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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า ชัน้ประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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Hill-tribe Students from Schools under the Office of Chiangrai Education Services Area 3 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยระดับ

ห้องเรียนกับคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่า และเพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจัยระดบันักเรียนและปัจจัย

ระดบัห้องเรียนท่ีสง่ผลตอ่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชนเผ่า

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2554 ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 

3 จํานวน 906 คน จาก 31 โรงเรียน 42 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสอบถามวดัลกัษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อ

การเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง การอบรมเลีย้งดู สมัพันธภาพในครอบครัว วิถี

ชีวิตชนเผ่า บรรยากาศทางการเรียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ การ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์พหรุะดบั (Multilevel Analysis) ด้วยเทคนิค HLM (Hierarchical linear model) 

 ผลการวิจยัพบวา่  

1. ปัจจยัระดบันกัเรียน ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้ปกครอง การอบรมเลีย้งด ูสมัพนัธภาพในครอบครัว และวิถีชีวิตชนเผ่ามีความสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะ

ใฝ่เรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ปัจจัยระดับนักเรียนท่ีส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และวิถีชีวิตชนเผ่า โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชน

เผ่าได้ร้อยละ 49.45 

3. ปัจจัยระดบัห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศทางการเรียน และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั มีความสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. ปัจจยัระดบัห้องเรียนท่ีส่งผลทางบวกต่อคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้มี 1 ปัจจยั คือ บรรยากาศทางการเรียน 

โดยอธิบายความแปรปรวนของคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่าได้ร้อยละ 41.3 

คาํสาํคัญ  คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้, นกัเรียนชนเผ่า 
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ABSRTACT 

 The purposes of this study were 1) to investigate the relationship among factors of student level 

and factors of class level and hill-tribe students’ eager to learn attributes, and 2) to investigate the 

factors of student level and factors of class level and hill-tribe students’ eager to learn attributes.  The 

subjects consisted of 906 Prathom Suksa 6 Hill–tribe students from schools under the Office of 

Chiangrai Education Service Area 3 during the academic year 2011, being selected by the multi-stage 

random sampling technique.  The instruments used for collecting data included questionnaires 

concerning future orientation, attitude towards learning, achievement motive, parents’ learning support, 

rearing practices, relationship in family, tribal lifestyle, child-centered learning, learning environment, 

and eager to learn attributes.  Multilevel analysis technique through HLM (Hierarchical Linear Model) 

was used for data analysis. 

 The results revealed that: 

1. Factors of student level such as future orientation, attitude towards learning, achievement 

motive, parents’ learning support, rearing practices, relationship in family, and tribal lifestyle were 

related to eager to learn attributes at a statistical significant level of.01. 

 2. Three factors of student level including future orientation, achievement motive, tribal lifestyle 

were together described the variance of eager to learn attributes. (49.45%) 

 3. Factors of class level such as child-centered learning, learning environment were related to 

eager to learn attributes at a statistical significant level of.01. 

 4. A factor of class level including was child-centered learning described the variance of eager 

to learn attributes. (41.3%) 

Key Word: eager to learn attributes, hill-tribe students 
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บทนํา 

 คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคณุลกัษณะท่ีส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ ชอบการศกึษาหาความรู้ และต่ืนตวั

กับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้อยากเห็นเสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห์ คิดหาเหตผุลคิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จกัซกัถาม ค้นหาคําตอบ 

กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ด้วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรียนรู้ในแบบต่าง ๆ 

อย่างตอ่เน่ือง และมีทศันคติท่ีดีตอ่การศกึษาตลอดชีวิต เพ่ือทําให้ชีวิตของผู้ เรียนมีความหมายมีชีวิตชีวา ตลอดจน

สําเร็จการศกึษา รับผิดชอบงาน รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ทนัสมยั ทนัยคุ

ทนัเหตกุารณ์ ทนัโลกและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถอยู่ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสขุ  

 จากการค้นคว้าเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ได้แสดงให้เห็นว่า มีปัจจยัหลากหลายท่ี

ส่งผลต่อคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ นิรันดร์ ตัง้ธีระบณัฑิตกุล (2542: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุลกัษณะ

การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในเขตการศกึษา 8 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และการเสริมแรง

mailto:keanok@hotmail.com
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ของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  อีกทัง้ พรพรรณ อทุยัวี (2544: 99 – 100) ศกึษา

ตวับ่งชีท้างจิตสงัคมของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนในนกัศกึษาครู พบว่า ตวัทํานายท่ีเป็นสถานการณ์และจิตลกัษณะ 

ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ลกัษณะมุง่อนาคต ควบคมุตน และการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถทํานายพฤติกรรมใฝ่

รู้ใฝ่เรียน นอกจากนีพิ้ทักษ์ วงแหวน (2546: 87 – 93) ศึกษาปัจจัยพหุระดบัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต ความเช่ืออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิ และการส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองมีความสมัพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมใฝ่เรียน  และวฒันา พาผล 

(2551: บทคดัย่อ) ได้ทําการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่ แรงจงูใจในการเรียน การเห็นคณุคา่ในตนเอง ความเช่ืออํานาจภายในตน  การกําหนด

เป้าหมายในอนาคต การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มี

ความสมัพันธ์ทางบวกกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้อยู่หลายปัจจัย

ด้วยกนั ผู้ วิจัยสามารถจัดเป็นระดบัได้ 2 ระดบั คือ ปัจจัยระดบันักเรียน เช่น ลกัษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อ  การ

เรียน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การได้รับการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง การอบรมเลีย้งด ูสมัพนัธภาพในครอบครัว 

และปัจจยัระดบัห้องเรียน เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั บรรยากาศทางการเรียน  

 จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (NT) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2553 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า กลุ่มเทอดไท กลุ่มแม่สลองและกลุ่มดอยตุง มี

คะแนนเฉลี่ยของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากบั 16.99 17.95 และ 17.97 ตามลําดบั  ซึง่ต่ํากว่า

คะแนนเฉลี่ยของคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ด้านใฝ่เรียนรู้ของระดบัเขตพืน้ท่ี คือ 18.53 และต่างจากกลุ่มโรงเรียน

ท่ีมีนักเรียนชนเผ่าปนอยู่บ้าง เช่น กลุ่มเกาะช้างและกลุ่มเวียงเชียงแสน  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ เท่ากบั 19.35 และ 19.18 ตามลําดบั จากรายงานผลการทดสอบข้างต้น จะเห็นว่านกัเรียน

ชนเผ่ามีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ คือ ไม่ตัง้ใจเรียน ไม่มีความเพียรพยายาม ขาดความกระตือรือร้น และไม่

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (รายงานผลการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนรู้. 2553) ซึง่จะส่งผลทําให้มีปัญหาด้าน

การเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้และออกกลางคนัในท่ีสุด และการท่ีนักเรียนจะเกิดคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ได้นัน้อาจต้อง

อาศยัปัจจยัหลายปัจจยั ซึง่มีลกัษณะสอดแทรกเป็นระดบัลดหลัน่กนั (Hierarchical Nested Data) โดยสามารถ

จดัเป็น 2 ระดบั ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น  

 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมลูแบบพหรุะดบั (Multilevel Analysis) เพ่ือให้ผลการวิจยัมีความถกูต้อง (Accuracy) มีความเท่ียงตรง

ภายนอก (External Validity) (ศิริชยั กาญจนวาสี.2550: 68 - 69)  สามารถอ้างอิงไปยงัประชากรได้ และสามารถ

นําสารสนเทศท่ีได้จากการวิจยัไปพิจารณาตดัสินใจและปรับปรุงพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ จูงใจให้เด็กเกิด

ความอยากในการเรียนรู้ และเกิดพฒันาการในด้านต่าง ๆ ซึง่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนของนกัเรียนได้เป็น

อย่างดี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียนและปัจจยัระดบัห้องเรียนกบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้

ของนกัเรียนชนเผ่า  
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2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจยัระดบันกัเรียนและปัจจยัระดบัห้องเรียนท่ีสง่ผลตอ่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของ

นกัเรียนชนเผ่า 

 

วิธีการวิจัย 

วิธีการศกึษาวิจยั ในระยะแรกได้ทําการศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้จากเอกสารและผู้ให้

ข้อมลูสําคญั ระยะท่ีสองศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัระดบันกัเรียนและปัจจยัระดบัห้องเรียนกบัคณุลกัษณะ

ใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า และศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยระดบันักเรียนและปัจจัยระดบัห้องเรียนท่ีส่งผลต่อ

คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. กําหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โดยได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชนเผ่าชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2554 ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 

จํานวน 906 คน จาก 31 โรงเรียน 42 ห้องเรียน 

2. สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามวัด

ลกัษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง การอบรมเลีย้งด ู

สมัพนัธภาพในครอบครัว วิถีชีวิตชนเผ่า บรรยากาศทางการเรียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

และคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้  

3. เก็บรวบรวมข้อมลู โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัเรียนชนเผ่า ท่ีกําลงัศกึษาอยู่

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 

4. การจดัทํากบัข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์พหุระดบั (Multilevel Analysis) 

ด้วยเทคนิค HLM (Hierarchical linear model) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนกับคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

 จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดบันักเรียน ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 

(FOR) เจตคติต่อการเรียน (ATT) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (MOT) การส่งเสริมทางการเรียนของผู้ปกครอง (PLS) การ

อบรมเลีย้งดู (PAR) สมัพนัธภาพในครอบครัว (REL) และวิถีชีวิตชนเผ่า (LIF) กับ คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ (ACT) 

พบวา่ ปัจจยัระดบันกัเรียนทกุตวั มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหวา่งปัจจยัระดบันกัเรียน กบั คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้  
 

ตวัแปร ปัจจยัระดบันกัเรียน ตวัแปรตาม 

FOR ATT MOT PLS PAR REL LIF AEL 

ลกัษณะมุง่อนาคต (FOR) 1.00 .663** .647** .449** .426** .503** .305** .659** 

เจตคติตอ่การเรียน (ATT)  1.00 .611** .437** .418** .521** .300** .489** 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (MOT)   1.00 .500** .458** .559** .352** .729** 

การสง่เสริมการเรียนฯ (PLS)    1.00 .689** .625** .324** .405** 

การอบรมเลีย้งด ู(PAR)     1.00 .679** .348** .409** 

สมัพนัธภาพในครอบครัว (REL)      1.00 .350** .459** 

วิถีชีวิตชนเผ่า (LIF)       1.00 .393** 

คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ (AEL)        1.00 

** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับห้องเรียนกับคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

จากการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหวา่งปัจจยัระดบัห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศทาง     การ

เรียน (LEN) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั (CCL) กบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ ซึง่คํานวณจาก

นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยรายห้องเรียนจํานวน 42 ห้องเรียน พบว่า ปัจจัยระดบัห้องเรียน มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้รายห้องเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01        ทุก

คา่ ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหวา่งปัจจยัระดบัห้องเรียน กบัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 

ตวัแปร ปัจจยัระดบัห้องเรียน ตวัแปรตาม 

LEN CCL AEL 

บรรยากาศทางการเรียน(LEN) 1.00 .923** .679** 

การจดัการเรียนการสอนฯ(CCL)  1.00 .620** 

 คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ (AEL)   1.00 

      ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ผลการศึกษาอทิธิพลของปัจจัยระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

การวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) 

พบว่า ค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้รายบุคคล (b0j) ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของลกัษณะมุ่งอนาคต (b1j ) ค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (b3j ) และค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของวิถีชีวิตชนเผ่า (b7j ) มีค่า

เท่ากบั 3.371, .261, .360 และ .075 ตามลําดบั ซึง่สง่ผลทางบวกตอ่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่าอย่าง
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มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . ทัง้นีปั้จจยัระดบันกัเรียนร่วมกนัพยากรณ์คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ได้    ร้อยละ 49.45 ดงั

ตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) และอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) ของปัจจัยระดบั

นกัเรียน (Within – Class Analysis) โดยการวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model) 

ตวัแปรตาม Fixed effects Random effects 

Coefficient SE t Variance Component df 2χ  

Intercept ; b0j 3.371 .031 107.928** .039 40 636.471** 

FEC slope ; b1j .261 .261 9.677** .014 40 74.759** 

ATT slope ; b2j -.046 .023 -2.024 .007 40 49.487 

MOT slope ; b3j .360 .035 10.446** .025 40 84.929** 

PLS slope ; b4j -.017 .023 -.792 .006 40 58.560 

PAR slope ; b5j .055 .025 2.167 .010 40 55.973 

REL slope ; b6j .010 .019 .509 .004 40 35.230 

LIF slope ; b7j .075 .016 4.600** .003 40 49.729 

                                   2
1R  = .4945                                                                Level 1 error ; 2

1σ = .050  

        **มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

การวิเคราะห์ระดบัห้องเรียน (Between – Class Analysis) เม่ือพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงท่ี 

(Fixed Effects) โดยใช้ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ b0j เป็นตัวแปรตาม เพ่ือตรวจสอบผลของปัจจัยระดับ

ห้องเรียน พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 3.370 ซึง่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอยของบรรยากาศทางการเรียน (γ 01) มีค่าเท่ากบั .531 ซึง่ส่งผลต่อคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ บรรยากาศทางการเรียนส่งผลทางบวกต่อคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของ

นกัเรียนชนเผ่า ทัง้นีปั้จจยัระดบัห้องเรียนพยากรณ์คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ได้ร้อยละ 41.3 ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) และอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) ของปัจจัยระดบั

ห้องเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัห้องเรียน (Between – Class Analysis) 

              Fixed effects Random effects 

Coefficient SE t Variance Component df 2χ  

Intercept ; b0j 3.370 .023 144.936** .021 39 370.352** 

CLA ; γ 01 .531 .088 6.005**    

สําหรับ FEC slope ; b1j .260 .026 10.192** .012 39 66.735** 

CLA ; γ 11 -.301 .102 -2.940**    

สําหรับ MOT slope ; b3j .359 .033 10.719** .024 39 76.392** 

CLA ; γ 31 .230 .126 1.825    
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                                   2
2R  = .413                                                             Level 2 error ; 2

2σ = .050  

**มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากการวิเคราะห์ทัง้ในระดบันกัเรียนและระดบัห้องเรียน สามารถนํามาสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดงันี ้

การวิเคราะห์ระดบัห้องเรียน 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ระดบันกัเรียน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

......  หมายถงึ คา่พารามิเตอร์ดงักลา่วมีความแปรปรวนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

AEL1 หมายถงึ คา่เฉลี่ยของคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ในระดบันกัเรียน 

AEL2 หมายถงึ คา่เฉลี่ยของคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ในระดบัห้องเรียน 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์พหรุะดบั เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์และค้นหาปัจจยัระดบันกัเรียนและระดบัห้องเรียนท่ี

สง่ผลตอ่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชนเผ่า พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลทางบวกตอ่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน

ชนเผ่า ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ วิถีชีวิตชนเผ่า และบรรยากาศทางการเรียน ดังนัน้ ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแก่นักเรียนชนเผ่า ควรนําข้อสนเทศนีไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริม 

สนบัสนนุ และพฒันาให้นกัเรียนชนเผ่ามีลกัษณะมุง่อนาคต แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีวิถีชีวิตชนเผ่าท่ีดี และบรรยากาศ

ทางการเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ อนัจะสง่ผลให้นกัเรียนชนเผ่ามีคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ท่ีดีขึน้ 

 

FOR 

ATT 

MOT 

PLS 

PAR 

REL 
LIF 

AEL1 

-.046 

.261** 

.360** 

-.017 

.055 

.010 .075** 

BMOT 

BFOR 

 

AEL2 

LEN 

 
.230 

-.301** 

.531** 

ลกัษณะมุง่อนาคต 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

เจตคติตอ่การเรียน 

การสง่เสริมการเรียน 

การอบรมเลีย้งด ู

สมัพนัธภาพในครอบครัว 
วิถีชีวิตชนเผ่า 

บรรยากาศทางการเรียน 
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