
Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 9

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ในจังหวัดอุบลราชธานี

The Causal Model for the Futuristic Thinking of the High School Students in 

Ubon Ratchathani Province

เกรียงชัย โคตรอาษา*1 และ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม**2

1 สาขวิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

E-mail : Ass_kriangchai@yahoo.com

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี  และเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลและค่าพารามิเตอร์ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จังหวัด

อุบลราชธานี  จ�านวน 810 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดตัวแปรสังเกตได้  

27 ตัวแปร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ ค่าดัชนี KMO  ค่า Bartlett’s test และการทดสอบค่าไค-สแควร์ โดยใช้โปรแกรม Mplus

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2= 484.673, df = 264, χ2 /df =1.836,   p = 0.420, SRMR = 0.015,  

RMSEA=0.032, CFI=0.991, TLI = 0.988) ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อการคดิเชงิอนาคต ได้แก่ เจตคตต่ิอการเรยีน (DE=0.191) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (DE=0.096) บุคลิกภาพ (DE=0.152) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคิดเชิงอนาคต ได้แก่ การอบรม 

เลีย้งดแูบบประชาธปิไตย (IE=0.138) การก�ากบัตนเอง (IE=0.080) บรรยากาศในชัน้เรยีน (IE=0.213) และตวัแปรแฝงทีม่อีทิธพิล

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดเชิงอนาคตได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู (DE=0.170,IE=0.092)ยุทธศาสตร์การเรียน 

(DE=0.429,IE=0.154) ตวัแปรทัง้หมดภายในโมเดลสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรการคดิเชงิอนาคตได้ร้อยละ 88.90  

 2. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า ไม่มี

ความแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล (χ2 = 976.552, df = 951, p-value = 0.277,  χ2/df = 1.027, CFI = 0.999, TLI = 

0.999, RMSEA = 0.010, SRMR = 0.024) แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ (∆χ2
4-3

  =  2452.751, ∆df
4-3

  = 15, 

ค่าวิกฤติ = 24.996, α=0.05)

ค�าส�าคัญ:  การคิดเชิงอนาคต  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล

Abstract
 The research aimed to study and develop the causal model of the futuristic thinking of the upper 

school students in Ubon Ratchathani province and to test an invariance of the model in question and  

the value of parameter of the casual model of the futuristic thinking of the upper school students in the 

small-, medium- and large-sized schools.  The samples used in the research were 810 upper school students 

in the first semester of the academic year 2015.  They were derived by means of a multistage random 
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sampling. The research instrument was a test of twenty-seven observable variables.  Statistics were percent-

age, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, co-relation coefficient, Bartlett’s test, and  chi-square. 

 The research findings were as follows. 

 1. The model in the study was in accordance with the empirical data ( χ2 =484.673, df = 264, χ2 /

df =1.836, p = 0.420, SRMR = 0.015,  RMSEA=0.032, CFI=0.991, TLI = 0.988).   The variables which directly 

influenced the futuristic thinking were: attitude towards learning (DE=0.191),  achievement motivation 

(DE=0.096), personality (DE=0.152).  The variables which indirectly influenced the futuristic thinking were 

democratic upbringing (IE=0.138),  self-monitoring (IE=0.080),  classroom atmosphere (IE=0.213).  The variables 

which both directly and indirectly influenced the futuristic thinking were teachers’ teaching behavior 

(DE=0.170,IE=0.092), learning strategies (DE=0.429,IE=0.154).  All the variables in the model in question could 

explain the variance of the futuristic thinking by 88.90%. 

 2. The test result of an invariability of the model between the small-, medium- and large-sized 

schools showed that there was no variance of the model (χ2 = 976.552, df = 951, p-value = 0.277,  χ2/df  

= 1.027, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA = 0.010, SRMR = 0.024).  There was a variance of the parameter  

(∆ χ224-3 = 2452.751,∆df4-3  = 15, ค่าวิกฤติ = 24.996, a=0.05). 

Keywords: futuristic thinking, causal model, invariance of model

บทน�า 

 การเปลีย่นแปลงของสงัคมในปัจจบุนั มผีลต่อการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคน จากการได้รับข้อมูล ข่าวสาร 

จากสื่อหรือการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีผลต่อ

ความสามารถในการปรับตัว ฉะนั้นการปรับตัวให้เข้ากับ

สังคมปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้รู้

และทนัต่อเหตกุารณ์เปลีย่นแปลงดงักล่าว การจดัการเรยีน

การสอนในปัจจุบันจึงมีจุดมุ ่งหมายในการที่ให้ผู ้เรียน

สามารถเรียนรู ้ด ้วยตนเอง โดยครูมีบทบาทในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้

ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ และเรยีนรูจ้ากส่ิงทีอ่ยู่

ใกล้ตวัของผูเ้รียน เรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจทีอ่ยากจะเรยีน

รู้และมีความสุขไปกับการเรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติ  สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆแนวทางในการจัดการ

การเรียนการสอนก็เช่นกัน  เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตัวเอง

อย่างเต็มศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีการ

ส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ส�านกึในบทบาทและหน้าที่

ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให้ผู้เรียน

ทกุคน มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้และถอืว่า

ผูเ้รยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษา ส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และตามธรรมชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นคนเก่ง ดี และด�ารงอยู่ได้อย่าง 

มคีวามสขุ มคีณุภาพ และมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามท่ี

สถานศกึษาและประเทศชาตกิ�าหนดไว้ กระบวนการคดิเชงิ

อนาคต การขยายขอบเขตของสมองในการคาดการณ์ สิ่งที่

เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เห็นภาพต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ 

โดยการพัฒนาทักษะ 2 ด้าน ได้แก่หลักการคิดเกี่ยวกับ

อนาคต อันจะช่วยให้เรามองเห็นภาพอนาคต และการใช้

เครื่องมือที่ช่วยคาดการณ์อนาคตที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพ

ที่คลุมเครือได้ชัดเจนขึ้น และสามารถน�าส่ิงที่คาดการณ์ได้

นัน้ มาใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ (เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ์

ศักดิ์ 2549) ในการจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด

ขึน้รอบๆ ตวัแล้วควรจะส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถใน

การคิดคาดการณ์หรือการเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต หรอือาจเป็นการเตรยีม

พร้อมเพือ่การคาดการณ์สิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตทีจ่ะเป็น

สิ่งที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

จะเกิดขึ้น ซึ่งการคิดนี้เรียกว่า การคิดเชิงอนาคต (Futuris-

tic Thinking) ซึ่งถ้าผู ้เรียนได้ฝึกคิดเชิงอนาคตอย่าง

สม�่าเสมอ จะท�าให้ผู้เรียนมีลักษณะของนักคิดเชิงอนาคต 

(Futurist) นั่นคือผู ้เรียนสามารถจัดการกับส่ิงต่างๆ  

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ได้อย่างเหมาะสมซึง่มคีวามสอดคล้องกับ

แนวคิดเวห์เมเออร์ (Wehmeyer 1986) ได้กล่าวถึง 
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ความส�าคัญของนักคิดเชิงอนาคตว่านักคิดเชิงอนาคตเป็น

นักคิดที่ศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและอดีต เพื่อน�าข้อมูลที่ได้

นั้นไปใช้ท�านายเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น   

ทีม่คีวามเป็นได้หรอืใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดรวม

ถึงแนวความคิดของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545) ที่กล่าวว่า 

การทีบ่คุคลมกีารพฒันาการคดิย่อมท�าให้เกดิภมูปัิญญาและ

วิสัยทัศน์ (Vision) ท�าให้บุคคลสามารถมองไปสู่อนาคต  

มีความเป็นมนุษย์ยุคใหม่ที่มีความคิดลึกกว้างและไกล  

เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพและเป็นตวัจกัรส�าคญัเป็น

แนวแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมและปัญหาทาง 

การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากความส�าคัญและเหตุผลทางวิชาการของ 

การคิดเชิงอนาคต ดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาและ

พฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองการคดิเชงิอนาคต

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด

อุบลราชธานี  ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปร เจตคติต่อการเรียน 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

การก�ากับตนเอง บุคลิกภาพ บรรยากาศในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการสอนของครู และยุทธศาสตร์การเรียนรู ้  

โดยการวิเคราะห์ตามโมเดลเชิงสาเหตุ ซ่ึงเป็นเทคนิคทาง

สถิติที่อาศัยการประยุกต์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

โดยศึกษาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรตามทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม โดยการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ และศึกษา 

หาผลการทดสอบไม่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ 

ระหว่างกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ

โรงเรียนขนาดใหญ่  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อสนเทศ 

ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ

จัดการศึกษา สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตขุองการคดิเชงิอนาคตของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 30,178 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�านวน 

810 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของตัวอย่าง ตามหลักเกณฑ์

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม M Plus ซึ่งใช้การประมาณค่า

พารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum likelihood ซึ่งแฮร์ (Hair, 

Anderson,Tatham and Black, 2006) ได้เสนอแนะขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างไว้ ประมาณ 20 เท่าของจ�านวนพารามเิตอร์

ที่ประมาณค่าในโมเดล (Hair, Anderson and Black , 

2010; Kelloway. 1998 ; Bentler and Chou. 1987)    

โดยเส้นทางอิทธิพลที่ต้องการประมาณค่าพารามิเตอร์ใน

โมเดลมีจ�านวน 27 พารามิเตอร์ ดังนั้น ตัวอย่างที่ใช้จึง

ต้องการอย่างต�่า 540 คน ในการศึกษาครั้งน้ีใช้ตัวอย่าง

จ�านวน 810 คน เพื่อให้โมเดลมีความแกร่ง (Robust-

ness) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรตาม 

ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง 1 ตัวแปร คือ การคิดเชิงอนาคต (TKZ) 

วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การมองภาพ

อย่างองค์รวม (tkz1) หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (tkz2) 

หลักความต่อเนื่อง (tkz3) หลักการจินตนาการ (tkz4) และ

หลักการดุลภาพ (tkz5)

 ตั วแปรอิสระเป ็นตัวแปรแฝง 8 ตัวแปร  

ประกอบด้วย เจตคติต่อการเรียน (ATZ) วัดได้จากตัวแปร

สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความรู้ (atz1) ความรู้สึก (atz2) 

และแนวโน้มพฤติกรรม(atz3)แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ACZ)  

วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ ความกล้าเสี่ยง 

(acz1) ความกระตือรือร้น (acz2) และความรับผิดชอบ 

(acz3) บรรยากาศในชั้นเรียน(AMZ) วัดได้จากตัวแปร

สังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วม (amz1) และความ

ผูกพันฉันท์มิตร (amz2) การก�ากับตน (SEZ) วัดได้จาก

ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การควบคุมตนเอง (sez1) 

การปรบัตนเอง (sez2) และการเปลีย่นแปลงตนเอง (sez3)

บุคลิกภาพ (PEZ)  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร คือ 

การแสดงตน (pez1) และสตปัิญญา (pez2) การอบรมเลีย้ง

ดูแบบประชาธิปไตย (PAZ) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  
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3 ตัวแปร คือ การให้ความรักความอบอุ่น (paz1) การใช้

เหตุผล (paz2) และการให้อิสระในการตัดสินใจ (paz3) 

พฤติกรรมการสอนของครู (BEZ) วัดได้จากตัวแปรสังเกต

ได้ 3 ตัวแปร คือ การเตรียมการสอน (bez1) การด�าเนิน

การสอน (bez2) และการประเมินผลการสอน (bez3) 

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ (MGZ) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  

3 ตัวแปร คือ การระบุปัญหาและการวางแผน (mgz1)  

การก�ากับการปฏิบัติงาน (mgz2) และการตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข (mgz3) 

 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 

ระหว่างวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถงึ วนัที ่20 สงิหาคม 

พ.ศ. 2557 โดยจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบในรอบแรก จึงได้

ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ได้รับคืน จน

กระทั่งได้รับคืนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนครบกลุ ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 810 คน คิดเป็น ร้อยละ 100

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ฉบับ คือ  

1) แบบวัดการคิดเชิงอนาคตและ 2) แบบวัดปัจจัยที่เป็น

สาเหตุของการคิดเชิงอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ฉบับ

ที่ 1 แบบวัดการคิดเชิงอนาคต วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  

5 ตัวแปร มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC=0.60-1.00)  

มีค่าความเชื่อมั่นระดับปานกลางถึงสูง (0.562 ถึง 0.805) 

มีค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (CFA=0.784-0.933) และมีค่า

อ�านาจจ�าแนก (r=0.287-0.758) ฉบับที่ 2 แบบวัดตัวแปร

เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคต มี 8 ตัวแปร ประกอบด้วย 

ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  

3 ตัวแปร มีค่าความเชื่อมั่น0.489 ถึง 0.648 ตัวแปรการ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 

3 ตัวแปร มีค่าความเช่ือม่ัน 0.549 ถึง 0.887 ตัวแปร 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร  

มีค่าความเชื่อมั่น 0.613 ถึง 0.767 ตัวแปรการก�ากับตน  

วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีค่าความเชื่อมั่น 0.657 

ถึง 0.733 ตัวแปรบุคลิกภาพ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้  

2 ตัวแปร มีค่าความเช่ือม่ัน0.466 และ0.742 ตัวแปร

บรรยากาศในชั้นเรียนวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร 

มีค่าความเชื่อมั่น 0.686 และ 0.840 ตัวแปรพฤติกรรมการ

สอนของครูวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีค่าความ

เชื่อมั่น 0.669 ถึง 0.824 ตัวแปรยุทธศาสตร์การเรียนวัดได้

จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีค่าความเชื่อมั่น 0.635 ถึง 

0.749

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติบรรยาย 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าการกระจายข้อมูล ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต

ได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคต

ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการวเิคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 3. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirma-

tory factor analysis : CFA) เพื่อตรวจ สอบความตรงของ

โมเดลการวัดตัวแปรแฝงแต่ละด้าน

 4. วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายตามสมมตฐิาน ซึง่ผู้วจิยัสร้างขึน้จาก

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum 

likelihood : ML) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรแฝงจ�านวน  

9 ตัวแปร ได้แก่ การคิดเชิงอนาคต เจตคติต่อการเรียน  

การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การก�ากับ

ตน บุคลิกภาพ บรรยากาศในชั้นเรียน พฤติกรรมการสอน

ของครู และยุทธศาสตร์การเรียน

 5. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง กลุ่มพหุ  

เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็นการทดสอบความ 

ไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และความไม่แปรเปลี่ยน

ของค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์

อทิธพิลเชงิสาเหตจุากตวัแปรแฝงภายนอกไปยงัตวัแปรแฝง

ภายใน และค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ

ระหว่างตัวแปรแฝงภายใน

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ

ของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิง

อนาคตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

พิจารณาจากค่า χ2 เท่ากับ 484.673 ค่า df เท่ากับ 264 

ค่า χ2/df เท่ากับ 1.836 ค่า p เท่ากับ 0.420 ค่า CFI  

เท่ากับ 0.991 ค่า TLI เท่ากับ 0.988 รวมถึงค่า SRMR และ 
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RMSEA เท ่ากับ 0.015 และ 0.0329 ตามล�าดับ 

ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ของความแปรปรวน 0.889 แสดง

ว่า ตวัแปรในโมเดลสามารถอธบิายความแปรปรวนของการ

คิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

ร้อยละ 88.90 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อการ

คดิเชงิ อนาคต พบว่า ได้รบัอทิธพิลทางตรงจากยทุธศาสตร์

การเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.429 รองลงมาได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากเจตคติต่อการเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.191 และได้รับ

อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 

0.170 แสดงดังภาพประกอบ 1

 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า นักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะมคีวามสามารถในการคดิเชงิ

อนาคตสูงขึ้น เมื่อนักเรียนมียุทธศาสตร์การเรียนเพิ่มมาก

ขึ้น มีเจตคติต่อการเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูที่ดี

6 
 
พฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.170 แสดงดัง
ภาพประกอบ 1 
 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมีความสามารถในการคิดเชิง
อนาคตสูงข้ึน เม่ือนักเรียนมียุทธศาสตร์การเรียนเพ่ิม

มากข้ึน มีเจตคติต่อการเรียนและพฤติกรรมการสอน
ของครูที่ดี 
 
 
 
 

 

= 484.673, df= 264, ค่า p = 0.420, /df=1.836 ดัชนี CFI=0.991 ดัชนี TLI = 0.988  
ดัชนี RMSEA =0.0329 SRMR =0.015 และ R2=0.889 

 

ภาพที ่1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 2.  ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลความสัมพันธ์ของการคิดเชิงอนาคตของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคต ซ่ึง
เป็นโมเดลที่ไม่มีความแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล
หรือไม่มีการก าหนดเงื่อนไขบังคับ พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่า = 976.552, df= 951, ค่า p = 0.276, 

/df=1.027 ดัชนี CFI=0.999 ดัชนี TLI = 0.999 
ดัชนี RMSEA และ SRMR เท่ากับ 0.010 และ 
0.024 ตามล าดับ จากค่าดัชนี พบว่า ค่า p มีค่ามาก  
ท าให้ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน ดัชนีCFI มีค่าเข้าใกล้ 1 
ดัชนีค่า RMR และ RMSEA มีค่าเข้าใกล้ 0 
และ /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าสถิติมีความ

สอดคล้องกัน จึ งยอมรับสมมติฐานที่ ว่าโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการคิดเชิงอนาคตของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามสมมติฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการคิดเชิงอนาคตของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่
แตกต่างกัน มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล 
แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิ เตอร์ของ      
เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอก
ไปยังตัวแปรแฝงภายใน และค่าพารามิเตอร์ของเมท
ริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายใน ดัง 
ตารางที่ 1 
 เมื่อพิจารณาค่า 2/df พบว่า รูปแบบโมเดลใน
สมมติฐานที่ 1 มีค่าต่ าท่ีสุด (2/df=1.027) แสดงว่า

 QUOTE  = 484.673, df= 264, ค่า p = 0.420,  QUOTE  /df=1.836 ดัชนี CFI=0.991 ดัชนี TLI = 0.988 

ดัชนี RMSEA =0.0329 SRMR =0.015 และ R2=0.889

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. ผลการวเิคราะห์ความไม่แปรเปลีย่นของโมเดล

ความสัมพันธ์ของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ

ของการคดิเชงิอนาคต ซึง่เป็นโมเดลทีไ่ม่มคีวามแปรเปล่ียน

ของรปูแบบโมเดลหรอืไม่มกีารก�าหนดเงือ่นไขบงัคบั พบว่า 

โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณา

จากค่า  χ2  = 976.552, df= 951, ค่า p = 0.276,  

χ2/df=1.027 ดัชนี CFI=0.999 ดัชนี TLI = 0.999 ดัชนี 

RMSEA และ SRMR เท่ากับ 0.010 และ 0.024 ตามล�าดับ 

จากค่าดชัน ีพบว่า ค่า p มค่ีามาก ท�าให้ไม่ปฏเิสธสมมตฐิาน 

ดัชนีCFI มีค่าเข้าใกล้ 1 ดัชนีค่า RMR และ RMSEA มีค่า

เข้าใกล้ 0 และ χ2 /df มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าสถิติมีความ

สอดคล้องกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานทีว่่าโมเดลความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ หรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการคิดเชิง

อนาคตของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรียน

ที่แตกต่างกัน มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่

มคีวามแปรเปล่ียนของค่าพารามเิตอร์ของ เมทรกิซ์อทิธพิล

เชงิสาเหตจุากตวัแปรแฝงภายนอกไปยงัตวัแปรแฝงภายใน 

และค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง

ตัวแปรแฝงภายใน ดังตารางที่ 1

 เมื่อพิจารณาค่า χ2/df พบว่า รูปแบบโมเดลใน

สมมติฐานที่ 1 มีค่าต�่าที่สุด (χ2/df=1.027) แสดงว่าเป็น

โมเดลทีม่คีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ดทีีส่ดุ และ

เมือ่พจิารณาตวัแปรทีม่คีวาม สมัพนัธ์ เชงิสาเหตตุ่อการคิด
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เชิงอนาคตของ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการคิดเชิง

อนาคตมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การเรียน รองลงมา คือ 

เจตคตต่ิอการเรียนและพฤตกิรรมการสอนของคร ูซึง่ผลการ

วเิคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์เชงิ สาเหตุ

ของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงใน

ตารางที่  1 

7 
 

เป็นโมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
ที่สุด และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความ สัมพันธ์    
เชิงสาเหตุต่อการคิดเชิงอนาคตของ นักเรียน ระดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  พ บ ว่ า  ตั ว แ ป ร ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการคิดเชิงอนาคตมาก
ที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การเรียน รองลงมา คือ เจตคติ

ต่อการเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง      
สาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และค่าพารามิเตอร์ 
 

โมเดล 2 df 2/df p CFI TLI RMSEA SRMR 
1.Ho1 976.552 951 1.027 0.277 0.999 0.999 0.010 0.024 
2. Ho2 983.783 957 1.028 0.143 0.998 0.998 0.013 0.030 
3. Ho3 999.242 967 1.033 0.093 0.992 0.991 0.027 0.050 
4. Ho4 3451.99 982 3.515 0.000 0.896 0.889 0.097 0.561 

△ χ2
2-1 = 7.231 △df2-1  =  6 ค่าวิกฤติ = 12.592 (=0.05) 

△χ2
3-2 = 15.459 △df3-2  = 10 ค่าวิกฤติ = 18.307 (=0.05) 

△χ2
4-3=2452.750 △df4-3  = 15 ค่าวิกฤติ = 24.996 (=0.05) 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมมากท่ีสุด คือยุทธศาสตร์การ
เรียน รองลงมาคือ พฤติกรรมการสอนของครู ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวมากที่สุด คือเจต
คติต่อการเรียน ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรภัทร วรเชษฐ์ (2548)ทีพ่บว่า ทัศนคติต่อการ
เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปร
เจตคติต่อการเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะมุ่ง
อนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรชนก พุ่ม
พวง (2546)ที่พบว่า ตัวแปรทัศนคติต่อการเรียน     
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต และมี

อิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ ปิยกาญจน์   
กิจอุดมทรัพย์ (2539) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการเรียน    
มีความสัมพันธ์กับลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
อย่างเดียวรองลงมา คือ บุคลิกภาพ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ เจนจริยานนท์ 
(2542) ที่พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตโดยรวมทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ เนตรชนก พุ่มพวง 
(2546) ที่พบว่า  นักเรียนที่ มีบุคลิกภาพแบบเอ       
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต และ
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อลักษณะ มุ่งอนาคตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมราลักษณ์ ไชยวงค์ษา (2548) ที่
พบว่า ตัวแปร บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ

ของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม

มากที่สุด คือยุทธศาสตร์การเรียน รองลงมาคือ พฤติกรรม

การสอนของครู ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวมาก

ทีส่ดุ คอืเจตคตต่ิอการเรยีน ซ่ึงผลการวจิยัสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ กรภัทร วรเชษฐ์ (2548)ที่พบว่า ทัศนคติต่อการ

เรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัลกัษณะมุง่อนาคตอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเจตคติต่อการ

เรยีน มอีทิธพิลทางตรงต่อลกัษณะมุง่อนาคต สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ เนตรชนก พุ่มพวง (2546)ท่ีพบว่า ตัวแปร

ทัศนคติต่อการเรียน     มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะ

มุ่งอนาคต และมีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ ปิยกาญจน์   

กจิอดุมทรพัย์ (2539) ทีพ่บว่า ทศันคตต่ิอการเรยีน มคีวาม

สัมพันธ์กับลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียวรองลงมา 

คือ บุคลิกภาพ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พรทิพย์ เจนจริยานนท์ (2542) ที่พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต

โดยรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ เนตรชนก 

พุ่มพวง (2546) ที่พบว่า นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ       

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต และเป็น

ตัวแปรที่ส่งผลต่อลักษณะ มุ่งอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 สอดคล ้องกับงานวิจัยของ  

อมัราลกัษณ์  ไชยวงค์ษา (2548) ทีพ่บว่า ตวัแปร บคุลกิภาพ 

มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตอย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ นพวรรณ ค�าอาษา (2550) ที่พบว่าตัวแปรบุคลิกภาพ 

มีความสัมพันธ์และส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะนักคิดเชิง

อนาคตโดยรวมและด้านการยอมรบัความเปลีย่นแปลงอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง

อย่างเดียวตัวสุดท้าย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กรภัทร วรเชษฐ์ (2548) ที่พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะมุ ่งอนาคตของ

นักเรียนและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พรทิพย์ เจนจริยานนท์ (2542) ที่พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญกับลักษณะ

มุ่งอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เนตรชนก พุ่มพวง (2546) ที่พบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคต

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส�าคัญ ตัวแปรที่

มอีทิธพิลทางอ้อมอย่างเดยีวมากทีสุ่ด คือ บรรยากาศในชัน้

เรียน รองลงมาคือ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และตัวแปร

ที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างเดียวน้อยที่สุด คือ การก�ากับ

ตนเอง

 ดังน้ัน แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การเรียน 

เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู แรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลต่อการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน  



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 15

หากนักเรียนมียุทธศาสตร์การเรียนต่อการเรียนมากย่อม 

ส่งผลท�าให้การคิดเชิงอนาคตสูงด้วย ในทางกลับกัน ถ้า

นักเรียนมียุทธศาสตร์การเรียนน้อยย่อมท�าให้การคิดเชิง

อนาคตต�่าด้วย

 ดังนั้น หากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มียุทธศาสตร์การเรียน  

มีเจตคติต่อการเรียน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ย่อมที่จะ

ท�าให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิเชงิอนาคตสงูเพิม่ขึน้

 2. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลีย่นของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการ

ทดสอบ พบว่า โมเดลไม่มีความแปรเปลี่ยนของรูปแบบ

โมเดล ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัย

พร นนท์แก้ว (2551) ที่ได้พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมี

คณุธรรมจริยธรรมของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายซึง่ผล

การวิจัย พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุความมีคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความแปรเปล่ียน

ของรปูแบบโมเดลระหว่างโรงเรยีนในเมอืงและโรงเรยีนนอก

เมอืง แต่มคีวามแปรเปลีย่นของค่าพารามเิตอร์สมัประสทิธิ์

การถดถอยของตัวแปรสังเกตได้บนตัวแปรภายในแฝง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี ยังสุข (2552) ที่ศึกษา

ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลความสามารถในการจัดการ

ตนเองของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่พบว่า โมเดลความสามารถใน

การจัดการตนเองของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 มีความไม่แปร

เปลี่ยนของรูปแบบโมเดลจากกลุ ่มนักเรียนท่ีมีเพศ 

(ชาย-หญงิ) และสงักดัสถานศกึษา (รฐับาล-เอกชน) ต่างกนั 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณหา เทพดุสิต (2554) ที่ได้

ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า โมเดลไม่มีความแปร

เปลีย่นด้านรปูแบบแต่มคีวามแปรเปลีย่นในค่าพารามเิตอร์

ระหว่างโรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ จิราพร ผลประเสริฐ (2542) ที่ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน 

ความพึงพอใจในงาน และความผกูพันในอาชีพ ผลการวิจยั 

พบว่า ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในอาชีพของ

กลุม่โรงเรยีน 5 สงักดั มคีวามไม่แปรเปลีย่นของรปูแบบของ

โมเดลและมีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ทุกค่าที่

ทดสอบระหว่างกลุ่มโรงเรียน 5 สังกัด สอดคล้องกับ วรรณี 

แกมเกต ุ(2540) ทีไ่ด้ศกึษาการพฒันาตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพ

การใช้ครู โดยการประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่ม 

พหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มที ผลการวิจัย พบว่า โมเดล

ประสทิธภิาพ การใช้ครขูองตวัแปรทีว่ดัโดยใช้วธิกีารวดัทาง

ตรงและทางอ้อม ของกลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 สังกัด มีความแปร

เปล่ียนของค่า พารามิเตอร์น�้าหนักองค์ประกอบ และ 

ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลือ่น 

โมเดลที่วัดโดยใช้วิธีการทางอ้อมยังมีความแปรเปล่ียนของ

ค่าพารามิเตอร์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของ

ตัวแปรภายนอกแฝงด้วย

 จากผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของรูป

แบบโมเดล แสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ไม่ว่าจะศึกษาอยู ่ในโรงเรียนใด ภายในจังหวัด

อุบลราชธานีก็มีปัจจัยที่ท�าให้ความสามารถในการคิดเชิง

อนาคตนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียน และการอบรมเลี้ยงดู

จากผู้ปกครอง จะเป็นส่ิงที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายมคีวามสามารถในการคดิเชงิอนาคต

อยู่ในระดับสูงขึ้น อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่า ตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เหมือนกัน และก�า ลัง ศึกษาอยู ่ โรงเรียนในจังหวัด

อุบลราชธานี ที่มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายกัน จึงเป็น

สาเหตทุีท่�าให้โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองการคดิเชงิ

อนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นม ี

ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล

 แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของโรงเรียนก็จะพบว่า 

มีความแตกต่างกัน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีความแตกต่างกัน 

ในลักษณะการด�ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมที่มีความ 

แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความแปรเปลี่ยนของค่า

พารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร 

แฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน และค่าพารามิเตอร์

ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายใน

 กล่าวโดยสรปุ ความสามารถในการคดิเชงิอนาคต

ของนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จะสูงขึ้น 

เป็นสาเหตุโดยตรงมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ 

การมีครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีขึ้น ได้รับการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นกัเรยีน นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีนมาก

ขึ้น
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ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธทิางตรง

ต่อความสามารถในการคดิเชงิอนาคตสงูสดุคอื ยทุธศาสตร์

การเรียน และจากการวิเคราะห์กลุ่มพหุในโรงเรียนขนาด

เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า 

ยทุธศาสตร์การเรยีน เป็นตวัแปรเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลสูงสุด 

ต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน ในขณะ

เดียวกันตัวแปรอื่นท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ต่อความสามารถในการคดิเชงิอนาคตก็มคีวามส�าคญั ดงันัน้

ถ้าต้องการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของ

นักเรียน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรพิจารณาน�ารูปแบบการ

พัฒนาตามโมเดลไปใช้ ดังนี้

 ข้อที่ 1 ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ควรให้ความส�าคญัและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

รวมถึงกิจกรรมเสริมทั้ ง ในและนอกหลักสูตร เช ่น  

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายนักคิด 

จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

กระบวนการคดิ เพือ่ใหน้กัเรยีนได้แสดงความคดิเชงิอนาคต

ต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น

ความส�าคญัของการคดิเชงิอนาคต และรูจ้กัเช่ือมโยงน�าเอา

ความรู้ความสามารถด้านการคิดเชิงอนาคตไปใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตประจ�าวันได้ ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

การคิดเชิงอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีใน 

ชัน้เรียน เพราะปัจจยัทีก่ล่าวมามอีทิธพิลและจะช่วยพฒันา

ให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิเชงิอนาคตได้สงูขึน้ด้วย

 ข้อที่ 2 ส�าหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองควร

อบรมเลีย้งดบูตุรโดยการให้ความรกัความอบอุน่ มกีารดแูล

เอาใจใส่บุตรด้วยการให้ก�าลังใจและช่วยเหลือในการเรียน 

ส่งเสริมให้บุตรมีอิสระในการท�ากิจกรรมและการตัดสินใจ

หรอืแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมเีหตผุล ใหโ้อกาสเดก็ 

ในการปรับปรุงตนเองและการแสดงความยินดีเมื่อการท�า

งานนั้นประสบผลส�าเร็จ ซึ่งจะท�าให้มีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ

ในการคิดเชิงอนาคตสูงขึ้นด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ข้อที ่1 โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองการคดิ

เชิงอนาคต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี 

เท่านัน้ ควรน�าโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองการคดิเชงิ

อนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไป

ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอืน่ๆ เพือ่เป็นการยนืยนัความ

ตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น

 ข้อที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน 

ตัวแปรส่วนใหญ่เน้นปัจจัยภายในตัวบุคคล จึงท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลระดับเดียว ดังนั้นหากวิจัยครั้งต่อไป ควรมี

การศึกษาตัวแปรหลายระดับ รวมทั้งศึกษาจากกลุ ่ม

ประชากรที่กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

และธรรมชาติของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยอาจเลือกใช้

การวเิคราะห์ข้อมลูพหรุะดบั (Multilevel Analysis) ซึง่จะ

ช่วยให้การศกึษาเกดิองค์ความรูต่้อยอดทีม่คีณุค่ามากยิง่ขึน้

 ข้อที่ 3 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ (Action Research) โดยใช้ตัวแปรแฝงในโมเดลเชิง

สาเหตุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เช่น ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน 

ซึง่จะเกดิประโยชน์ ในการวางแผนเพือ่พฒันาความสามารถ

ในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา

อนุเคราะห์ในการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม ประธานและกรรมการ

ที่ปรึกษา โดยได้เอาใจใส่และตรวจแก้วิทยานิพนธ์เพื่อให้

สมบูรณ์ที่สุดและให้ก�าลังใจแก่ผู ้วิจัยตลอดมา จึงขอ

ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก ่

ผู้วิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ ขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าแก้ไขใน

การจดัท�าเครือ่งมอืส�าหรบัการวจิยัครัง้นีอ้ย่างดยีิง่  นอกจาก

นี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ทุกท่านที่มา ณ โอกาสนี้
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