
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 

2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาปจจยัระดับนักเรยีนและระดับครูผูสอนทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในภาคใตตอนบน และประการที่สองเพื่อสรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

โดยการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุระดับ ผูวิจัยไดเสนอผลการศึกษาในครั้งน้ี 

2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบน 

 ตอนที่ 2 สรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 

สัญลกัษณและคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  

ที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และเพื่อประกอบการรายงานผลการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2 แทน คาสถิติไคสแควร (Chi-Square) 

 SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

 rXY  แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 b  แทน คาประมาณสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Coefficient Estimators) 

   แทน คาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) 

 df  แทน ช้ันแหงความอิสระ (Degree of freedom) 
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 R2  แทน คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) หรือ

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ  

 p  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 ATTI แทน เจตคติตอการเรียน 

 NACH แทน แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ 

 LSTY แทน รูปแบบการเรียนรู 

 TSTY แทน รูปแบบการสอน 

 CLAS แทน การจัดการช้ันเรียน 

 TBEH แทน พฤติกรรมการสอน 

 PROF แทน ความเปนครูมืออาชีพ 

 LSHI  แทน ภาวะผูนําของคร ู

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1 ศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับครูผูสอนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ในภาคใตตอนบน 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมลูเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง คือ ครูผูปฏิบัติปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษา  

ปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาและนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 6 ไดแสดงดังตอไปน้ี 

 1. ขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนคร ู

  โดยมีการวิเคราะหขอมูลของครู ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ และอายุราชการ

ของครูที่ปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหจํานวน และรอยละของคร ู

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. เพศ ชาย 10 33.30 

 หญิง 20 66.70 

2. ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 7 23.30 

 ปริญญาโท 21 60.00 

 ปริญญาเอก 2 6.70 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

3. อายุ นอยกวา 30 ป 3 10.00 

 30 ป ถึง 40 ป 4 13.30 

 41 ป ถึง 50 ป 15 50.00 

 มากกวา 50 ป 8 26.70 

4. อายุราชการ นอยกวา 10 ป 5 16.70 

 10 ป ถึง 20 ป 9 30.00 

 21 ป ถึง 30 ป 12 40.00 

 มากกวา 30 ป 4 13.30 

 

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะหจํานวน และรอยละของคุณครูที่ปฏิบัติการสอนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใต

ตอนบน พบวากลุมตัวอยางเปนครูเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 และเพศชาย 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.30  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวาครูสวนใหญมีการศึกษา         

อยูในระดับปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ผูที่มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 สวนครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีนอยที่สดุ คือ 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 

ผลการวิเคราะหขอมูลอายุของกลุมตัวอยาง พบวาครูมีอายุ 41 ป ถึง 50 ป จํานวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ ครูที่มีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และครู

ที่มีอายุ 30 ป ถึง 40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.30 และ ครูที่มีอายุนอยกวา 30 ป เพียง 3 

คน คิดเปนรอยละ 10 

ผลการวิเคราะหขอมูลอายุราชการของกลุมตัวอยาง พบวาครูสวนใหญมีอายุราชการ 21 ป 

ถึง 30 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุราชการ 10 ป ถึง 20 ป จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 30 และผูที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป จํานวน 5 คน คิดเปน 16.70 สวนอีก

จํานวน 4 คน เปนผูมีอายุราชการมากกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 13.30 
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 2. ขอมูลกลุมตัวอยางผูทีเ่ปนนักเรียน 

  การวิเคราะหขอมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก เพศ อายุ อาชีพของ

ผูปกครองรายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพทางการสมรสของบิดามารดา และผูพักอาศัย

ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 900 คน และมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจํานวน 756 ฉบับ ผูวิจัยได

วิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละของนักเรียน 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ ชาย 196 25.90 

 หญิง 560 74.10 

2. อายุ นอยกวา 12 ป 145 19.18 

 13 ป 335 44.31 

 14 ป 172 22.75 

 มากกวา 15 ป 104 13.76 

3.  อาชีพของ

ผูปกครอง 

เกษตรกรรม 144 19.00 

รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ 252 33.30 

พนักงานเอกชน 184 24.30 

รับจาง 162 21.40 

 อาชีพอิสระ 14 1.90 

4.  รายไดของ

ผูปกครองเฉลี่ยตอ

เดือน 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 36 4.80 

5,001 - 10,000 บาท 193 25.50 

10,001 - 15,000 บาท 186 24.60 

15,001 - 20,000 บาท 208 27.50 

20,001 บาทข้ึนไป 133 17.60 

5.  สถานภาพทาง 

การสมรสของบิดา

มารดา 

สมรส 659 87.30 

หยา 45 6.00 

หมาย 30 4.00 

เสียชีวิต 22 2.90 

6. ผูพักอาศัย พอ - แม 606 80.20 

 ปาลุง - นาอา 52 6.90 

 ตายาย - ปูยา 71 9.40 

 อื่น ๆ 27 3.60 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหจํานวน และรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน พบวา

กลุมตัวอยางของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนเพศหญิง จํานวน 560 คน คิดเปนรอยละ 74.10 

และเปนเพศชาย จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 25.90  

ผลการวิเคราะหขอมูลอายุของกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สวนใหญ

มีอายุ 13 ป จํานวน 355 คิดเปนรอยละ 44.31 รองลงมาคือ นักเรียนที่มีอายุ 14 ป จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 22.74 และอายุนอยกวา 12 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 19.18  

ผลการวิเคราะหขอมูลอาชีพของผูปกครองของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 พบวาผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

252 คน คิดเปนรอยละ 33.30 รองลงมาน้ัน ผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 184 

คน คิดเปนรอยละ 24.30 และประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และ

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 19 เปนผูปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือเปนผูปกครอง

ที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 1.90  

ผลการวิเคราะหขอมูลรายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูปกครองสวนใหญมีรายได 

15,001 - 20,000 บาท จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมา คือ ผูปกครองที่มีรายได 

5,001 - 10,000 บาท จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และผูปกครองที่มีรายได 10,001 - 

15,000 บาท จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 24.60 และผูปกครองจํานวน 133 คน มีรายได 20,001 

บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 17.60 สวนผูปกครองอีก 36 คน มีรายไดตํากวา 5,000 บาท คิดเปน           

รอยละ 4.80 

ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทางการสมรสของบิดามารดา พบวา สวนใหญบิดามารดา

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 น้ัน มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คือ จํานวน 659 คน คิดเปน         

รอยละ 87.30 รองลงมาคือ หยา หมาย และเสียชีวิต จํานวน 45 30 และ 22 คน ตามลําดับ                

คิดเปนรอยละ 6 4 และ 2.90 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมลูการอยูอาศัยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนพักอาศัย

อยูกับพอแมมากที่สุด คือ จํานวน 606 คิดเปนรอยละ 80.20 รองลงมาคือ พักอาศัยอยูกับตายายหรือ

ปูยา จํานวน 71 คิดเปนรอยละ 9.40 และพักอาศัยอยูกับลุงปานาอา จํานวน 52 คน คิดเปน รอยละ 

6.90 สวนอื่น ๆ น้ัน เปนการพักอาศัยกับญาติหรือพี่นองอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในแบบสอบถามจํานวน 

27 คน คิดเปนรอยละ 3.60  
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐานของตัวแปร เปนการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบน

มาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยางครูและนักเรียน ดังตารางที่ 

4.3 - 4.4 

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยระดับครู 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหระดับครู X  S.D. ระดับ 

รูปแบบการสอน 3.190 0.737 ปานกลาง 

ดานการจัดการช้ันเรียน 3.423 0.640 ปานกลาง 

ดานพฤติกรรมการสอน 3.546 0.593 มาก 

ดานความเปนครูมืออาชีพ 3.859 0.619 มาก 

ดานภาวะผูนําคร ู 3.871 0.700 มาก 

 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัที่สงผล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน พบวาปจจัยดานความเปนครูมืออาชีพไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

( X  = 3.859, S.D. = 0.619) ปจจัยที่ไดรับระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ปจจัยดานภาวะผูนําครู     

ที่ไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน ( X = 3.871, S.D. = 0.700) และปจจัยดานพฤติกรรม

การสอน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.546, S.D. = 0.593) สวนปจจัยดานการจัดการ

ช้ันเรียนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.423, S.D. = 0.640) เชนเดียวกับปจจัย

รูปแบบการสอน ( X = 3.190, S.D. = 0.737) 

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยระดับนักเรียน 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหระดับนักเรียน X  S.D. ระดับ 

ดานเจตคติตอการเรียน 3.926 0.800 มาก 

ดานแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ 3.877 0.870 มาก 

ดานรูปแบบการเรียนรู 3.374 0.729 มาก 

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน (ตัวแปรตาม) 3.221 0.657 มาก 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน พบวาปจจัยดานดานเจตคติตอการเรียนไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

( X = 3.926, S.D. = 0.800) ปจจัยที่ไดรับระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ปจจัยดานแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิที่ไดรับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน ( X = 3.877, S.D. = 0.870) และปจจัยดานรูปแบบ

การเรียนรู มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.374, S.D. = 0.729) นอกจากน้ี ปจจัยที่เปน

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน (X = 3.221, 

S.D. = 0.657) 

 

ตอนท่ี 2 สรางสมการพยากรณพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคใตตอนบน 

การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได และคาสถิติองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรม

การคิดวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 4.5  

 

ตารางท่ี 4.5 คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

 

ตัวแปร ATTI NACH LSTY TSTY CLAS TBEH PROF LSHI 

ATTI 1.000        

NACH 0.542** 1.000       

LSTY 0.512** 0.609** 1.000      

TSTY 0.019** 0.017** 0.071** 1.000     

CLAS 0.117** 0.080** 0.136** 0.071** 1.000    

TBEH 0.163** 0.113** 0.117** 0.045** 0.824** 1.000   

PROF 0.221** 0.169** 0.119** 0.118** 0.088** 0.130** 1.000  

LSHI 0.239** 0.160** 0.121** 0.044** 0.031** 0.103** 0.843** 1.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตได พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
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ที่ระดับ .05 ทุกคู โดยทุกคูมีคาความสัมพันธทางบวก และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธต้ังแต 0.017 ถึง 

0.843 

ผลการวิเคราะหโมเดลพหรุะดับ 

 1.  ผลการวิเคราะหโมเดลวาง (Null Model) 

  การวิเคราะหโมเดลวางเปนการวิเคราะหข้ันแรก เพื่อศึกษาภาพรวมของตัวแปรตาม

ภายในกลุมและระหวางกลุม โดยใชสถิติการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน (Intraclass 

Correlation Coefficient : ICC) เปนคาที่ใชพิจารณาวาการวิเคราะหผลในระดับที่ 2 สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนตัวแปรผลลัพธไดเทาใด ดังน้ัน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันจึงเปนคาที่แสดง

ใหเห็นวาตัวแปรผลลัพธที่นํามาใชในการวิเคราะหพหุระดับมีความแปรปรวนทั้ง 2 ระดับหรือไม        

ซึ่งหมายถึงตัวแปรระดับบคุคล (Individual Level) นอกจากมีความแปรปรวนภายในกลุมแลวยังตอง

มีความแปรปรวนระหวางกลุมเพียงพอตอการวิเคราะหพหุระดับ โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน

มีคามากซึ่งตองมีคาไมควรนอยกวา 0.05 (Heck & Tabata, 2010) จึงจะเหมาะสมในการวิเคราะห

โมเดลพหุระดับ โดยผลการวิเคราะหโมเดลวางแสดงดังตารางที่ 4.6  

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหโมเดลวาง 

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห 3.559*** 0.034 105.738 0.000 

อิทธิพลสุม (Random Effects) Variance Components SE 2 Sig. 

Residual, r 0.143*** 0.008 19.750 0.000 

Intercept, U 0.028*** 0.009 3.223 0.001 

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหโมเดลวางจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) 

เมื่อใชพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนเปนตัวแปรตาม พบวาคาเฉลี่ยรวมมีคาเทากับ 3.559 

ซึ่งมีคาไมเทากับ 0 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) เทากับ 0.034 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.001 (t = 105.738) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลสุม (Random Effect) ของสวนประกอบแปรปรวนของระดับ 2 คือ

ระดับครู พบวามีความผันแปรในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (2 = 19.750) โดยมี

คาความแปรปรวนรวมเทากับ 0.171 แสดงวาพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนมีความแตกตาง

ระหวางกลุม สามารถเขียนสมการ ดังน้ี 
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 ระดับที่ 1 โมเดลระดับนักเรียน 

  Yij = 01 + rij 

 ระดับที่ 2 โมเดลระดับคร ู

  01 = 00 + u0j  

 สมการพหรุะดับ คือ  

  Yij = 00 + u0j + rij 

จากสมการพหุระดับจะเห็นวาคา Yij ถูกอธิบายจากคะแนนเฉลี่ยรวม (00) รวมกับอิทธิพล

สุมระดับที่ 2 (u0j) มีคาเทากับ 0.028 และอิทธิพลสุมระดับที่ 1 (rij) มีคาเทากับ 0.143 ดังน้ัน ความ

แปรปรวนของ Yij จึงมีสวนประกอบ ดังน้ี  

  var(Yij) = var(u0j + rij) 

   = var(u0j) + var(rij) 

   = τ00 + σ2 

จากสมการขางตนมีความแปรปรวนสองสวนที่เปนอิสระตอกัน โดย σ2 เปนความแปรปรวน

ของความคลาดเคลื่อน rij ในระดับที่ 1 และ 00 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน u0j ใน

ระดับที่ 2 และนํามาคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน (ρ) ดวยสัดสวนความแปรปรวนใน

ระดับกลุม (τ00) เทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด ไดดังน้ี 

  ρ = 
200

00





 

   = 
0.1430.028

0.028


 

   = 0.163 

จากสมการขางตน พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันมีคา 0.163 ซึ่งมีคามากกวา 

0.05 แสดงวามีคาความแปรปรวนระหวางกลุมเพียงพอตอการนําไปวิเคราะหพหุระดับในช้ันตอไป 

 

 2.  ผลการวิเคราะหตัวแปรอสิระระดับนักเรียน (Level 1 Random Intercept Model) 

  จากผลการวิเคราะหโมเดลวาง จึงนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียนทั้ง 3 ตัวแปร       

เขามาวิเคราะหเพื่อพิจารณาวาตัวแปรระดับนักเรียน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการทดสอบคาที (t-test) การทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) 

และใชสถิติทดสอบไค-สแควร (2) ในการทดสอบอิทธิพลสุม (Random Effect) โดยคัดเลือกตัวแปร

ที่มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และตัดตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติตอไป ดังตารางที่ 4.7  
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับท่ี 1  

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ระดับนักเรียน 1.551*** 0.131 11.847 0.000 

เจตคติตอการเรียน (ATTI)  0.272*** 0.036 7.621 0.000 

แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ (NACH) 0.045 0.037 1.228 0.220 

รูปแบบการเรียนรู (LSTY) 0.253*** 0.037 6.865 0.000 

อิทธิพลสุม (Random Effect) Variance Components SE 2 Sig. 

Residual, r 0.108*** 0.006 19.713 0.000 

Intercept, U0 0.018*** 0.006 3.221 0.001 

R2 = 0.2885  

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เทากับ 1.551 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t = 11.847) แสดง

วาผลการวิเคราะหตัวแปรระดับที่ 1 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 6  

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของเจตคติตอการเรียน (ATTI) มีคาเทากับ 0.272  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t = 7.621) และรูปแบบการเรียนรู (LSTY) มีคาเทากับ 0.253        

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t = 6.865) สวนคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

(NACH) มีคาเทากับ 0.045 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนไมมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ผลจากการทดสอบอิทธิพลสุมของสวนประกอบความแปรปรวนระดับที่ 2 มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 (=19.750) โดยมีคาความแปรปรวนรวมเทากับ 0.126 ทั้งน้ี ตัวแปรดังกลาว

สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหระดับนักเรียนไดรอยละ 28.85 (R2 = 

0.2885 เมื่อเทียบกับโมเดลวาง) สามารถเขียนสมการไดดังน้ี 

ระดับที่ 1 โมเดลระดับนักเรียน 

 Yij = 0j + 1j X1j + rij 

ระดับที่ 2 โมเดลระดับคร ู

 0j = 00 + u0j  

 1j = 10 + u1j 
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สมการพหรุะดับ คือ  

 Yij = 0j + 1(ATTI) + 2(NAHC) + 3(LSTY) + rij 

  = 1.551 + 0.272(ATTI) + 0.045(NAHC) + 0.253(LSTY) 

จากผลการวิเคราะหสามารถสรางโมเดลพหุระดับโมเดลที่ 1 ตัวแปรระดับนักเรียนสงผลตอ

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 โมเดลพหุระดับตัวแปรระดับที่ 1  

 

 3.  ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระระดับครู (Level 2 Random Intercept Model) 

  การวิเคราะหตัวแปรอิสระระดับครูเปนการวิเคราะหโมเดลพหุระดับตัวแปรระดับที่ 2 

มีการนําตัวแปรอิสระระดับครูทั้ง 5 ตัวแปร เขามาวิเคราะหเพื่อพิจารณาวาตัวแปรระดับครูมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการทดสอบคาที (t-test) การ

ทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) และใชสถิติทดสอบไค-สแควร (2) ในการทดสอบอิทธิพลสุม 

(Random Effect) โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ และตัด        

ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอไป ดังตารางที่ 4.8  
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับท่ี 2 

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ระดับคร ู 3.738*** 0.628 5.955 0.000 

รูปแบบการสอน (TSTY) -0.045 0.071 -0.636 0.531 

การจัดการช้ันเรียน (CLAS) -0.068 0.161 -0.423 0.676 

พฤติกรรมการสอน (TBEH) -0.007 0.217 -0.032 0.975 

ความเปนครูมอือาชีพ (PROF) 0.068 0.216 0.315 0.755 

ภาวะผูนําของคร ู(LSHI) -0.011 0.146 -0.072 0.943 

อิทธิพลสุม (Random Effect) Variance Components SE 2 Sig. 

Residual, r 0.143*** 0.008 19.750 0.000 

Intercept, U0 0.033** 0.011 3.000 0.003 
 

 

จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ พบวาคาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ระดับครูเทากับ 3.738 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 0.628 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.001 (t = 5.955) แสดงวาผลการวิเคราะหตัวแปรระดับที่ 2 มีอิทธิพลตอคาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของรูปแบบการสอน (TSTY) คาเทากับ -0.045 การจัด 

การช้ันเรียน (CLAS) มีคาเทากับ -0.068 พฤติกรรมการสอน (TBEH) มีคาเทากับ -0.007 ความเปนครู

มืออาชีพ (PROF) มีคาเทากับ 0.068 และภาวะผูนําของครู (LSHI) มีคาเทากับ -0.011 โดยตัวแปร

เหลาน้ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลจากการทดสอบอิทธิพลสุมของสวนประกอบความแปรปรวนระดับที่ 2 มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 (2=19.750) โดยมีคาสวนประกอบความแปรปรวนระดับกลุมเทากับ 0.176  

ระดับนักเรียน 

 Yij = 0j + rij 

ระดับคร ู

 0j=  00 +  01 Zj + u0j 

สมการพหรุะดับ คือ  

 Yij = 0j + 1(TSTY) + 2(CLAS) + 3(TBEH) + 4(PROF) + 5(LSHI) + rij 

  = 3.738 - 0.045(TSTY) - 0.068(CLAS) - 0.007(TBEH) + 0.068(PROF) - 0.011(LSHI)  
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ทั้งน้ี ตัวแปรอิสระระดับที่ 2 คาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหระดับครูน้ันยังมีตัวแปรอื่น ๆ 

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติและสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม จากผลการวิเคราะห

สามารถสรางโมเดลพหรุะดับโมเดลที่ 2 ตัวแปรระดับครูไมสงผลตอคาเฉลีย่พฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังภาพที่ 4.2 

 

 
ภาพที่ 4.2 โมเดลพหุระดับตัวแปรระดับที่ 2  

 

 4.  ผลการวิเคราะหคาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธภายในช้ันของตัวแปรในระดับที่ 1  

  การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร 

ในระดับที่ 1 วามีความแปรปรวนเพียงพอที่จะทําไปเปนตัวแปรตามในระดับที่ 2 ดวยการตรวจสอบ

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน เปนคาที่ใชพิจารณาวาการวิเคราะหผลในระดับที่ 2 สามารถ

อธิบายความแปรปรวนตัวแปรผลลัพธไดเทาใด ดังน้ัน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันจึงเปนคา 

ที่แสดงใหเห็นวาตัวแปรผลลัพธที่นํามาใชในการวิเคราะหพหุระดับมีความแปรปรวนทั้ง 2 ระดับ

หรือไม นอกจากความแปรปรวนภายในกลุมแลว ยังตองมีความแปรปรวนระหวางกลุมดวย           

จึงเหมาะสมตอการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.9 

 

  



 113 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหคาสมัประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในระดับท่ี 1  

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิด

วิเคราะห -5.240 4.027 -1.301 0.207 

รูปแบบการสอน (TSTY) -0.515 0.477 -1.079 0.290 

การจัดการช้ันเรียน (CLAS) 0.347 1.032 0.336 0.740 

พฤติกรรมการสอน (TBEH) 0.626 1.417 0.442 0.663 

ความเปนครูมอือาชีพ (PROF) 0.163 1.379 0.119 0.907 

ภาวะผูนําของคร ู(LSHI) 1.248 0.933 1.338 0.195 

อิทธิพลสุม (Random Effects) Variance Components SE 2 Sig. 

เจตคติตอการเรียน (ATTI) 0.129*** 0.063 2.058 0.000 

รูปแบบการเรียนรู (LTSY) 0.199** 0.084 2.365 0.004 

R2 = 0.4150 

 

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหโมเดลจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) เมื่อใช

พฤติกรรมการคิดวิเคราะหระดับครูเปนตัวแปรตาม พบวา คาเฉลี่ยรวมมีคาเทากับ -5.240 มีความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) เทากับ 4.027 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลสุม (Random Effect) พบวา เจตคติตอการเรยีน (ATTI) มีความแปรปรวน

ระหวางกลุมเทากับ 0.129 (2=2.058) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และรูปแบบการเรียนรู 

(LTSY) มีความแปรปรวนระหวางกลุมเทากับ 0.199 (2=2.365) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ทั้งน้ี ตัวแปรอิสระระดับที่ 1 สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหไดรอยละ 41.50 (R2 = 0.4150 เมื่อเทียบกับโมเดลวาง)  

จากความแปรปรวนสองสวนที่เปนอิสระตอกัน โดย σ2 เปนความแปรปรวนของความ

คลาดเคลื่อนของ rij ในระดับที่ 1 และ 00 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน u0j ในระดับที่ 2 

และนํามาคํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน (ρ) ดวยสัดสวนความแปรปรวนในระดับกลุม 

(τ00) เทียบกับความแปรปรวนทั้งหมด ไดดังน้ี 

สมการคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน 

 ρ = 
200

00
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คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธภายในช้ันของตัวแปรเจตคติตอการเรียน (ATTI) 

 ρATTI = 
0.0840.129

0.129


 

   = 0.607 

คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธภายในช้ันของตัวแปรเจตคติตอการเรียน (STLY) 

 ρSTLYI = 
0.0840.199

0.199


 

   = 0.703 

จากผลการวิเคราะห พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันของเจตคติตอการเรียนมีคา 

0.607 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันของรูปแบบการเรียนรูมีคา 0.703 ทั้งสองมีคามากกวา 

0.05 แสดงวามีคาความแปรปรวนระหวางกลุมเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับในช้ันตอไป 

 

 5.  ผลการวิเคราะหโมเดลขามระดับ 

  ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบตัวแปรเจตคติตอการเรียนรู (ATTI) และรูปแบบ          

การเรียนรู (LTSY) ในระดับนักเรียนสงผลตอคาเฉลี่ยพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และ 4.11 ในลําดับถัดไป 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรเจตคติตอการเรียนรู 

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห (00) -4.416 3.601 -1.226 0.235 

รูปแบบการสอน (TSTY) -0.444 0.444 -0.998 0.327 

การจัดการช้ันเรียน (CLAS) 0.277 0.958 0.290 0.775 

พฤติกรรมการสอน (TBEH) 0.376 1.311 0.287 0.777 

ความเปนครูมอือาชีพ (PROF) -0.252 1.258 -0.200 0.843 

ภาวะผูนําของคร ู(LSHI) 1.634 0.853 1.915 0.069 

(TSTY) 
* (ATTI) 0.029 0.119 0.243 0.811 

(CLAS) * (ATTI) -0.045 0.304 -0.149 0.883 

(TBEH) * (ATTI) 0.154 0.389 0.396 0.696 

(PROF) * (ATTI) 0.494 0.329 1.503 0.148 

(LSHI) * (ATTI) -0.525 0.254 -2.066 0.053 

R2 = 0.4099 
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จากตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะหตัวแปรระดับนักเรียนและระดับครูที่มีตอคาเฉลี่ยพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคา

เทากับ -4.416 ตัวแปรระดับครูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรระดับนักเรียน คือ ตัวแปรเจตคติ

ตอการเรียนไมมีคานัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 และสามารถเขียนสมการได ดังน้ี 

Y .j = -4.416 -0.444(TSTY) + 0.277(CLAS) + 0.376(TBEH) -0.252(PROF) +  

  1.634(LSHI) + 0.029(TSTY*ATTI) – 0.045(CLAS*ATTI) + 0.154(TBEH*ATTI)  

  + 0.494(PROF*ATTI) - 0.525(LSHI*ATTI) 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 โมเดลพหุระดับระหวางกลุมของตัวแปรเจตคติตอการเรียน 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรรูปแบบการเรียนรู 

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห (00) -4.948 3.808 -1.299 0.208 

รูปแบบการสอน (TSTY) -0.586 0.460 -1.273 0.214 

การจัดการช้ันเรียน (CLAS) 0.441 0.993 0.444 0.661 

พฤติกรรมการสอน (TBEH) 0.540 1.370 0.394 0.697 

ความเปนครูมอือาชีพ (PROF) -0.002 1.316 -0.001 0.999 

ภาวะผูนําของคร ู(LSHI) 1.376 0.898 1.532 0.139 

(TSTY) * (LTSY) 0.307** 0.132 2.319 0.031 

(CLAS) * (LTSY) -0.178 0.333 -0.536 0.598 

(TBEH) * (LTSY) 0.083 0.429 0.193 0.849 

(PROF) * (LTSY) 0.395 0.362 1.091 0.287 

(LSHI) * (LTSY) -0.484 0.289 -1.674 0.108 

R2 = 0.4046 

 

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะหโมเดลขามระดับ พบวา คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิด

วิเคราะหมีคาเทากับ -4.948 โดยตัวแปรระดับครูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงถึง ตัวแปรระดับครู        

ไมสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหในระดับนักเรียน แตมีตัวแปรรูปแบบการสอนของครูมีปฏิสัมพันธ

ขามระดับกับตัวแปรรูปแบบการเรียนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนมีคาเทากับ 0.307  

ที่คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหากตัวแปรรูปแบบการสอนของครูมีคาเพิ่มข้ึนจะสงผลรูปแบบ

การเรียนรูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหเพิ่มข้ึนดวย ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหไดรอยละ 40.46 (R2 = 0.4046 เมื่อเทียบกับโมเดลวาง)      

ดังแสดงในภาพที่ 4.4 และสามารถเขียนสมการได ดังน้ี 

Y .j = -4.948 - 0.586(TSTY) + 0.441(CLAS) + 0.540(TBEH) - 0.002(PROF) +  

   + 1.376(LSHI) +0.307**(TSTY*ATTI) - 0.178(CLAS*ATTI)  

       + 0.083(TBEH*ATTI) + 0.395(PROF*ATTI) - 0.484(LSHI*ATTI) 
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ภาพที่ 4.4 โมเดลพหุระดับระหวางกลุมของตัวแปรรูปแบบการเรียนรู 

 

 6.  ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

  การวิเคราะหตัวแปรตามจากคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรระดับที่ 1 และระดับ

ที่ 2 เพื่อนํามาสรางโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ภาคใตตอนบน 

 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) Coefficient SE t Sig. 

คาเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห -4.701 3.310 -1.420 0.174 

รูปแบบการสอน (TSTY) -0.298 0.390 -0.764 0.455 

การจัดการช้ันเรียน (CLAS) 0.348 0.849 0.410 0.687 

พฤติกรรมการสอน (TBEH) 0.317 1.166 0.272 0.789 

ความเปนครูมอือาชีพ (PROF) 0.216 1.134 0.191 0.851 

ภาวะผูนําของคร ู(LSHI) 1.097 0.768 1.427 0.172 

เจตคติตอการเรียน (ATTI) 0.271*** 0.059 4.582 0.000 

แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ(NACH) -0.015 0.039 -0.384 0.701 

รูปแบบการเรียนรู (LTSY) 0.256*** 0.066 3.865 0.001 

 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการคิดวิเคราะหมีคา -4.701 

และตัวแปรระดับนักเรียน คือ ตัวแปรเจตคติตอการเรียน (ATTI) มีคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 

0.271 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตัวแปรรูปแบบการเรียนรู (LTSY) มีคาสัมประสิทธ์ิความ

แปรปรวน 0.256 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรระดับครูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ          

ซึ่งไมสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยตัวแปรในระดับนักเรียนสงผลตอพฤติกรรม

การคิดวิเคราะหรอยละ 29.21 (R2 = 0.2921) และตัวแปรระดับครูสงผลตอพฤติกรรมการคิดวิเคราะห

ไดรอยละ 39.81 (R2 = 0.3981) ดังภาพที่ 4.5 และสามารถเขียนสมการ ไดดังน้ี 

ระดับนักเรียน คือ 

 Yij  = - 4.701 + 0.271***(ATTI) – 0.015(NACH) + 0.256***(STLY) 

ระดับครู คือ 

 Y .j  = -0.298(TSTY) + 0.348(CLAS) + 0.317(TBEH) + 0.216(PROF) + 1.097(LSHI) 

   = 0.307**(LTSY*TSTY) 
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สมการขามระดับ คือ 

 Y .j = - 4.701 - 0.298(TSTY) + 0.348(CLAS) + 0.317(TBEH) + 0.216(PROF)  

     + 1.097(LSHI) + 0.271***(ATTI) - 0.015(NACH) + 0.256***(STLY)    

     + 0.307**(LTSY*TSTY) 

สมการเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน คือ  

 Y .j  = 0.271***(ATTI) + 0.256***(STLY) + 0.307**(LTSY*TSTY) 

 

 
 

ภาพที่ 4.5  โมเดลเชิงสาเหตุพหรุะดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคใตตอนบน 

 

 


