 เพื่ออธิบายความแปรปรวนของผลการวิจัยด้ วย
ตัวแปรคุ ณลั กษณะงานวิจัยและสรุปปั จจัยที่ส่งผลต่ อค่ า
ดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) ด้ วยวิธกี าร Enter
ขั้น ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ เพื่ อตอบวั ต ถุ ป ระสงค์
การวิ จั ย ข้ อที่ 3 เป็ นการน าข้ อมู ล ผลการวิ จั ย ในรู ป ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ ที่รวบรวมไว้ ตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล มาปรับแก้ ความคลาดเคลื่อนจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สตู รของ Hunter and Schmidt (2004)
k
k
r   ni ri /  ni ต่อจากนั้นนาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
i1

i1

ที่ป รั บ แก้ แ ล้ วมาตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล
สมการโครงสร้ างตามกรอบแนวคิดกับข้ อมูล เชิงประจักษ์
โดยใช้ โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ค่าสถิติท่ใี ช้ ตรวจสอบ
ความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) ดัชนี GFI (Goodness
of Fit Index) และดั ชนี AGFI (Adjusted Goodness of Fit
Index)
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์มจี านวน
104 เล่ ม ได้ ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลจ านวน 78 ค่ า และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จานวน 847 ค่า รวมทั้งหมด 925
ค่ า ผู้ วิจั ยได้ ปรับค่ าขนาดอิทธิพ ลให้ เป็ นค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธ์ และได้ ปรับแก้ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด
ตามสูตร Hunter and Schmidt (2004) ได้ ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ จานวน 925 ค่า ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้แสดง
ค่าสถิตบิ รรยายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ปรับแก้ แสดงให้ เห็นว่ า ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ก่อน
และหลังปรับแก้ ความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ย 0.324 และ
0.386 ตามลาดับ เมื่อพิ จารณาค่ าความโด่ งและความเบ้
(Skewness = 0.410 และ Kurtosis = -0.631) ซึ่งเกณฑ์
ของความเบ้ แ ละความโด่ งที่ย อมรั บ ได้ ใต้ โค้ งปกติ มี ค่ า
ความเบ้ ไม่ เกิ น 3.00 และค่ า ความโด่ ง ไม่ เกิ น 10.00
(พูลพงศ์ สุขสว่ าง, 2556) แสดงว่ า ข้ อมู ลของตัวแปรมี
ลักษณะการแจกแจงไม่เบ้ และไม่โด่งจนผิดปกติจึงนาข้ อมูล
ที่ได้ ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
1.1 ผลการศึ กษาค่ าดัชนี มาตรฐานสัมประสิท ธิ์
สหสัมพั นธ์ของปั จจัยด้ านนั กเรียน ปั จจัยด้ านครอบครัว
และปั จจั ยด้ านการเรียนการสอนกับประสิทธิผลทางการ
เรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งจากการสังเคราะห์ งานวิ จั ย ครั้ งนี้
พบว่ า ผลการศึกษางานวิจัยของปั จจัยด้ านนักเรียน ด้ าน
ครอบครัว และด้ านการเรียนการสอนที่มีต่ อประสิทธิผลทาง
การเรียนคณิ ตศาสตร์ มีค่ าดัชนี มาตรฐานในรูปสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.39, 0.28 และ 0.58 ตามลาดับ
1.2 ผลการเป รี ย บเที ย บค่ าดั ช นี มาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปั จจัยด้ านนักเรียน ปั จจัยด้ าน
ครอบครัว และปั จจัยด้ านการเรียนการสอนกับประสิทธิผล
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จาแนกตามคุณลักษณะงานวิจัย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ตรวจสอบนัยสาคัญของความแปรปรวน
ของผลการวิจัย พบว่ า มีความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่ ม
ย่ อยแตกต่ างกัน อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01
ได้ แก่ สถาบันที่ผลิตงานวิจัย สาขาที่ผลิตงานวิจัย เพศของ
ผู้วิจัย ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย แบบแผนการวิจัย ประเภทสมมติฐาน
คุณ ภาพเครื่องมือในภาพรวม ประเภทของเครื่องมือวัด
ตัวแปรต้ น ประเภทของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ชนิดของ
ความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ชนิดของความเที่ยง
ของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ค่ าความเที่ยงของเครื่องมือ
วัดตัวแปรต้ น ประเภทความตรงของเครื่องมือวัดตัวแปร
ต้ น วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่ าง การควบคุ มตัวแปรแทรก
ซ้ อน ประเภทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดสอบ
สถิ ติ ข นาดกลุ่ ม ตั วอย่ างรวมและตั วแปรระดั บ คุ ณ ภาพ
งานวิจัย และผลการศึกษาความแตกต่ างของผลการวิจัย

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2016; 9(3)

ตามคุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) และสถิติทดสอบที
(t-test) พบว่ า คุ ณ ลั กษณะงานวิ จั ย ที่ แตกต่ างกั น ท าให้
ค่ าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แตกต่ างกัน
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ 0.01 ได้ แก่ ปี ที่ พิ มพ์
เผยแพร่ สถาบันที่ผลิตงานวิจัย สาขาที่ผลิตงานวิจัย เพศของ
ผู้วิจัย ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
วั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ย แหล่ งที่มาของกลุ่ มตั วอย่ าง ระดั บ
การศึ กษาของกลุ่ มตั วอย่ าง แบบแผนการวิ จั ย ประเภท
สมมติ ฐาน คุ ณ ภาพเครื่ องมื อในภาพรวม ประเภทของ
เครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ประเภทของเครื่องมือวัดตัวแปรตาม
ชนิ ดของความเที่ยงของเครื่องมือวั ดตัวแปรตาม ค่ าความ
เที่ ยงของเครื่ องมื อวั ดตั วแปรต้ น ประเภทความตรงของ
เครื่องมือวัดตัวแปรต้ น ประเภทความตรงของเครื่องมือวัดตัว
แปรตาม วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง การควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้ อน ประเภทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดสอบ
สถิติ ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมและระดับคุณภาพงานวิจัย
2. ผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ โดยวิ ธี ก าร
Enter ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่ ใ ช้ อธิ บ ายค่ า ดั ช นี
มาตรฐานในรูปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผล
ทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เมื่ อวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยสรุป
พบว่ า ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้ านคุณภาพงานวิจัย,
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ด้ านวิธีวิทยาการวิจัย, ด้ านเนื้อหาสาระ และด้ านลักษณะ
การพิมพ์และผู้วิจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่า
ดัชนี มาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ได้ ร้ อยละ 57.40
โดยตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ค่ า ดั ช นี ม าตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 เรียงจากมากไปหาน้ อยจานวน 6 ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปร
ผลการทดสอบนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.01 (  =
0.458) รองลงมา คือ ตัวแปรกลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา
(  = 0.331) ตัวแปรประเภทเครื่องมือตัวแปรต้ นชนิ ด
อื่นๆ (  = 0.157) ตัวแปรการควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน
ไม่ระบุการควบคุม/ไม่มีการควบคุม (  = 0.153) ตัวแปร
ประเภทสมมติฐานแบบมีทิศทาง (  = 0.136) ตัวแปร
จานวนเครื่องมือ (  = 0.129)
3. ผลการสร้ างและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปั จจัยด้ านนั กเรียน ครอบครั ว และการเรียน
การสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผู้วิจัยได้ ทาการสังเคราะห์ งานวิจัยแล้ วทาการหาค่ าเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และผลรวมของ
จานวนกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามตั วแปร จากนั้นผู้วิจัยได้
ทาการหาค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐาน
สัม ประสิท ธิ์สหสัม พั น ธ์ท่ีได้ จากการสังเคราะห์ งานวิ จั ย
จานวน 104 เล่ม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ไี ด้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยจานวน 104 เล่ม
ตัวแปร
Knowledge
Attitude
EFF_math
En_home
Sup_fami
Teacher
Teaching
En_sch

Knowledge

Attitude

EFF_math

En_home

Sup_fami

Teacher

Teaching

0.221
(n=130)
0.434
(n=64)
0.073
(n=35)
0.239
(n=39)
0.159
(n=20)
0.366
(n=27)
0.268
(n=12)

0.259
(n=111)
0.298
(n=41)
0.368
(n=45)
0.307
(n=46)
0.221
(n=41)
0.287
(n=52)

0.143
(n=19)
0.331
(n=18)
0.371
(n=16)
0.377
(n=90)
0.357
(n=26)

0.351
(n=5)
0.222
(n=9)
0.173
(n=5)
0.501
(n=8)

0.218
(n=6)
0.45
(n=20)
0.340
(n=10)

0.451
(n=7)
0.491
(n=9)

0.510
(n=14)

หมายเหตุ n คือ จานวนค่า r ที่สงั เคราะห์ได้ จากงานวิจัย จานวน 104 เล่ม

En_sch
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จากนั้นผู้วิจัยทาการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ ข องประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
โดยพิ จารณาจากค่ าสถิ ติ ท่ี ใช้ ต รวจสอบความกลมกลื น
ระหว่างโมเดลที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หลัง
ปรับโมเดล พบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความ
สอดคล้ องกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ดี โดยมี ค่ า
ไคสแควร์ (Chi-square) เท่ ากับ 6.987 ที่มี องศาความ
เป็ นอิสระ (df) เท่ ากับ 4 ค่ าความน่ าจะเป็ น (P-value)
En_home

เท่ากับ 0.136 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
0.998 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI)
เท่ ากับ 0.983 และค่ าดั ชนี รากที่สองของค่ าเฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่ อนก าลั งสองของการประมาณค่ า (RMSEA)
เท่ ากั บ 0.028 และตั วแปรในโมเดลความสั ม พั น ธ์เชิ ง
สาเหตุของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ได้ ร้อยละ 58.90 ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้

0.40**
0.93**

0.31**

FAMILY

0.61**

Knowledge

STUDENT
0.37**

Sup_fami

Attitude

-0.14
0.62**
Teacher
Teaching
En_sch

0.19

0.73**
0.81**

INSTRUCTION

0.39**

MATH

1.00

Eff_math

0.65**

* p < 0.05, ** p < 0.01, Chi-square = 6.987, df = 4, P-value = 0.136, GFI = 0.998,AGFI = 0.983, RMSEA = 0.028
รูปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ (หลังปรับโมเดล)

ซึ่ ง จากการพิ จ ารณาค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของปั จจัยที่
ส่ งผลต่ อ ประสิท ธิผ ลทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ พบว่ า
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ รับอิทธิพลรวมจาก

ปั จจัยด้ านนักเรียนมากที่สุด มีค่าอิทธิพลทางบวกเท่ากับ
0.62 รองลงมามีค่าอิทธิพลรวม คือ ปั จจัยด้ านการเรียน
การสอน และปั จ จั ย ด้ านครอบครั ว เท่ ากั บ 0.50 และ
0.05 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
DE
IE
TE
ปัจจัยด้ านครอบครัว (FAMILY)
-0.14
0.19*
0.05
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปัจจัยด้ านการเรียนการสอน (INSTRUCTION)
0.39**
0.11
0.50**
(MATH)
ปัจจัยด้ านนักเรียน (STUDENT)
0.62**
0.62**
ปัจจัยด้ านครอบครัว (FAMILY)
0.31**
0.31**
ปัจจัยด้ านนักเรียน (STUDENT)
ปัจจัยด้ านการเรียนการสอน (INSTRUCTION)
0.19
0.19
* p < 0.05, ** p < 0.01
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อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการวิจัยของปั จจัยด้ านนักเรียน ครอบครัว และ
การเรี ย นการสอนส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ พบว่า ตัวแปรปั จจัยด้ านการเรียนการสอนมี
ค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์มากที่สุด ( =
0.58, S.D. = 0.34) รองลงมาเป็ นตั ว แปรปั จจั ย ด้ าน
นักเรียน ( = 0.39, S.D. = 0.27) และปั จจัยด้ านครอบครัว
( = 0.28, S.D. = 0.33) ตามลาดับ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่อง
มาจากปั จจั ย ด้ านการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจั ยที่มี ค วาม
สาคัญที่มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลทางการเรียน ซึ่งสอดคล้ อง
กับ Wang, Heartel, and Walberg (1993) ที่ ไ ด้ ส รุ ป ว่ า
ตัวแปรด้ านการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่ อการเรียนรู้ของ
นักเรียน นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับทฤษฎีผลผลิตทาง
การศึ กษาของ Walberg (1984) ที่ได้ เสนอทฤษฎีผลผลิ ต
ทางการศึ กษา (A Theory of Educational Productivity) ได้
กล่าวว่า ตัวแปรด้ านการเรียนการสอนมีอทิ ธิพลต่อผลผลิต
ทางการศึ กษา สอดคล้ องกับ Bloom (1982) ที่ได้ อธิบาย
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า ปั จจัยคุณภาพการ
สอนที่ เป็ นตั วแปรที่ เกี่ ย วกับ ลั ก ษณะของผู้ ส อน สภาพ
ภายในห้ องเรียนและสภาพแวดล้ อมทางโรงเรียน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์การเรียนรู้ ร้ อยละ 25
นอกจากนั้ น ยั งสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ พิ ช ญานั น ท์
คงทน (2537) ได้ ท าการวิ จัยเรื่อง ปั จจั ยบางประการที่
ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโครงการขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานสั ง กั ด ส านั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า ปั จจัยด้ านครูผ้ ูสอน
ได้ แก่ การสอนตรงตามวิ ชาเอก สอดคล้ องกับงานวิ จั ยของ
กานดา พงศ์ทิพย์พนัส (2541) ได้ ทาการวิจัยเรื่อง ปั จจัยที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ต ศาสตร์ ของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในจังหวัดปั ตตานี ซึ่งพบว่ า คุณภาพ
การสอนของครู ส่ งผลต่ อผล สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ ซึ่งจากเหตุผลที่กล่ าวมาข้ างต้ น จึงส่งผลให้
ตัวแปรด้ านการเรียนการสอน มีค่ าดัชนี มาตรฐานในรูป
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงู กว่าปัจจัยด้ านอื่นๆ
2. ผลการคัดเลือกและวิเคราะห์ ตัวแปรคุ ณ ลักษณะ
งานวิจัยที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพ ลทางตรงทิ ศ ทางบวกต่ อ ค่ าเฉลี่ ย ดั ชนี ม าตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 เรียงจากมากไปหาน้ อยจานวน 6 ตัวแปร ได้ แก่ ตัวแปร
ผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 รองลงมา
คือ ตัวแปรกลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา ตัวแปรประเภท
เครื่องมือตัวแปรต้ นชนิดอื่นๆ ตัวแปรการควบคุมตัวแปร
แทรกซ้ อนไม่ ระบุ การควบคุ ม /ไม่ มีการควบคุ ม ตัวแปร
ประเภทสมมติฐานแบบมีทิศทาง ตัวแปรจานวนเครื่องมือ
จากข้ อค้ นพบที่กล่าวมาข้ างต้ น สาหรับการพัฒนาคุณภาพ
งานวิ จั ย ควรให้ ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้ค วาม
สามารถของผู้วิจัยในด้ านวิธีวิทยาการวิจัย เนื่องจากตัวแปร
คุ ณ ลั กษณะงานวิ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ดั ช นี ม าตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่สี าคัญ คือ ตัวแปรผลการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 (  = 0.458) โดยตัวแปร
ผลการทดสอบนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของวิธวี ิทยาการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์
นี้เป็ นงานวิจัยที่เป็ นวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ดังนั้น
จึงมีการดาเนินการวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบ มีความเชื่อถือ
ได้ จึ งท าให้ ตัวแปรความเป็ นนั ยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดั บ
0.01 มีอทิ ธิพลกับค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สูงสุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สรายุ ทธ์ เศรษฐขจร
(2539) ที่ศึกษาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์อภิมาน
พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ส่งผลต่อความแปรปรวน
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ใช้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เฉลิมฤทธิ์ แกล้ วกล้ าหาญ
(2549) ที่ได้ ทาการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
ที่เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ข้อสอบระหว่ างทฤษฎีการ
ทดสอบแบบดั้ ง เดิ ม และทฤษฎี ก ารตอบสนองข้ อสอบ
พบว่ า ตั ว แปรการมี นั ย ส าคั ญ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ าเฉลี่ ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีได้ จากการวิเคราะห์อภิมาน และ
สอดคล้ องกับ วลัยภรณ์ ขุนชนะ (2550) ที่ได้ ทางานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้ านทักษะการแก้ ปัญหา
ของนักเรียน ซึ่งพบว่ า ตัวแปรระดับความมีนัยสาคัญทาง
สถิติเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ อขนาดอิทธิพลของงานวิจัยด้ าน
ทักษะการแก้ ปัญหาของนักเรียน นอกจากนี้ ข้ อค้ นพบที่
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น่ าสนใจอีกประการหนึ่ ง คือ ตัวแปรกลุ่มตัวอย่ างระดับ
ประถมศึ กษา (  = 0.331) ซึ่งเป็ นตัวแปรคุ ณลั กษณะ
งานวิ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ดั ช นี ม าตรฐานสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงที่
เป็ นเช่ นนี้อาจเป็ นเพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จะมี
การพัฒนาทางสติปัญญาเป็ นไปตามวัย โดยสอดคล้ องกับ
ทฤษฎี การเรี ย นรู้ พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของ Piaget
(1962) ที่ ก ล่ า วว่ า สติ ปั ญญาของเด็ ก จะพั ฒ นาการ
ตามลาดับ โดยอายุระหว่าง 11-15 ปี ในขั้นนี้พัฒนาการ
ทางสติ ปั ญ ญาและความคิดของเด็กวัยนี้ เป็ นขั้นสุดยอด
สามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้ อมูลที่มีอยู่ได้
ดังนั้ น จึ งทาให้ ตั วแปรกลุ่ มตั วอย่ างระดับประถมศึ กษา
เป็ นตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะงานวิ จั ยที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ค่ าดั ช นี
มาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ของประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สงู อีกตัวแปรหนึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ สุพรรษา หลังประเสริฐ (2550) ที่ได้ ทาการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์ อภิ มานงานวิ จั ยด้ านนวัต กรรมการพั ฒ นา
ความเข้ าใจในการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า ตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยที่สามารถอธิบายค่าขนาดอิทธิพลอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ความเป็ นสาขาประถมศึกษา
3. การตรวจสอบโมเดลความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผ ลทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยพิ จารณาจาก
ค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ ต รวจสอบความกลมกลื น ระหว่ างโมเดลที่
ผู้วิจัยพั ฒนาขึ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล ซึ่ง
พบว่ า โมเดลที่พั ฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้ อง
กลมกลื น กับ ข้ อ มู ล เชิ งประจั กษ์ ดี จากผลการวิ เคราะห์
โมเดลความสัมพั น ธ์เชิ งสาเหตุ ของประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิ ตศาสตร์ พบว่ า ปั จจัยด้ านนักเรียน และปั จจั ย
ด้ านการเรี ย นการสอนส่ ง ผลต่ อ อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 และ 0.39
ตามลาดับ และปั จจัยด้ านครอบครัวส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ า อิ ท ธิ พ ล
ทางตรง โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ 0.19 ซึ่งปั จจัย
ด้ านครอบครัวมีอทิ ธิพลทางอ้ อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไปยังประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
เมื่ อท าการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผ่ า นของปั จจั ย ด้ าน
ครอบครัวไปยังประสิทธิผลทางการเรียน โดยมีปัจจัยด้ าน

นักเรียนเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ปั จจัยด้ านนักเรียนเป็ น
ตั ว แปรส่ ง ผ่ านที่ ส ามารถส่ ง ผ่ า นอิ ท ธิ พ ลแบบสมบู ร ณ์
(Complete Mediation Model) จากปั จจัยครอบครัวไปยัง
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ นอกจากนี้ ปั จจั ย
ด้ านการเรียนการสอนมีค่าอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ 0.11
โดยมีอิทธิพลทางอ้ อมอย่ างไม่ มีนัยสาคัญ ทางสถิติไปยั ง
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อทาการวิเคราะห์
อิ ท ธิพ ลส่ ง ผ่ า นของปั จ จั ย ด้ านการเรี ย นการสอนไปยั ง
ประสิทธิผลทางการเรียน โดยมีปัจจัยด้ านนักเรียนเป็ นตัวแปร
ส่งผ่ าน พบว่ าปั จจัยด้ านนักเรียนไม่ มีการส่งผ่ านอิทธิพล
(No Mediation) จากปั จ จั ยด้ านการเรี ยนการสอนไปยั ง
ประสิทธิผ ลทางการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ แสดงให้ เห็น ว่ า
ปั จจั ยด้ านนั กเรี ยนท าหน้ าที่เป็ นตั วแปรส่ งผ่ านอิท ธิพ ล
ปัจจัยครอบครัวไปยังประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
โดยปั จจั ยด้ านนั กเรี ยนเป็ นตัวแปรส่ งผ่ านที่ท าหน้ าเป็ น
ตัวแปรกด (Suppressor Variable) จากการวิจัยครั้งนี้ เมื่อ
ได้ ศึกษาโดยทาการวิเคราะห์อทิ ธิพลส่งผ่านของปั จจัยด้ าน
นักเรียน จากปัจจัยด้ านครอบครัวไปยังประสิทธิผลทางการ
เรี ย น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ านครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ แต่มีปัจจัยด้ านนักเรียน
ซึ่งเป็ นตัวแปรส่งผ่านมาส่งผลกระทบหักล้ างหรือกดความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ านครอบครั ว กั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ ไม่เกิดความสัมพันธ์กนั ที่เป็ น
เช่ นนี้เพราะปั จจัยด้ านนักเรียนเป็ นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพล
แบบสมบู ร ณ์ (Complete Mediation Model) จากปั จ จั ย
ครอบครัวไปยังประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดย
ที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวแปรกด (Suppressor Variable) จากข้ อ
ค้ นพบที่กล่าวมาข้ างต้ น ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้ นักเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ดี ีข้ นึ นั้น ครอบครัว
หรือผู้ปกครองควรให้ ความสาคัญต่อการเรียนของนักเรียน
ส่ งเสริมสนั บสนุ น ทางการเรี ยน มี การอบรมเลี้ ยงดู แ ละ
เอาใจใส่ ดู แ ลนั ก เรี ย นอย่ างใกล้ ชิ ด มี ค วามสัม พั น ธ์ท่ี ดี
ในครอบครั ว มี ส ภาพแวดล้ อมทางบ้ านที่ดี จึ งจะท าให้
นักเรียนเกิดประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีดีข้ ึน
นอกจากนี้ จากการพิ จ ารณาค่ า อิท ธิพ ลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของปั จจัยที่
ส่งผลต่ อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยขอ
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เสนอรายละเอียดตามลาดับอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
3.1 ปั จจัยด้ านนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ ปั จจัย
ด้ านนักเรียน เป็ นลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ ละคนที่
ส่งผลให้ นักเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ี
แตกต่างกัน ประกอบด้ วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ
(1) ตัวแปรคุณลักษณะด้ านความรู้พ้ ืนฐานเดิม (2) ตัวแปร
คุณลักษณะด้ านจิตใจ จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า
ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ รับอิทธิพลรวมจาก
ปั จจัยด้ านนักเรียนมากที่สุด มีค่าอิทธิพลทางบวกเท่ากับ
0.62 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า คุณลักษณะด้ านความรู้
พื้ นฐานเดิ ม เป็ นโครงสร้ างทางความคิ ด ประกอบด้ วย
ความรู้ ความทรงจาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทาให้
บุ ค คลมี ค วามสามารถในการคิ ดอ้ างอิง และคิ ด ข้ อ มู ล ที่
คาดคะเนไว้ ล่วงหน้ าได้ นาไปสู่ความรู้ความเข้ าใจในข้ อมูล
ใหม่ในการเรียนรู้ (Anderson & Lynch, 1988) นอกจากนี้
คุณลั กษณะทางด้ านจิตใจ ซึ่ งประกอบไปด้ วยเจตคติต่ อ
การเรียน แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความเชื่ออานาจภายในตน
และความวิ ต กกั ง วลต่ อ การเรี ย น ยั ง เป็ นแรงขั บ หรื อ
แรงผลักดันในตัวนักเรียน ซึ่งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัย, และภีรภา จันทร์อินทร์
(2552) ที่ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จจั ย เชิ งสาเหตุ ท่ี ท าให้
คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า พื้นฐานความรู้ของ
นักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET หากความรู้
พื้ นฐานดีจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET สูง
ด้ วย ซึ่ ง จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมานั้ น จึ ง ท าให้ ปั จ จั ย ด้ าน
นั กเรี ยนส่ งผลต่ อประสิทธิผลทางการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์
และสอดคล้ องกับ สมควร จาเริญพัฒน์ (2552) ได้ ทาการ
วิจั ย เรื่ อ ง รูป แบบความสัม พั นธ์เชิ งสาเหตุ ของปั จจั ย ที่
ส่ งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สังกั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งพบว่า ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ แก่
เชาวน์ปัญญาด้ านตรรกะคณิตศาสตร์ ความรู้พ้ ื นฐานเดิม
แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติต่ อวิชาคณิ ตศาสตร์ จาก
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เหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงทาให้ ปัจจัยด้ านนักเรียนจึงเป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
3.2 ปัจจัยด้ านการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งนี้
ปัจจัยด้ านการเรียนการสอน เป็ นกระบวนการจัดประสบการณ์
ของครูผ้ สู อนเพื่อพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียน ประกอบด้ วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ
(1) ตัวแปรคุณลักษณะครูผ้ ูสอน (2) ตัวแปรการจัดการ
เรียนการสอน และ (3) ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางการเรียน
จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่ า ประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ได้ รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก รองลงมา
คือ ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน เท่ากับ 0.39 ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเป็ นเพราะคุณลักษณะของครูผ้ สู อน ซึ่งประกอบไปด้ วย
คุณ ภาพการสอนของครู พฤติกรรมการสอนของครู นั้ น
เป็ นพฤติกรรมที่ครูแสดงออกเกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยมี เป้ าหมายเพื่ อให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในหลักสูตรที่เรียน
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2541) นอกจากนี้ ยังมีการใช้ เทคนิคการสอน
ซึ่งทาให้ ผ้ ูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน เป็ นกระบวนการที่เกิด
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนกับการสอน ไม่ว่า จะเป็ น
ในห้ องเรียนหรือนอกห้ องเรียน โดยใช้ เทคนิ คที่ช่วยใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ นักเรียนเกิดความรู้หรือ
เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย น นอกไปจากนี้ ในส่ วนของ
สิ่งแวดล้ อมในการเรียน ไม่ว่าจะเป็ นบรรยากาศในห้ องเรียน
กิจกรรมเสริ มหลั กสูตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างนั กเรี ยนกับ
เพื่อน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนรวมถึงพฤติกรรม
ที่ผ้ สู อนแสดงต่อผู้เรียนในด้ านการเรียนการสอนล้ วนส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ การเรียนการสอน
ดาเนินตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ทั้งนี้ เพราะกระบวนการ
เรียนการสอนเป็ นการติดต่อระหว่างบุคคล ความสัมพั นธ์
ระหว่ างผู้ สอนและผู้ เรี ยนแต่ ละคนจึ งเป็ นเรื่อ งส าคั ญ ที่
จะต้ องมีความเข้ าใจต่ อกันเพราะเมื่อผู้สอนให้ ความเป็ น
กันเองกับผู้เรียน ผู้เรียนย่ อมสบายใจในการที่รับรู้เนื้อหา
หรือทาความเข้ าใจในบทเรียน เกิดความรู้สึกเชื่อถือและ
วางใจผู้สอน ซึ่งสอดคล้ องกับ Carroll (1963) ได้ เน้ นถึง
ความสาคัญของคุณภาพการสอนของครู โดยเชื่อว่าคุณภาพ
การสอนเป็ นตั ว แปรที่ เป็ นกลไกส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิด การ
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เรียนรู้ จากผลการวิจัยเชิงสารวจและการวิจัยเชิงทดลอง
พบว่ า คุ ณ ภาพการสอนมีอิทธิพ ลในรูปที่เป็ นสาเหตุต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน นอกจากจะทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนแตกต่ างกัน แล้ ว ยั งส่ งผลต่ อ
แรงจู งใจในการเรียนและความมั่นใจในความสามารถใน
การเรียนของนักเรียนแตกต่างกันด้ วย ทั้งนี้ เนื่องจากผล
จากการสอนที่มีคุณภาพ ย่ อมทาให้ นักเรียนประสบความ
สาเร็จในการเรียนของตน นั่นคือ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
ทางบวกและในทางตรงข้ ามการสอนที่ขาดคุณภาพจะทาให้
นักเรียนบางคนเกิดความล้ มเหลวในการเรียน อันเป็ นผล
ทาให้ แรงจูงใจลดลงและทาลายมโนภาพของตนเอง (เอื้อมพร
หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัย, และภีรภา จันทร์อนิ ทร์, 2552)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ นจึ ง ท าให้ ปั จ จั ย การเรี ย น
การสอนมี อิทธิพ ลโดยตรงต่ อประสิทธิผลทางการเรีย น
คณิตศาสตร์และเป็ นสาเหตุทางอ้ อมต่อประสิทธิผลทางการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยผ่านทางปัจจัยด้ านนักเรียน
3.3 ปัจจัยด้ านครอบครัว ในการวิจัยครั้งนี้ ปั จจัย
ด้ านครอบครัว เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ ละครอบครัว
ของนั ก เรี ย นแต่ ละคนที่ส่ งผลให้ นั ก เรี ยนมี ป ระสิทธิผ ล
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน ประกอบด้ วยตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ (1) ตัวแปรสภาพแวดล้ อมทางบ้ าน
(2) ตัวแปรการสนับสนุนของครอบครัว จากการสังเคราะห์
งานวิจัย พบว่า ประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบจากปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว มี ค่ า
อิทธิพลเท่ากับ -0.14 อย่ างไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ มี
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิผ ลทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยด้ านนักเรียนเป็ นตัวแปรส่งผ่ าน
ซึ่งมีค่ าอิทธิพลเท่ ากับ 0.19 อย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นการส่ งผ่ านแบบสมบู รณ์ (Complete
Mediation) ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้ ป กครองที่มี ต่ อนั กเรียนเป็ นภาระหน้ าที่ในการให้ การ
เลี้ ยงดู การให้ การอบรมสั่งสอน และการให้ การศึ กษา
หน้ าที่อนั สาคัญหน้ าที่การศึกษาจะส่งเสริมให้ นักเรียนก้ าว
ไปสู่ความสาเร็จของชีวิตภายภาคหน้ า ก็คือ หน้ าที่การให้
การศึกษาแก่นักเรียนเมื่อผู้ปกครองเห็นความสาคัญของ
การให้ การศึ กษา ผู้ ป กครองจึงต้ องใส่ ใจและจริงจั งเป็ น
พิ เศษ ส่งเสริมให้ เรียนอย่ างเต็มความสามารถด้ วยความ
เต็มใจ นอกจากนั้นปั จจัยด้ านครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย

สภาพแวดล้ อมทางบ้ านและการสนับสนุ นของครอบครัว
นั้นเป็ นปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างพ่ อแม่กบั นักเรียน ซึ่ง
มี ส่ ว นส าคั ญ อย่ างมากที่ ท าให้ นั ก เรี ย นมี โอกาสประสบ
ความสาเร็จหรือล้ มเหลวทางการศึกษาเมื่ออยู่ในและนอก
โรงเรี ย น เนื่ องจากบ้ านและโรงเรี ย นเป็ นสถานที่ ท่ี มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ างกั น (ชาญชั ย
อาจินสมาจาร, 2532) นักเรียนจึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมทั้งสองลักษณะดังกล่ าว
ให้ ได้ ถ้ าบ้ านและโรงเรียนมีสภาพแวดล้ อมที่คล้ ายคลึงกัน
แล้ ว นักเรียนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้
สูง แต่ถ้าบ้ านและโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
ที่แตกต่างกัน ถ้ านักเรียนไม่ สามารถปรับตัวได้ กม็ ีโอกาส
ประสบกับความล้ มเหลวในการศึกษาได้ เช่นกัน นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็ นปัจจัยสาคัญและจาเป็ น
อย่ างยิ่ งที่มีผลต่ อประสิทธิผลทางการเรียนของนั กเรียน
เพราะครอบครั ว ต้ องให้ การสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ ชี วิ ต
ครอบครัวเป็ นไปอย่างราบรื่น สงบสุข สามารถช่วยป้ องกัน
และลดปั ญหาต่างๆ เช่ น ปั ญหาด้ านการเรียนที่จะเกิดขึ้น
ตามมาได้ จากการสังเคราะห์ งานวิจัยแล้ ว พบว่ า ปั จจั ย
ด้ านครอบครัวส่งผลทางอ้ อมต่อประสิทธิผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยผ่านทางปัจจัยด้ านนักเรียนนั้น ซึ่งสอดคล้ อง
กับ Doland (1980) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรการได้ รับ
การสนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง พบว่ า การสนั บ สนุ น จาก
ผู้ปกครองมีอทิ ธิพลต่อการเรียนอย่างมากและยังมีอทิ ธิพล
ต่อคุณลักษณะด้ านอารมณ์และจิตใจมากเช่นกัน นอกจากนี้
ยังสอดคล้ องกับงานวิจัย มิญช์มนัส วรรณมหินทร์ (2544)
ได้ ศึกษารูปแบบปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี ีอทิ ธิพบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 พบว่ า ความเอาใจใส่ ข องผู้ ป กครองทั้ งทางตรงและ
ทางอ้ อมต่ อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ชาภาษาไทย และ
สอดคล้ อง จารุวรรณ เฮ้ าทา (2546) ได้ ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพ ลต่ อผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็ นสาเหตุโดยทางอ้ อมต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทาง
บ้ าน และความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง จากเหตุผลดังกล่าว
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จึงทาให้ ปัจจัยด้ านครอบครัวส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้ อม จารุวรรณ เฮ้ าทา. (2546). ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ ีอิทธิพลต่อ
ต่อประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 สังกัดสานักงานการประถมศึ กษาจังหวัด
หนองบั ว ล าภู . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. [3]
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
ข้ อค้ นพบที่ได้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ เฉลิมฤทธิ์ แกล้ วกล้ าหาญ. (2549). การวิเคราะห์อภิ มาน
ว่ า ปั จ จั ย ด้ านนั กเรี ย น ปั จ จั ย ด้ านการเรี ยนการสอน มี งานวิจ ยั ที ่เปรี ยบเที ยบผลการวิ เคราะห์ ขอ้ สอบ ระหว่าง
อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย น ทฤษฎี การทดสอบแบบดัง้ เดิ มและทฤษฎี การตอบสนอง
คณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ ข้อสอบ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุ ฬาลงกรณ์
การจัดการศึกษา จึงควรตระหนักและให้ ความสาคัญในการ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. [4]
พั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะของนั กเรียนและคุ ณ ลั กษณะภายใน
จิตใจของนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะ ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2532). ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลทีม่ ีต่อ
ของครู และสภาพแวดล้ อมในโรงเรียน ซึ่งจะช่ วยในการ พฤติ กรรมเด็ ก . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
ส่ งเสริ มประสิทธิผ ลทางการเรีย นคณิ ต ศาสตร์ ให้ ดี มาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ. [5]
ยิ่งขึ้น และจากข้ อค้ น พบว่า ปั จจัยด้ านครอบครัว มีอทิ ธิพล นงลั ก ษณ์ วิ รั ช ชั ย . (2552). รายงานการสัง เคราะห์
ทางอ้ อมเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน โดยมี งานวิจ ัย เกี ่ย วกับ คุณ ภาพการศึ กษาไทย: การวิเคราะห์
ปั จจัยด้ านนักเรียนเป็ นตัวแปรส่งผ่านนั้น สรุปได้ ว่า การที่ อภิ ม าน ( Meta-Analysis). กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ แ ห่ ง
จะส่งเสริม พั ฒนาให้ นักเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [6]
คณิตศาสตร์ท่ีดีน้ัน พ่ อแม่ ผู้ปกครองควรให้ ความสาคัญ
ต่อการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุ นด้ านการเรียน พิชญานันท์ คงทน. (2537). ปัจจัยบางประการทีส่ ่งผลต่อ
มีการอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ ชิด มีความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ
ทางบ้ านที่ดี จึงจะส่งผลให้ ประสิทธิผลทางคณิตศาสตร์ของ ขยายโอกาสทางการศึ กษาขัน้ พื้ นฐานสังกัดสานักงานการ
นักเรียนดีข้ นึ
ประถมศึ กษาจังหวัด พิ ษ ณุ โลก. (วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. [7]
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