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การวิเคราะห์ พหุระดับปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่ า ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
An Analysis on Multistage Factors Affecting the Eager to learn Attributes of Prathom Suksa 6
Hill-tribe Students from Schools under the Office of Chiangrai Education Services Area 3
เกวรี แลใจ 1
Kewaree Laejai

บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ระดับ นัก เรี ย นและปั จ จัย ระดับ
ห้ องเรี ยนกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัย
ระดับห้ องเรี ยนที่สง่ ผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชนเผ่า
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 จํานวน 906 คน จาก 31 โรงเรี ยน 42 ห้ องเรี ยน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามวัดลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อ
การเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มการเรี ยนของผู้ปกครอง การอบรมเลี ้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครั ว วิถี
ชีวิตชนเผ่า บรรยากาศทางการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) ด้ วยเทคนิค HLM (Hierarchical linear model)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยระดับนักเรี ยน ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ของผู้ปกครอง การอบรมเลี ้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว และวิถีชีวิตชนเผ่ามีความสัมพันธ์ กบั คุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ปั จ จัยระดับนักเรี ยนที่ ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ย นรู้ มี 3 ปั จจัย ได้ แ ก่ ลัก ษณะมุ่ง อนาคต
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และวิถีชีวิตชนเผ่า โดยร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชน
เผ่าได้ ร้อยละ 49.45
3. ปั จจัยระดับห้ องเรี ยน ได้ แก่ บรรยากาศทางการเรี ยน และการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปั จจัยระดับห้ องเรี ยนที่ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ มี 1 ปั จจัย คือ บรรยากาศทางการเรี ยน
โดยอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่าได้ ร้อยละ 41.3
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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
e-mail address: keanok@hotmail.com

บทนํา

คุณลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน เป็ นคุณลักษณะที่ส่งเสริ มให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบการศึกษาหาความรู้ และตื่นตัว
กับ สิ่ ง แปลกใหม่ร อบตัว อยากรู้ อยากเห็ น เสาะแสวงหาความรู้ มี วิจ ารญาณ เลื อกตัด สิ น ใจ คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ คิดหาเหตุผลคิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้ จกั ซักถาม ค้ นหาคําตอบ
กระตือรื อร้ นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ด้ วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรี ยนรู้ ในแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทําให้ ชีวิตของผู้เรี ยนมีความหมายมีชีวิตชีวา ตลอดจน
สําเร็ จการศึกษา รับผิดชอบงาน รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ ทนั สมัย ทันยุค
ทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีความสุข
จากการค้ นคว้ าเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ได้ แสดงให้ เห็นว่า มีปัจจัยหลากหลายที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ นิรันดร์ ตังธี
้ ระบัณฑิตกุล (2542: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
การใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในเขตการศึกษา 8 พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการเสริ มแรง
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ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน อีกทัง้ พรพรรณ อุทยั วี (2544: 99 – 100) ศึกษา
ตัวบ่งชี ้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนในนักศึกษาครู พบว่า ตัวทํานายที่เป็ นสถานการณ์ และจิตลักษณะ
ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุง่ อนาคต ควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมใฝ่
รู้ ใฝ่ เรี ยน นอกจากนี พ้ ิทักษ์ วงแหวน (2546: 87 – 93) ศึกษาปั จจัยพหุระดับที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และการส่งเสริ มการเรี ยนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมใฝ่ เรี ยน และวัฒนา พาผล
(2551: บทคัดย่อ) ได้ ทําการวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการเรี ยน การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่ออํานาจภายในตน การกําหนด
เป้ าหมายในอนาคต การจัด การเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน จะเห็นได้ ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่หลายปั จจัย
ด้ วยกัน ผู้วิจัยสามารถจัดเป็ นระดับได้ 2 ระดับ คือ ปั จจัยระดับนักเรี ยน เช่น ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อ การ
เรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การได้ รับการส่งเสริ มการเรี ยนจากผู้ปกครอง การอบรมเลี ้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว
และปั จจัยระดับห้ องเรี ยน เช่น การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ บรรยากาศทางการเรี ยน
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (NT) ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า กลุ่มเทอดไท กลุ่มแม่สลองและกลุ่มดอยตุง มี
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่ เรี ยนรู้ เท่ากับ 16.99 17.95 และ 17.97 ตามลําดับ ซึง่ ตํ่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้ านใฝ่ เรี ยนรู้ ของระดับเขตพื ้นที่ คือ 18.53 และต่างจากกลุ่มโรงเรี ยน
ที่มีนักเรี ยนชนเผ่าปนอยู่บ้าง เช่น กลุ่มเกาะช้ างและกลุ่มเวียงเชียงแสน ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่ เรี ยนรู้ เท่ากับ 19.35 และ 19.18 ตามลําดับ จากรายงานผลการทดสอบข้ างต้ น จะเห็นว่านักเรี ยน
ชนเผ่ามีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ คือ ไม่ตัง้ ใจเรี ยน ไม่มีความเพี ยรพยายาม ขาดความกระตือรื อร้ น และไม่
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง (รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ . 2553) ซึง่ จะส่งผลทําให้ มีปัญหาด้ าน
การเรี ยนในระดับที่สูงขึน้ และออกกลางคันในที่สุด และการที่นักเรี ยนจะเกิดคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ได้ นนั ้ อาจต้ อง
อาศัยปั จจัยหลายปั จจัย ซึง่ มีลกั ษณะสอดแทรกเป็ นระดับลดหลัน่ กัน (Hierarchical Nested Data) โดยสามารถ
จัดเป็ น 2 ระดับ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ (Multilevel Analysis) เพื่อให้ ผลการวิจยั มีความถูกต้ อง (Accuracy) มีความเที่ยงตรง
ภายนอก (External Validity) (ศิริชยั กาญจนวาสี.2550: 68 - 69) สามารถอ้ างอิงไปยังประชากรได้ และสามารถ
นําสารสนเทศที่ได้ จากการวิจยั ไปพิจารณาตัดสินใจและปรับปรุ งพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ จูงใจให้ เด็กเกิด
ความอยากในการเรี ยนรู้ และเกิดพัฒนาการในด้ านต่าง ๆ ซึง่ จะนําไปสู่ความสําเร็ จในการเรี ยนของนักเรี ยนได้ เป็ น
อย่างดี

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัยระดับห้ องเรี ยนกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
ของนักเรี ยนชนเผ่า
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัยระดับห้ องเรี ยนที่สง่ ผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนชนเผ่า

วิธีการวิจัย

วิธีการศึกษาวิจยั ในระยะแรกได้ ทําการศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ จากเอกสารและผู้ให้
ข้ อมูลสําคัญ ระยะที่สองศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัยระดับห้ องเรี ยนกับคุณลักษณะ
ใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า และศึกษาค่าอิทธิ พลของปั จจัยระดับนักเรี ยนและปั จจัยระดับห้ องเรี ยนที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชนเผ่าชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จํานวน 906 คน จาก 31 โรงเรี ยน 42 ห้ องเรี ยน
2. สร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามวัด
ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มการเรี ยนของผู้ปกครอง การอบรมเลี ้ยงดู
สัมพันธภาพในครอบครัว วิถีชีวิตชนเผ่า บรรยากาศทางการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
3. เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักเรี ยนชนเผ่า ที่กําลังศึกษาอยู่
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
4. การจัดทํากับข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)
ด้ วยเทคนิค HLM (Hierarchical linear model)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยระดับนักเรี ยนกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายระหว่างปั จจัยระดับนักเรี ยน ได้ แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
(FOR) เจตคติต่อการเรี ยน (ATT) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (MOT) การส่งเสริ มทางการเรี ยนของผู้ปกครอง (PLS) การ
อบรมเลี ้ยงดู (PAR) สัมพันธภาพในครอบครั ว (REL) และวิถีชีวิตชนเผ่า (LIF) กับ คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (ACT)
พบว่า ปั จจัยระดับนักเรี ยนทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปั จจัยระดับนักเรี ยน กับ คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
ตัวแปร
FOR
1.00

ลักษณะมุง่ อนาคต (FOR)
เจตคติตอ่ การเรี ยน (ATT)
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (MOT)
การส่งเสริ มการเรี ยนฯ (PLS)
การอบรมเลี ้ยงดู (PAR)
สัมพันธภาพในครอบครัว (REL)
วิถีชีวิตชนเผ่า (LIF)
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (AEL)
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ATT
.663**
1.00

ปั จจัยระดับนักเรี ยน
MOT
PLS
PAR
.647** .449** .426**
.611** .437** .418**
1.00 .500** .458**
1.00 .689**
1.00

REL
.503**
.521**
.559**
.625**
.679**
1.00

LIF
.305**
.300**
.352**
.324**
.348**
.350**
1.00

ตัวแปรตาม
AEL
.659**
.489**
.729**
.405**
.409**
.459**
.393**
1.00

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยระดับห้ องเรี ยนกับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปั จจัยระดับห้ องเรี ยน ได้ แก่ บรรยากาศทาง การ
เรี ยน (LEN) และการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ (CCL) กับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ซึง่ คํานวณจาก
นักเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ยรายห้ องเรี ยนจํานวน 42 ห้ องเรี ยน พบว่า ปั จจัยระดับห้ องเรี ยน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าเฉลี่ยคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ รายห้ องเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุก
ค่า ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปั จจัยระดับห้ องเรี ยน กับคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
ตัวแปร
ปั จจัยระดับห้ องเรี ยน
ตัวแปรตาม
LEN
CCL
AEL
บรรยากาศทางการเรี ยน(LEN)
1.00
.923**
.679**
การจัดการเรี ยนการสอนฯ(CCL)
1.00
.620**
คุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ (AEL)
1.00
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาอิทธิพลของปั จจัยระดับนักเรี ยนและระดับห้ องเรี ยนต่ อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้
การวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ รายบุคคล (b 0j ) ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของลักษณะมุ่งอนาคต (b 1j ) ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (b 3j ) และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิถีชีวิตชนเผ่า (b 7j ) มีค่า
เท่ากับ 3.371, .261, .360 และ .075 ตามลําดับ ซึง่ ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่าอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ . ทังนี
้ ้ปั จจัยระดับนักเรี ยนร่ วมกันพยากรณ์คณ
ุ ลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ได้ ร้ อยละ 49.45 ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิ พลคงที่ (Fixed Effects) และอิทธิ พลสุ่ม (Random Effects) ของปั จจัยระดับ
นักเรี ยน (Within – Class Analysis) โดยการวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model)
ตัวแปรตาม
Fixed effects
Random effects
Coefficient SE
t
Variance Component df
χ2
Intercept ; b 0j
3.371
.031 107.928**
.039
40 636.471**
FEC slope ; b 1j
.261
.261 9.677**
.014
40
74.759**
ATT slope ; b 2j
-.046
.023
-2.024
.007
40
49.487
MOT slope ; b 3j
.360
.035 10.446**
.025
40
84.929**
PLS slope ; b 4j
-.017
.023
-.792
.006
40
58.560
PAR slope ; b 5j
.055
.025
2.167
.010
40
55.973
REL slope ; b 6j
.010
.019
.509
.004
40
35.230
LIF slope ; b 7j
.075
.016 4.600**
.003
40
49.729
Level 1 error ; σ 12 = .050
R12 = .4945
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์ระดับห้ องเรี ยน (Between – Class Analysis) เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่
(Fixed Effects) โดยใช้ ค่าเฉลี่ยคุณลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้ b 0j เป็ นตัวแปรตาม เพื่ อตรวจสอบผลของปั จ จัยระดับ
ห้ องเรี ยน พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 3.370 ซึง่ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของบรรยากาศทางการเรี ยน ( γ 01 ) มีค่าเท่ากับ .531 ซึง่ ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า บรรยากาศทางการเรี ยนส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนชนเผ่า ทังนี
้ ้ปั จจัยระดับห้ องเรี ยนพยากรณ์คณ
ุ ลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ได้ ร้อยละ 41.3 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบอิทธิ พลคงที่ (Fixed Effects) และอิทธิ พลสุ่ม (Random Effects) ของปั จจัยระดับ
ห้ องเรี ยน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับห้ องเรี ยน (Between – Class Analysis)
Fixed effects
Random effects
Coefficient SE
t
Variance Component df
χ2
Intercept ; b 0j
3.370 .023 144.936**
.021
39 370.352**
CLA ; γ 01
.531
.088 6.005**
สําหรับ FEC slope ; b 1j
.260
.026 10.192**
.012
39 66.735**
CLA ; γ 11
-.301
.102 -2.940**
สําหรับ MOT slope ; b 3j
.359
.033 10.719**
.024
39 76.392**
CLA ; γ 31
.230
.126 1.825
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= .413
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Level 2 error ; σ 22 = .050

R22

จากการวิเคราะห์ทงในระดั
ั้
บนักเรี ยนและระดับห้ องเรี ยน สามารถนํามาสรุ ปเป็ นแผนภาพ ได้ ดงั นี ้
การวิเคราะห์ระดับห้ องเรี ยน
.531**
AEL2
-.301**
LEN
บรรยากาศทางการเรี ยน

BFOR

.230
BMOT

การวิเคราะห์ระดับนักเรี ยน

ATT

FOR

ลักษณะมุง่ อนาคต

-.046

เจตคติตอ่ การเรี ยน

MOT

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

PLS

การส่งเสริ มการเรี ยน

PAR

การอบรมเลี ้ยงดู

.360**
-.017

REL

AEL1

.055
.010

สัมพันธภาพในครอบครัว

.261**

.075**

LIF

วิถีชีวิตชนเผ่า

...... หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีความแปรปรวนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
AEL1 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ในระดับนักเรี ยน
AEL2 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ในระดับห้ องเรี ยน

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์พหุระดับ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค้ นหาปั จจัยระดับนักเรี ยนและระดับห้ องเรี ยนที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชนเผ่า พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลทางบวกต่อคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
ชนเผ่ า ได้ แ ก่ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ วิถี ชีวิตชนเผ่ า และบรรยากาศทางการเรี ย น ดังนัน้ ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การศึก ษาแก่ นัก เรี ย นชนเผ่ า ควรนํ า ข้ อสนเทศนี ไ้ ปเป็ นแนวทางในการวางแผน ส่ง เสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาให้ นกั เรี ยนชนเผ่ามีลกั ษณะมุง่ อนาคต แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีวิถีชีวิตชนเผ่าที่ดี และบรรยากาศ
ทางการเรี ยนที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ อันจะส่งผลให้ นกั เรี ยนชนเผ่ามีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้ ที่ดีขึ ้น
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