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บทคัดย่อ
การวิจัย ในชันเรี ยนนี มี วัตถุป ระสงค์ เ พือวิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุข องความรั บ ผิ ดชอบ และ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และเพือทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับ ผิดชอบทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนทีมีความสอดคล้องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาชันปี ที ทีเรียนวิชาบริ หารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ ภาค
ที 2 ปี การศึ กษา 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ แ ละสวัส ดิการสังคม มหาวิท ยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 153 คน เครื องมือที ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย (1) แบบวัดการรับ รู้ ความสามารถของตนเอง มีคา่ ความเทียง
เท่ากับ .77 (2) แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต มีค่าความเที ยงเท่ากับ .75 (3) แบบวัดความรับ ผิดชอบ มีคา่ ความเทียง
เท่ า กับ .78 และ (4) ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนมี ค่า ความเที ยงเท่า กับ .89 ผลการวิจัยพบว่ า (1) โมเดลสมการ
โครงสร้ างความสัมพัน ธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (2=57.43, df=75,
p-value=.93, GFI=.94, AGFI=.93, RMR= .050, and RMSEA = .00) (2) การรับ รู้ ความสามารถของตนเอง และ
ลักษณะมุ่งอนาคตเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทีมีอิท ธิพ ลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ส่งผ่านความรั บ ผิดชอบ และความ
รับผิดชอบสามารถทํานายผลสัมฤทธิทางการเรี ยนได้ ร้อยละ 47

* อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ABSTRACT
The purpose of this classroom research is to analyze the causal relationship model of responsibility
and learning achievement and test whether such model of responsibility influence on learning achievement
coincides with the empirical data.
The research sample consisted of 153 students in 2015 from the faculty of social work and social
welfare, Huachiew Chalermprakiet University. The research instruments were (1) the self-efficacy scale
with a reliability coefficient (alpha) of .77 (2) the future orientation scale with a reliability coefficient (alpha)
of .75 (3) the responsibility scale with a reliability coefficient (alpha) of .78 and (4) the learning
achievement scale with a reliability coefficient (alpha) of .89.
The research findings were as follows: (1) The causal model of responsibility of students fit the
empirical data. (2=57.43, df=74, p-value=.93, 2/df = .78, GFI=.94, AGFI=.93, RMR= .050, and RMSEA
= .00) (2) The self-efficacy and the future orientation were causal factors and the influence on learning
achievement pass responsibility and responsibility predicted learning achievement at 47%
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บทนํา
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรใช้ วิธีสอนหลาย ๆ วิธี เพือประสมประสานกันระหว่างความ
ร่ วมมือของผู้สอนและผู้เรียน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

: ) เป็ นการส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนและ

ผู้เรี ยนทีทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน นับ ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ กระบวนการเรี ยนรู้ เกิดขึนอย่างเป็ นระบบ โดย
ผู้สอนยังทําหน้ าทีให้ ข้อมูลและจัดประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยนด้ วย เพือให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเปลียนแปลงพฤติกรรมไปจาก
เดิมได้ มิใช่การเปลียนแปลงที เป็ นผลมาจากการตอบสนองทีเกิดขึนตามธรรมชาติเท่านัน (Bower and Hilgard.
1981) เป็ นพฤติกรรมทีปรับให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ จนผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามเป้าหมาย
ทีผู้สอนวางไว้ (Pressey, Robinson and Horrock.

) เป้าหมายสําคัญทีผู้สอนและผู้เรี ยนคาดหวังคือ ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน ซึงเป็ นตัวบ่งชีความสําเร็ จและคุณภาพการศึกษา (Anastasi. 1968: 386) โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
แต่อาจพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไม่สามารถวัดประสิทธิผลในการเรี ยนการสอนได้ เสมอไป กรณีทีมีการเรี ยนการ
สอนในห้ องเรี ยนทีมีผ้ เู รี ยนเป็ นจํานวนมาก ซึงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกีย รติ จัดให้ มี การเรี ยนการสอนวิชาการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ เป็ นวิชาพืนฐาน ในภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 สําหรับ ผู้เรี ยนในระดับ ชันปี ที 3 เป็ นจํานวนที มากกว่าหนึงร้ อยคน นับ ว่าเป็ นชันเรี ยน
ขนาดใหญ่ (Large Class) ทําให้ เกิดปั ญหาหลายประการ เช่น การขาดเรี ยนและไม่ ตงใจเรี
ั
ยนตลอดคาบการสอน
ผู้เ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนไม่ ทวถึ
ั งครบถ้ วน และผู้สอนพัฒนาคุณลักษณะภายในเพือให้ ผ้ เู รี ยน
ตังใจ มุ่งมันต่อการเรี ยนในวิช าที สอนได้ ยากกว่าห้ องเรี ยนทีมีข นาดเล็กกว่า และอาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาอืนตามมา
ได้ แก่ ผู้เรี ยนไม่สามารถรับรู้ ความสามารถของตนเอง ขาดลักษณะมุ่งอนาคต ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึงเป็ น
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยน และนักศึกษา พบจากผลการวิจยั ว่า การรับ รู้ ความสามารถของตนเอง เป็ น
ปั จจัยสาเหตุของความรับผิดชอบ (ธนดล ยิมถนอม. 2554) เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
(สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ.

) ลักษณะมุ่งอนาคตมีอิท ธิพลต่อความรับ ผิดชอบ (พนิดา ธนวัฒนากุล. 2547 และ ภาคภูมิ

อิมสะอาด. 2556) และความรับผิดชอบเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน (ญาณัญฎา ศิรภัทร์
ธาดา. 2553) สรุ ปว่า ปั จจัยสาเหตุของความรับ ผิดชอบของผู้เรี ยนคือการรับรู้ ความสามารถของตนเอง และลักษณะ
มุ่งอนาคต และความรับ ผิดชอบเป็ น ปั จจัยสาเหตุของผลสัมฤทธิทางการเรี ยน จากผลสรุป นี ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ โดยจําลองโมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง สาเหตุของความรั บผิดชอบทีมีอิท ธิพ ล
ต่อ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนวิ ช าการบริ ห ารโครงการในงานสัง คมสงเคราะห์ ขึน และทดสอบว่าโมเดลมี ค วาม
สอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วัตถุ ประสงค์ การวิจยั
1. เพือวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
2. เพือทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบทีมีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที 1 โมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบทีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานที 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ส่งผ่านความรับ ผิดชอบ
วิธกี ารดําเนินการวิจยั
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) นี เป็ นการวิจยั ในชันเรี ยน (Classroom Research)
ประชากรในการวิจยั เป็ นนักศึกษาชันปี ที 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 153 คน โดยสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เลือกนักศึกษาที
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 3043) ในปี การศึกษา

โดยใช้ การวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modelling =SEM) ซึง Bentler and Chou (1987) ได้ เสนอเกณฑ์ ขนั
ตําของขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างจํานวนกลุม่ ตัวอย่างต่อจํานวน
พารามิเตอร์ ทีต้ องการประมาณค่าเท่ากับ 5 : 1 ถึง 10 : 1 สําหรับ ในการวิจยั นีประกอบด้วย 13 พารามิเตอร์ ขนาด
ตัวอย่างทีเหมาะสมจึงไม่ควรตํากว่า 130 ตัวอย่าง จึงนับ ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างมีความเหมาะสม
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและแบบวัด 2 ชุด ได้ แก่ ชุดที 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ ภูมิลําเนาเดิม ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาต่อเดือน งานอดิเรก การสนับ สนุนจากครอบครั ว ความมุ่งมัน
เรี ยนต่อระดับปริ ญญาโท และความมุ่งมันประกอบอาชีพนักสัง คมสงเคราะห์ ในอนาคต และชุดที 2 เป็ นมาตรวัด
ประเมิ น ค่ า เชิ ง พฤติ ก รรม (Behaviorally-Anchored Rating Scale) แบบลิ เ คอร์ ท (Likert. 1932: 55) แบบรวม
คะแนน (Summated Rating Scale) ที แพร่ หลายที สุด นํามาปรับ ใช้ 5 ระดับ ประกอบด้ วยแบบวัดลักษณะภายใน
และพฤติกรรมของบุคคล 3 ชุด ได้ แก่ ชุดที 1 แบบวัดการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง ชุดที 2 แบบวัดลักษณะมุ่ง
อนาคต และชุดที 3 แบบวัดความรับ ผิดชอบ คุณภาพของเครื องมือวิจยั ทีเป็ นแบบวัดชุดที 1-3 พบว่ามีความตรงด้ า น
เนือหาในระดับทียอมรับ ได้ มีค่า IOC = .69, .67และ .89 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิความเทียงทังฉบับ =.77, .75
.78 ตามลําดับ และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมี คา่ ความเทียง (Reliability) = .

ซึงอยูใ่ นระดับ ดี สําหรับ ค่าอํานาจ

จําแนกเป็ นรายข้ อของแบบวัดทัง 3 ฉบับ มีค่าระหว่าง .34 - .48 แสดงว่าเป็ นแบบวัดทีมีคา่ อํานาจจําแนกตังแต่ระดับ
ดีถึงดีมาก ในการวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิติ พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายตัวแปรทีศึกษา ได้ แก่ การแจก
แจงความถี (Frequency) ค่ า ร้ อย ละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) ค่ า เบี ยงเบ น มาตร ฐาน (Standard
Deviation=SD) ค่าความเชือมัน (Reliability) ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ของเพียร์
สัน (Pearson Product–Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ โปรแกรม SPSS และใช้ สถิติอนุมาน (Inferential
Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์องค์ ป ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เพือทดสอบโมเดลการวัด การวิเ คราะห์ อิทธิ พ ล (Path Analysis) เพือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural
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Equation Model = SEM) และเพือยืน ยัน ว่า โมเดลที ผู้วิจัยสร้ างขึนมีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยใช้
โปรแกรม LISREL
การวิจยั นีเป็ นการบูรณาการการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนกับการวิจยั เข้ าด้ วยกัน โดยยึดหลักการเรี ยนรู้ ตาม
แนวมนุษยนิยม (Humanism) ทีเน้ นความเป็ นปั จเจกบุคคลทีควรได้ รับ การพัฒนาตามศักยภาพ ให้ ความสําคัญกับ
อารมณ์และความรู้ สึกของผู้เรี ยน ดังนันในการเรี ยนการสอน ผู้สอนได้ แบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ย่อยตามความสนใจ
โดยให้ แต่ละกลุม่ เขียนโครงการกลุม่ เกียวกับ งานสังคมสงเคราะห์ เพิมเวลาการให้ คาํ ปรึกษานอกเวลาเรี ยนอีก 600
นาที เฉลียกลุม่ ละ 60 นาที ในช่วง 5 สัป ดาห์ก่อนสอบกลางภาค เพิมประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ โดยปลูกฝั งความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา กล้าแสดงความคิดเห็น เมือใดทีผู้เรี ยนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง จะรับรู้ ว่าตนเองมี
ความสามารถในระดับไหน อันอาจจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนคาดหวังผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับตนเองในอนาคตทีดีกว่าหรื อ
มากกว่าทีได้ รับในปั จจุบนั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ วิธีแจกแบบสอบถาม/แบบวัด ให้ นกั ศึกษาตอบ ในวันสุดท้ ายของการเรี ยนการ
สอนวิชาการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ประมาณ

คน เป็ นเพศชายร้ อยละ . เพศหญิงร้ อยละ . มีอายุเ ฉลีย

ปี ค่าใช้ จ่ายระหว่างศึกษาเล่าเรี ยนส่วนมากตํากว่า ,

บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ . ของ

กลุม่ ตัวอย่าง ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนมากค้ นคว้ าหาความรู้ จาก Internet เป็ น
ส่วนมาก คิดเป็ นร้ อยละ . และผู้เรี ยนมีการติดตามข่าวสารทุกวันร้ อยละ .
สรุ ประดับ ของตัวแปรสาเหตุ ได้ แก่ ผู้เรี ยนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้ านการรับรู้ จากการสังเกตตัวแบบ ลักษณะมุ่งอนาคตอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความสามารถในการคาดการณ์ใน
อนาคตทังใกล้และไกล และด้ านความเชือมันว่าสิงทีเกิดขึนกับตนเองจะเกิดขึนกับคนอืนเช่นเดียวกันในอนาคต
สําหรับตัวแปรผล ได้ แก่ ผู้เรี ยนมีความรับ ผิดชอบอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สถาบัน และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้ านการนําไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยมีด้านการ
สังเคราะห์และการประเมินผลเพียงองค์ป ระกอบเดียวทีอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบโมเดลการวัด
การทดสอบโมเดลการวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า
โมเดลการวัดตัวแปรสาเหตุ มี คา่ สถิติความสอดคล้อง ได้ แก่ ค่า 2 = .
=.

ค่า AGFI = .

ค่า RMR = .

ค่า df =

ค่า p-value = .

ค่า GFI

และค่า RMSEA = . เมื อเปรี ยบเทียบค่าสถิติความสอดคล้องกับเกณฑ์

วัดระดับ ความสอดคล้ องแล้ ว พบว่า ผ่านเกณฑ์ ทุกค่า และพบว่าโมเดลการวัดตัว แปรสาเหตุมีค วามสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ตัวแปรสังเกตได้ ของการรับรู้ ความสามารถของตนเอง และ ลักษณะมุ่งอนาคต มี ค่า
นําหนักองค์ ป ระกอบมาตรฐานระหว่าง .59-.7 และ . -.

ตามลําดับ มีค่า t ระหว่าง 7.54-12.73 เป็ นค่าที มี
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นัยสําคัญทางสถิตทีระดับ .01 แสดงว่า โมเดลมี ความตรง (Validity) เชิงโครงสร้ าง และมีคา่ ความเทียง (Reliability)
ระหว่ า ง . -.

และ . -.

สรุ ป ว่ า โมเดลการวัดตั วแปรสาเหตุมี ป ระสิท ธิ ภ าพในการวัด ตัว แปรการรั บ รู้

ความสามารถของตนเองและลักษณะมุ่งอนาคต
โมเดลการวัดตัวแปรผล ได้ แก่ ความรับ ผิดชอบ และ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน มีค่าสถิติความสอคล้ อง ได้ แก่
2= 6.17 ค่า df = 15ค่า p-value = .98 ค่า GFI = .99 ค่า AGFI = .98 ค่า RMR = .035 และค่า RMSEA = .00

เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์วดั ระดับความสอดคล้ องแล้ วพบว่าผ่านเกณฑ์ สรุป ว่าโมเดลการวัดตัวแปรผลมีความ
สอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ตัวแปรสังเกตได้ ของความรับ ผิดชอบ และ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน มีค่า
นําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ระหว่าง . -. และ .73-.98 ตามลําดับ มีค่า t ระหว่าง . - . และ . . ตามลําดับ เป็ นค่าทีมีนัยสําคัญทางสถิตทีระดับ .01 แสดงว่าโมเดลการวัดตัวแปรผลมีความตรง (Validity)
เชิงโครงสร้ าง และมีคา่ ความเทียง (Reliability) ระหว่าง .51-.63 และ .37-.60 ตามลําดับ สรุป ว่าโมเดลการวัดตัว
แปรผลมีประสิทธิภาพในการวัดความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน เป็ นการทดสอบโดยการวิเคราะห์อทิ ธิพล (Path Analysis) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป
LISREL ผลการทดสอบมีดงั นี
ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 โมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพัน ธ์ เชิงสาเหตุของความ
รั บผิดชอบและผลสั มฤทธิทางการเรียนมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการทดสอบปรากฏตามภาพที 1

ภาพที 1
ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบ (RES)
ทีมีอทิ ธิพลต่ อผลสัมฤทธิทางการเรียน (ACH)
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จากภาพที 1 ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ าง นอกจากจะแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสาเหตุ
และตัวแปรผลอย่างชัดเจนแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้ างมีความตรงเชิงโครงสร้ างด้ วย กล่าวคือ การ
รับรู้ ความสามารถของตนเอง (SEL) และลักษณะมุ่งอนาคต (FUT) ต่างมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรับ ผิดชอบ (RES)
มีค่าสถิติ t = .69 และ .42 เป็ นค่าทีมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . และ .

ตามลําดับ ความรับ ผิดชอบ (RES)

มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) มีค่าสถิติ t = 5.06 เป็ นค่าทีมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .
เช่นเดียวกัน
สําหรับผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลสมการโครงสร้ างกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าสถิติความ
สอดคล้ อง (Goodness of Fit Statistic) ได้ แก่ ค่า 2 = .4 ค่า df =
(2/df) = .78 ค่า GFI = .

ค่า AGFI = .

ค่า RMR= .

ค่า p-value = . 3 ค่าไคสแควส์สมั พัทธ์

และค่า RMSEA = .

เป็ นค่าทีประมาณการได้

จากโมเดลสมการโครงสร้ าง และเพือยืนยันว่าค่าสถิติทีได้ เหล่านี มีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้ นํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ดชั นีวดั ระดับความสอดคล้ องในกลุม่ Absolute Measure ปรากฏผลตามตารางที 2
ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าสถิติในโมเดลสมการโครงสร้ างกับเกณฑ์ดชั นีวดั ระดับ ความสอดคล้ อง
เกณฑ์ดชั นีวดั ระดับความสอดคล้อง
1. p-value> .0
2. 2/df< 2.00
3. GFI >.
4. AGFI > .90
5. RMR<.05
6. RMSEA < .05

ผลการวิเคราะห์
.92
57.43/74= .78
.94
.93
.050
0.00

ผลการเปรี ยบเทียบ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที 2 ค่าสถิติความสอดคล้ องทีได้ จากโมเดลสมการโครงสร้ าง เมือนํามาเปรี ยบเทียบค่าดัชนีวดั
ระดับความสอดคล้องแล้ ว พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้ างมีความสอดคล้องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการทดสอบนีสอดคล้ องตามสมมติฐานที
ผลการทดสอบสมมติฐาน การรั บรู้ความสามารถของตนเองและลักษณะมุ่ งอนาคตเป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุทีมีอทิ ธิพลต่อ ผลสั มฤทธิทางการเรียน ส่ งผ่ านความรับผิดชอบ
ผลการทดสอบปรากฏตามตารางที
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ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ อทิ ธิพลของตัวแปรสาเหตุ ทีมีต่อความรับผิดชอบ (RES) และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน (ACH)
ตัวแปรผล
RES
ตัวแปรสาเหตุ
TE
DE
β
.51
.51
SEL
SE
.14
.14

IE
-

TE
.30
.11

ACH
DE
-

-

8.37**

-

8.37**

.29
.29
SE
.13
.13
ค่ า t 2.42*
2.42*
β
RES
SE
ค่ า t
ค่ าสัมประสิทธิความเทียงของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสาเหตุ

.14
.10
3.95**
.59
.09
5.06**

.59
.09
5.06**

.14
.10
3.95**
-

ค่ า t

4.69**

4.69**

β

FUT

ตัวแปรสังเกตได้
ค่ าสัมประสิทธิความเทียง
ตัวแปรสังเกตได้

R2
-

-

.47

FUT

SE_1

SE_2

SE_3

SE_4

FU_1

FU_2

FU_3

.23

.44

.57

.34

.50

.34

.46

ตัวแปรผล
RE_1

RES
RE_2

RE_3

AC_1

.56

.48

.31

.57

ค่ าสัมประสิทธิความเทียง

SEL

IE
.30
.11

เมตริกซ์ สหสัมพัน ธ์ ระหว่ างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล
SEL FUT RES ACH
1
SEL
FUT

.63**

1

RES

.66**

.56**

1

ACH

.82**

.68**

.64**

หมายเหตุ: β = ค่าสัมประสิทธิอิทธิพ ล
TE = อิทธิพลรวม
DE = อิทธิพลทางตรง
IE = อิทธิพลทางอ้ อม
R2 = ค่าสัมประสิท ธิการทํานาย
SE = ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน
* p< .05 ** p< .01

1

ACH
AC_2 AC_3
.27

.35
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จากตารางที 1 สรุ ปผลดังนี
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) มีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบ (RES) มากกว่าลักษณะมุ่ง
อนาคต (FUT) มีค่า DE = 64 (SE = .13) และ .29 (SE=.12) มีค่าสถิติ t = 4.91 และ 2.51 ตามลําดับ เป็ นค่าทีมี
นัยสําคัญทางสถิตทีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) มีอทิ ธิพลทางอ้ อม
ต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) มีค่า IE = .30 (SE = .11) มากกว่าลักษณะมุ่งอนาคต (FUT) ซึงมีมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) มีค่า IE = .14 (SE = .10) มีค่าสถิติ t = 8.37 และ 3.95 ตามลําดับ เป็ น
ค่าทีมีนัยสําคัญทางสถิตทีระดับ .01
ความรับผิดชอบ (RES) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) มีค่า DE = .59 (SE = .09) มี
ค่าสถิติ t = 5.06 เป็ นค่าทีมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับ .01 มีอาํ นาจในการทํานายและอธิบายความผันแปรของ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) ได้ ร้อยละ 47 (R2 = .47)
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล มีคา่ r ระหว่าง .56 - .82 โดยไม่มีค่ใู ดมีคา่
r เป็ นลบ แสดงว่ามีความสัม พันธ์ในทิศทางเดียวกัน และคูท่ ีมีความสัมพันธ์กนั มากทีสุดคือ การรับรู้ ความสามารถ
ของตนเอง (SEL) กับผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ACH) แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนทีมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองมาก
เท่าไร ย่อมมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมากเท่านัน
สรุ ป ได้ วา่ การรับรู้ ความสามารถของตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตเป็ นตัวแปรสาเหตุทีต่างมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความรับผิดชอบ และต่างก็มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ในขณะทีความรับ ผิดชอบเป็ นตัว
แปรสาเหตุทีมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน มีอาํ นาจในการทํานายและอธิบายความผันแปรของ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนได้ ร้อยละ 47 ลักษณะดังกล่าวสรุ ป ได้ ว่าการรับ รู้ความสามารถของตนเองและลักษณะมุ่ง
อนาคตเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทมีี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ส่งผ่านความรับผิดชอบ ผลการทดสอบนี
สอดคล้ องตามสมมติฐานที 1
อภิปรายผล
การวิจัยนี ผู้วิจยั ได้ จดั กระบวนการเรี ยนการสอนตามแผนการสอน วิชา SW 3043 (มคอ.3) ซึงเป็ นวิขาทีใช้
เวลาในการสอน 45 ชัวโมง แบ่งเป็ นภาคทฤษฎี 36 ชัวโมง ภาคปฏิบ ตั ิ 9 ชัวโมง ผู้วิจยั เพิมเวลาให้ คําปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยน
อีก 600 นาที ในช่วง 5 สัป ดาห์ แรกของการเรี ยนการสอน ผลจากการสังเกตและการทดสอบ พบว่าผู้เ รี ยนมีความ
รับผิดชอบอยูใ่ นเกณฑ์ดี สามารถประเมิน ความสามารถของตนเองได้ ทกุ ระยะ เกิดความคาดหวังในผลสําเร็ จของการ
กระทํา จนมีลกั ษณะมุ่งอนาคตเพิมขึน ผู้เรี ยนส่งการบ้ านทังงานกลุ่มและเป็ นรายบุคคลจํา นวน 3 ครัง ตรงเวลาที
กําหนดทุกครัง และได้ คะแนนเพิมขึน ผู้เรี ยนมีระดับ ความรับ ผิดชอบเพิมขึนอย่างชัดเจน ซึงเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของผู้สอน นันคือ ผู้เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน ได้ รับรู้ ระดับ ความสามารถของตนเอง มีลกั ษณะมุ่งอนาคต
เพิมขึน ส่งผลให้ มีความรับ ผิดชอบเพิมขึนด้ วย จากนันผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยการให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองด้ าน
รับ รู้ ความสามารถของตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต และความรับ ผิดชอบ ก่อนการสอบปลายภาคเรี ยน เพือนําไปเป็ น
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ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในการทดสอบว่าคุณลักษณะดังกล่าวผู้เรี ยนมีอิท ธิพลต่อผลสัม ฤทธิทางการเรี ยนมากน้ อยเพียงใด
และสําหรั บ ผลสัม ฤทธิทางการเรี ยนของผู้เรี ยนในการวิจยั นี ผู้วจิ ัยแยกเป็ นผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้ านความรู้และ
ความเข้ าใจวัดผลจากคะแนนผลการสอบกลางภาค ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้ านการนําไปใช้ และการวิเคราะห์ วัด
จากรายงานการประชุมกลุม่ การจัดโครงการและการนําเสนอผลการจัดโครงการ และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้ าน
การสังเคราะห์ และการประเมิ นผล วัดจากรายงานผลการจัดโครงการและการประเมิ น ผล โดยการจํา ลองโมเดล
ความสัมพัน ธ์ เ ชิงสาเหตุและกําหนดเป็ นสมมติฐานขึน และวิเคราะห์ ข้ อมูลเพือทดสอบว่าโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุมีความสอดคล้องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการรั บรู้ ความสามารถของตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต เป็ นตัว
แปรสาเหตุทีมีอทิ ธิพลต่อความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิทางการเรียนหรื อไม่
ในการวิ จัย นี ได้ ทํ า การทดสอบใน ขันตอน ในขันตอนแรก วิ เ คราะห์ โ มเดลการวัด ตัว แปรสาเหตุ
ประกอบด้ วย การรับ รู้ ความสามารถของตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต และโมเดลการวัดตัวแปรผล ประกอบด้ วย
ความรั บผิดชอบ และผลสัม ฤทธิทางการเรี ยน ผลการทดสอบพบว่าทังสองโมเดลมีความสอดคล้ องกับ ข้ อ มูลเชิง
ประจักษ์ และมีความตรงเชิงโครงสร้ าง แสดงให้ เห็ นว่าผู้วิจยั ออกแบบโมเดลได้ อย่างสอดคล้องกับ ความเป็ นจริ ง ทํ า
ให้ แน่ใจว่า ข้ อมูลทีเก็บได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาทีเรียนวิชาการบริหารโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ เป็ น
ข้ อ มู ล ที มีคุณ ภาพ ในขันที สอง วิเ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ พบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้ างเป็ นโมเดลทีมีความสอดคล้องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปรสาเหตุสามารถอธิ บายตัวแปรผลได้ อย่าง
สมเหตุสมผลสอดคล้องตามสมมติฐานที 1 และสมมติฐานที 2 ทีกําหนดไว้ ดังนี
สมมติฐานที 1 โมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบทีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ข้ อค้ นพบนี เป็ นผลจากการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ างและได้ คา่ สถิตความสอดคล้องทีประมาณค่าได้
จากโมเดลสมการโครงสร้ าง เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์ดชั นีวดั ระดับความสอดคล้ อง พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า จึง
สรุ ป ได้ วา่ โมเดลสมการโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับ ผิดชอบทีมีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานที 2 การรับ รู้ความสามารถของตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ส่งผ่านความรับ ผิดชอบ
ข้ อค้ นพบนี สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ พนิ ดา ธนวัฒนากุล (2547) พบว่าการรับรู้ ความสามารถของตนเองมี
อิทธิ พลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ธนดล ยิมถนอม (2554) ได้ พ ัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรั บ ผิดชอบ
ต่อสิงแวดล้อมของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การรับ รู้ความสามารถของตนเองของ
นักเรี ยน มีอิทธิ พ ลต่อความรับ ผิดชอบต่อสิงแวดล้อม และลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิ พลทางตรงต่อ ความรั บ ผิดชอบ
สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ พระทองเหลือ แย้ มศิริ (2556: 33-44) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิ พลต่อความ
รับผิดชอบ นอกจากนีผลการทดสอบพบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน สอดคล้ องกับ สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ (2554) ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที มีอิทธิ พลต่อ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิช า
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วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. การพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต เป็ นลักษณะภายในของบุคคลที
ผู้สอนสามารถพัฒนาให้ เกิดขึนในตัวของผู้เรี ยนได้ ผู้สอนจึงควรปรับ กระบวนการเรี ยนการสอนทีเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียน
ได้ มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ และได้ รับประสบการณ์ตรง
2. ในการวิจยั ต่อไป ควรวิจยั ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความรับ ผิดชอบทีส่งผลต่อการทํางาน ของผู้ที
สําเร็จการศึกษาเป็ นบัณฑิต ซึงตัวแปรทีสําคัญทีอาจเป็ นสาเหตุ ได้แก่ ปั จจัยด้ านสังคม และด้ านเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
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