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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของเพื่ อ เปนแนวทางในการทํ า วิ จั ย ในครั้ ง นี้
ประกอบดวยส'วนที่สําคัญดังต'อไปนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ภูมิหลังทางการศึกษา
2.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะห8ขอมูล
2.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีผูใหความหมายของคําว'าผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
(Academic achievement) เอาไวหลายท'านที่น'าสนใจและมีความสอดคลองกับงานวิจัยมีดังต'อไปนี้
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยน หมายถึ ง ผลสํ าเร็ จ (ราชบั ณฑิ ตยสถาน. 2530 : 529) นอกจากนั้ น
นักการศึกษาไดใหความหมายเอาไวว'าเปนการเขาถึงความรูหรือพัฒนาทักษะทางการเรียนซึ่งโดยปกติ
พิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดใหหรือคะแนนที่ไดจากงานที่มอบใหหรือทั้ งสองอย'าง (Good,
Carter V. 1973 : 153) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ8กับองค8ประกอบดานสติปWญญาและ
องค8ประกอบทางดานที่ไม'ใช'สติปW ญญาไดแก' เศรษฐกิจ สัง คม แรงจูงใจ และดานอื่นๆ (Anastasi,
P.Anne 1982 : 148) คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยเกิดจาก
การผ' านประสบการณ8 การเรียนรู หรือ จากการเรียนการสอนแลวเปนผลใหเกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม (ไพศาล หวังพานิช 2536 : 139) และดัชนีชี้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการสอน
ที่สําคัญประการหนึ่ง (Eysneck, H.J. and Meili, R. 1969 : 16)
ความหมายที่ ผ'านมา พอสรุป ไดว' า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั้ น หมายถึง ความสํ าเร็ จในการ
พยายามเขาถึงองค8 ความรู โดยจะตองอาศัยความพยายามทั้งในองค8ประกอบที่เกี่ยวกั บสติปWญญา
และองค8ประกอบที่ไม'เกี่ยวกับสติ ปWญญา แสดงผลลัพธ8ออกมาในรู ปของคะแนน เกรด จากการทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป หรือการเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติดานใดดานหนึ่ง
ที่ไดรับการพัฒนาจากการผ'านการเรียนการสอนหรือวิธีการอื่นที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขึ้นมา นอกจากนี้ยังเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาไดอีกดวย

2.2 ภูมิหลังทางการศึกษา
ภูมิหลัง หมายถึง ประวัติความเปนไปแต'ดั้งเดิม (เมตามีเดีย. 2560)
การศึกษา หมายถึง การเล'าเรียน ฝhก ฝน และอบรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554. 2561)
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การศึกษาเปนกิจกรรมทางสังคมที่มีส'วนสําคัญพื้นฐานต'อการพัฒนาทุนทางสังคมใหแก'คน
ของชาติ ใหมีความแข็งแกร'ง ซึ่งสามารถวัดไดจากคุณภาพของระบบการศึกษา (ชัยอนันต8 สมุทวณิช.
2542)
การศึกษามีความหมายทั่วไปอย'างกวาง คือ เปนวิธีการส'งผ'านจุดมุ'งหมายและธรรมเนียม
ประเพณีใ หคงอยู' ต' อไปจากรุ' นสู' รุ' น โดยทั่ วไปการศึ ก ษาจะเกิ ดขึ้ นผ' า นประสบการณ8 ต'างๆ ที่ มี
ผลกระทบเชิ ง พั ฒ นาต' อ วิ ธีคิด ความรู สึ ก หรื อ การกระทํ าของคน ในความหมายที่ จํ าเพาะลงไป
หมายถึ ง กระบวนการที่ เ ปนทางการของการส' งผ' านความรู ทั กษะ จารี ต ประเพณี และค'านิ ยม
ที่สั่งสมจากรุ'นหนึ่งสู'อีกรุ'นหนึ่งผ'านสถานศึกษา (Wikipedia. 2561)
สํ าหรั บ การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห' ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี 3 รู ป แบบคื อ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูวิจัยขอสรุปความหมายของคําว'า ภูมิหลังทางการศึกษา คือ ประวัติความเปนมาแต'เดิม
ที่เกี่ยวกับกระบวนการใหและรับความรู การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสรางจิตสํานึก การเพิ่มทักษะ
แก'บุคคลเพื่อใหประพฤติตนและประกอบอาชีพร'วมกับคนอื่นไดอย'างเหมาะสม

2.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะห-ขอมูล
ไดแก' รอยละ ค' า เฉลี่ ย ค' า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค' า สั ม ประสิ ท ธ8 ส หสั ม พั น ธ8 เ พี ย ร8 สั น
การวิเคราะห8 การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
2.3.1 รอยละ (Percentage) เปนค'าสถิติที่นิยมใชกั นมาก โดยเปนการเปรียบเที ยบความถี่
หรือจํานวนที่ตองการกับความถี่ห รือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 จะหาค' ารอยละจากสูตร
ต'อไปนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2552 : 130)
(2.1)
Ni
PCT =
× 100
Nt

เมื่อ

PCT
Ni
Nt

แทน
แทน
แทน

รอยละของสิ่งที่ศึกษา
จํานวนส'วนย'อยที่ศึกษา
จํานวนส'วนใหญ'ทั้งหมด

ค'ารอยละจะแสดงความหมายของค'าและสามารถนําค'าที่ไดไปเปรียบเทียบได
2.3.2 ค'าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2552 : 135)
X

=∑

X

n

เมื่อ

X

∑x
n

แทน ค'าคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด

(2.2)
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2.3.3 หาค'าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด. 2541 : 87-88)
∑

. .=

เมื่อ

S.D. แทน
∑x
แทน
2
∑x แทน
n แทน

(

(∑ )
)

(2.3)

ค'าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนของผูเขาสอบทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนของผูเขาสอบแต'ละคนยกกําลังสอง
จํานวนสมาชิกในกลุ'มนั้น

2.3.4 ค'าสัมประสิทธ8สหสัมพันธ8เพียร8สัน
คื อ สถิ ติที่ใชในการทดสอบสถิ ติค'าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ8 ของเพี ยร8 สั น (Pearson
Correlation) เพื่อใชทดสอบค'าความสัมพันธ8กันระหว'างตัวแปรสองกลุ'ม โดยใชค'าสหสัมพันธ8อย'าง
ง'าย เพียร8สัน (Pearson Correlation) (กัลยา วาณิชย8บัญชา. 2545)
=

เมื่อ

( ∑

∑
∑
∑ 2

∑ 2
∑

∑

(∑ )(∑ )
∑ )
( ∑

∑ )

(2.4)

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8
แทน ผลรวมคะแนนรายขอของกลุม' ตัวอย'าง
แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุ'ม
แทน ผลรวมคะแนนชุด แต'ละกลุ'มตัวอย'าง
ยกกําลังสอง
แทน ผลรวมคะแนนชุด แต'ละกลุ'มตัวอย'าง
ยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหว'าง และ
แทน จํานวนคนหรือกลุ'มตัวอย'าง

ค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8จะมีค'าระหว'าง
1. ค'า เปน ลบ แสดงว'า และ มีความสัมพันธ8ในทิศทางตรงขาม คือ ถา เพิ่ม
จะลด แต'ถา ลด จะเพิม่
2. ค'า เปน บวก แสดงว'า และ มีความสัมพันธ8ในทิศทางเดียวกัน คือ ถา
เพิ่ม จะเพิ่ม แต'ถา ลด จะลด
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3. ค'า เขาใกล 1 แสดงว'า และ มีความสัมพันธ8ในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ8กันมาก
4. ค'า เขาใกล -1 แสดงว'า และ มีความสัมพันธ8ในทิศทางตรงขาม และมี
ความสัมพันธ8กันมาก
5. ค'า เท'ากับ 0 แสดงว'า และ ไม'มีความสัมพันธ8
เกณฑ8ในการพิจารณาความสัมพันธ8 ค'าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ8 ( ) ดังนี้
± 0.81 ถึง ±1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ8ระดับสูงมาก
± 0.61 ถึง ±0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ8ระดับสูง
± 0.41 ถึง ±0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ8ระดับปานกลาง
± 0.21 ถึง ±0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ8ระดับต่ํา
± 0.00 ถึง ±0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ8ระดับต่ํามาก
2.3.5 การวิเคราะห8การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
Multiple Linear Regression เปนการศึกษาตัวแปรตาม (Response, Dependent
variable, Y) หนึ่งตัวกับตัวแปรอิสระ (Predictor, Independent variable, X) ที่มากกว'าหนึ่งตัว
โดยมีความสัมพันธ8เปนแบบเสนตรง ซึ่งจะสอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ที่ตัวแปรตามมักจะ
ขึ้นอยู'กับตัวแปรอิสระหลายตัว นั้นคือ Y มักจะขึ้นอยู'กับ X หลายตัว
ขั้นตอนในการวิเคราะห8ค'าการถดถอยพหุคูณเชิงเสนมีดงั ต'อไปนี้
2.3.5.1 ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
1. ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ตัวแปรพยากรณ8กบั ตัวแปรเกณฑ8มีความสัมพันธ8กันเชิงเสนตรง
3. ความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่ นมีความคงที่ทกุ ค'าการสังเกต
4. ตัวแปรที่นํามาใชพยากรณ8ไม'ควรมีความสัมพันธ8กันสูงเกินไป
2.3.5.2 คํานวณค'า rxy ของตัวแปรพยากรณ8กับตัวแปรเกณฑ8
สหสัมพั นธ8พหุคูณ (Multiple Correlation) เปนการหาความสัมพันธ8
ระหว'างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว'าหนึ่งตัวและความสัมพันธ8นี้จะบอกใหทราบว'าตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระมีความสัม พันธ8 กันในระดับ ใด สหสัมพั นธ8พหุ คูณ (multiple correlation)
เขียนแทนดวยตัวย'อ R หรือย'อชนิดเต็มรูปเปน RY, 12…k (เมื่อ k แทนจํานวนตัวพยากรณ8หรือตัวแปร
อิสระ สหสัมพันธ8พหุคูณ ช'วยใหทราบถึงความสัมพันธ8เชิงเสนตรงที่เปนไปไดสูงสุดระหว'างกลุ'มของ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้น เปนสหสัมพันธ8อย'างง'าย (แบบ Product-moment) ระหว'าง Y กับ
คะแนนพยากรณ8 Y ซึ่งเปน Linear combination ของกลุ'มตัวพยากรณ8 X ดังสมการ
=

∑

∑

′
∑ ′

(2.5)
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เมื่อ
Y
y/

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ
แทน คะแนนเบี่ยงเบนจากค'าเฉลี่ยของตัวเกณฑ8
(ตัวแปรตามนั่นคือ = Y-Y)
แทน คะแนนคลาดเคลื่อนในการพยากรณ8 (นั่นคือ = Y- Y /)

โดยหลักการแลวจะหาค'า R ไดโดยคํานวณหาคะแนนพยากรณ8ของตัวแปรตาม (หา Y
) ของสมาชิกในกลุ'มตัวอย'างแต'ละคนแลวหาสหสัมพันธ8อย'างง'ายระหว'างคะแนนพยากรณ8ดังกล'าว
กับคะแนนจริง (กับ Y) ดังนั้น
=
′
(2.6)
2.3.5.3 คัดเลือกตัวแปรพยากรณ8ที่มีความสัมพันธ8สูงสุดกับตัวแปรเกณฑ8เขาสมการ
และคํานวณค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ (R)
วิธีการคัดเลือกตัวแปรเขาสมการ เพื่อใหสมการสามารถพยากรณ8ตัวแปร
เกณฑ8ไดสูงสุด มีวิธีการคัดเลือกตัวแปรหลายวิธีในที่นี้จะไดนําเสนอ 4 วีธี (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2550 :
268-269) ดังนี้
1. วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Selection) เปนการเลือกตัวแปร
พยากรณ8เขาสมการดวยการวิเคราะห8เพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเปนการคัดเลือกโดยใชวิจารณญาณของ
ผูวิจัยเองว'าจะคัดเลือกตัวแปรพยากรณ8ใดบางเขาสมการ เริ่มตั้งแต'การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ8มา
ศึกษา เมื่อคั ดเลื อกและเก็ บขอมูลแลว ทําการวิ เคราะห8 สถิติพื้นฐานและสัม ประสิทธิ์ สหสั มพันธ8
ระหว' างตั วแปรแต' ละคู' ก' อ นและใชสถิ ติพื้ นฐานโดยเฉพาะค' าความแปรปรวนหรื อ ส' วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานกับค'าทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8ระหว'างตัวแปรเกณฑ8กับตัวแปรพยากรณ8
และระหว'างตัวแปรพยากรณ8ดวยกันในการคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรที่มีความแปรปรวนมาก ๆ
ค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8ระหว'างตัวแรเกณฑ8กับตัวแปรพยากรณ8มีค'าสูง ๆ และมีนัยสําคัญทางสถิติ
แต'ระหว'างตัวแปรพยากรณ8ดวยกันมีค'านอยและไม'มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อคัดเลือกแลวจะใชตัวแปร
พยากรณ8ทุกตัวที่เลือกวิเคราะห8พรอม ๆ กัน ทุกตัวแปรเขาสมการหมด
2. วิธีการเลือกแบบกาวหนา (Forward Selection) เปนการเลือกตัวแปร
พยากรณ8ที่มีสหสัมพันธ8กับตัวแปรตามสูงที่สุดเขาสมการก'อน ส'วนตัวแปรที่เหลือจะมีการคํานวณหา
สหสัมพันธ8แบบแยกส'วน (Partial Correlation) โดยเปนความสัมพันธ8เฉพาะตัวแปรที่เหลือตัวนั้นกับ
ตัวแปรตาม โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ออก ถาตัวแปรใดมีความสัมพันธ8กันสูงอย'างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก็จ ะนําเขาสมการต' อไป จะทํ าแบบนี้จนกระทั่ งสหสั มพันธ8 แบบแยกส'วนระหว'างตั วแปร
อิสระที่ไม'ไดนําเขาสมการแต'ละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ8กันอย'างไม'มีนัยสําคัญทางสถิติ ก็จะ
หยุดการคัดเลือกและไดสมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ8สูงสุด
3. วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) เปนการนําตัวแปร
พยากรณ8ทั้งหมดเขาสมการจากนั้นก็จะค'อยๆ ขจัดตัวแปรพยากรณ8ออกทีละตัว โดยจะหาสหสัมพันธ8
ระหว'างตัวแปรพยากรณ8ที่อยู'ในสมการแต'ละตัวกับตัวแปรตาม เมื่อขจัดตัวแปรพยากรณ8อื่นๆ ออก
/
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แลว หากทดสอบค' าสหสั ม พั นธ8 แ ลวพบว' า ไม' มี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติก็ จ ะขจั ดออกจากสมการแลว
ดําเนินการทดสอบตัวแปรที่เหลืออยู'ในสมการต'อไป จนกระทั่งสหสัมพันธ8ระหว'างตัวแปรพยากรณ8แต'
ละตั วกั บตัวแปรตาม เมื่อ ขจั ดตั วแปรอิ สระอื่น ๆ ออกแลวพบว' ามีนัยสํ าคัญทางสถิ ติก็ จะหยุดการ
คัดเลือก และไดสมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ8สูงสุด
4. วิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) เปนการผสมผสาน
ระหว'างวิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ8ทั้งแบบกาวหนาและแบบถอยหลังเขาดวยกัน ในขั้นแรกจะ
เลือกตัวแปรที่มีค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8กับตัวแปรตามสูงที่สุดเขาสมการก'อนจากนั้นก็จะทดสอบตัว
แปรที่ไม'ไดอยู'ในสมการว' ามีตัวแปรใดบางมี สิท ธิ์เ ขามาอยู'ในการสมการดวยวิ ธีก ารคัดเลือ กแบบ
กาวหนา (Forward Selection) และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู'ในสมการดวยว'า ตัวแปร
พยากรณ8ที่อยู'ในสมการตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการดวยวิธีการคัดเลือกแบบถอยหลัง
(Backward Selection) โดยจะกระทําการคัดเลือกผสมทั้งสองวิธีนี้ในทุกขั้นตอนจนกระทั่งไม'มีตัว
แปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการและไม'มีตัวแปรใดที่จะถูก นําเขาสมการกระบวนการก็จะยุติและได
สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ8สูงสุด
2.3.5.4 ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ (R) ว'าทดสอบว'าตัว
แปรพยากรณ8ที่เขาในสมการยังคงอยู'ในสมการต'อไปไดหรือไม'ดวยสถิติ F
การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ เปนการทดสอบว'า
ตัวแปรเกณฑ8 กับกลุ'มตั วแปรพยากรณ8นั้น มี ความสัม พันธ8 เชิง เสนตรงอย' างเชื่อถื อไดหรือไม' โดย
มีสมมติฐานหลักในการทดสอบ ไม'มีความสัมพันธ8เชิงเสนตรงระหว'างตัวแปรเกณฑ8กับกลุ'มตัวแปร
พยากรณ8 (H0 : R= 0) การทดสอบนัยสําคั ญทางสถิ ติของสัม ประสิทธิ์ สหสั มพันธ8พหุ คูณ (หรื อ
สัมประสิทธิ์การถดถอย) ทดสอบโดยใชสถิติ F จากสูตร
=

เมื่อ

แทน
#
$

( ! )
"! !

(2.7)

ค'าสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับค'าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญของ R
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณ
แทน จํานวนสมาชิกกลุม' ตัวอย'าง
แทน จํานวนตัวพยากรณ8 (ตัวแปรอิสระ)

2.3.5.5 หาค'าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพยากรณ8 (b) หรือทั้งสองอย'าง เพื่อ
นํามาใชในการเขียนสมการพยากรณ8
%& ='&

(

()

(2.8)
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%& แทน ค'าน้ําหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
แปรอิสระ (ตัวพยากรณ8) ตัวที่ j ที่ตองการหาค'าน้ําหนัก
'& แทน ค'าน้ําหนักเบตาของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ8) ตัวที่ j
แทน ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ8)
& แทน ส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ8)
2.3.5.6 ทดสอบนัยสํ าคัญ ของสัมประสิท ธิ์การถดถอย เพื่อตรวจสอบว'าตั วแปร
พยากรณ8สามารถพยากรณ8ตัวแปรเกณฑ8ไดหรือไม' ดวยสถิติ t
2.3.5.7 คํานวณค'าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ8ที่เขาสมการ
(SE b) และคํานวณค'าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ8 (SE est)
1. การคํานวณค'าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย
(Standard Error of b coefficients) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย เขียน
แทนดวยตัวย'อ S.E.bi เปนค'าที่สามารถคํานวณไดหลายวิธี สูตรที่นิยมใชไดแก' (บุญชม ศรีสะอาด.
2541: 170)
. *.+, = -

เมื่อ . *.+,

(.../01

(... ) (

2) )

(2.10)

แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์
การถดถอยของ %3
. *.456 แทน กําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ8
. *. & แทน ผลรวมของกําลังสองของความเบี่ยงเบนของตัวแปร
พยากรณ8ตัวที่ j
แทน กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8พหุคูณระหว'างตัว
&
พยากรณ8ตัวที่ j ซึ่งจะใชเปนตัวแปรตามกับตัวแปรพยากรณ8อื่น ๆ
ที่เหลือ
2. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ8 (Standard Error of
estimate) เขียนแทนดวยตัวย'อ S.E.est เปนส'วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส'วนที่เหลือ (ของ d i) การ
ที่คะแนนสอบจริง (Y) กับคะแนนพยากรณ8 (Y/) ไม'เท'ากัน แสดงว'ามีความคลาดเคลื่อนถาแตกต'าง
กันมาก ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ8 (S.E.est) ก็จะมีค'ามากถาใกลเคียงกันก็มีค'า
นอย สูตรในการหา S.E.est คือ (บุญชม ศรีสะอาด. 2541: 169)
. *.456 =

((7/0

8 9
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11
เมื่อ

. *.456 แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ8
:45 แทน ผลรวมของกําลังสอง (Sum of squares) ของส'วนทีเ่ หลือ
(Residual) เท'ากับ Σd 2
#
แทน จํานวนสมาชิกในกลุม' ตัวอย'าง
$
แทน จํานวนตัวแปรอิสระ

2.3.5.8 คัดเลือกตัวแปรพยากรณ8ที่มีความสัมพันธ8สูงกับตัวแปรเกณฑ8รองลงมาเขา
สมการและทํ าการทดสอบค' าสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ8 ที่ เปลี่ ยนแปลง (R2 change) ดวยสถิ ติ F
ถา R2 change ไม'มีนัยสําคัญก็แสดงว'าตัวแปรพยากรณ8ไม'สามารถอยู'ในสมการพยากรณ8ไดแต'ถามี
นัยสําคัญก็ดําเนินการตามขอ 4, 5, 6 และ 7 แลวดําเนินการต'อไปจนกว'าจะไม'มีตัวแปรพยากรณ8ใด
เขาในสมการ (การดําเนินการตามขอ 8 เปนวิธีการวิเคราะห8ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได)
2.3.6 ตัวแปรหุ'น (Dummy Variable)
การวิจัยครั้งนี้มีความจําเปนที่จะตองใชตัวแปรเชิงคุ ณภาพเพื่อนํามาเปนตัวแปรพยากรณ8
ในการวิเคราะห8การถดถอย จึงไดทําการศึกษาวิธีการจัดกระทําตัวแปรเชิงคุณภาพใหเปนตัวแปรจัด
ประเภท (Categorical Variable) หรือตั วแปรหุ' น (Dummy Variable) เพื่ อนําไปวิเคราะห8การ
ถดถอย ดังนี้
ตัวแปรที่วัดในมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือตัวแปรจัดประเภท เปนตัวแปรเชิง
คุณภาพที่แสดงการจําแนกรายการหรือบรรยายลักษณะของสิ่งนั้น เช'น ตัวแปรเพศ ศาสนา กลุ'มการ
ทดลอง ภูมิ ลํ าเนา อาชี พ สถานภาพสมรส เปนตน ตั วแปรที่ จํ าแนกประเภทไดเพียง 2 ลัก ษณะ
(จํานวนกลุ'มเท'ากับ 2) เรียกว'า ตัวแปรทวิภาค (Dichotomous Variable) เช'น เพศ (ชาย, หญิง)
ผลการสอบ (ผ'าน, ไม'ผ'าน) การตอบขอสอบ (ถูก, ผิด) เปนตน ส'วนตัวแปรที่จํ าแนกประเภทได
มากกว' า 2 ลัก ษณะ เรี ยกว' า ตั วแปรพหุ วิภาค (Polytomous Variable ) เช'น ศาสนา อาชี พ
ภูมิลําเนา เปนตน
ตัวอย'างการจัดกระทําตัวแปรเพศ (Sex) ใหเปนตัวแปรหุ'น โดยใชวิธีการ Dummy Coding
ซึ่งจะตองกําหนดรหัส (Codes) ของตัวแปรเพศ ใหเปนตัวแปรใหม' X1 และ X2 จากนั้นเลือกกลุ'มใด
กลุ'มหนึ่งเปนกลุ'มอางอิง (Reference Group) สําาหรับใชเปนกลุ'มเปรียบเทียบและกําหนดค'าใหเปน
0 ส'วนอีกกลุ'มหนึ่งกําหนดค'าใหเปน 1 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2.1 การกําหนดค'าของตัวแปรทวิภาค เพศ โดยวิธีการ Dummy Coding
เพศ
ชาย
หญิง

X1
1
0
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จากตารางที่ 4.1 ตัวแปร X1 แสดงถึง “ชาย (1)” กับ “หญิง (0)” ซึ่งอาจเรียกตัวแปรใหม'
นี้ว'า “ความเปนชาย” สําหรับตัวแปรพหุวิภาค (Polytomous Variable) เปนตัวแปรที่ มีจํานวน
รายการมากกว'า 2 ลักษณะ เช'น ภูมิลําเนา (เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออกและใต)
ศาสนา กลุ'มการทดลอง ประเภทของสินคา เปนตน
ยกตัวอย'างตัวแปรภูมิภาค เมื่อนํามาใชในสมการพยากรณ8จะไม'สามารถกําหนดค'าของตัว
แปรภูมิภาค ใหเปนตัวแปรเดียวเหมือนอย'างตัวแปรต'อเนื่องอื่น ๆ เช'น อายุ น้ําหนัก รายได เปนตน
เนื่องจากตัวแปรตั วเดียว ไม'ส ามารถใชเปนตัวแทนที่เ พียงพอของทุกภูมิ ภาคได ถาตั วแปรภูมิภาค
จําแนกเปน g รายการ สามารถสรางตัวแปรอิสระที่แตกต'างกันขึ้นมาได g-1 ตัวแปร เช'น ตัวแปร
ภูมิภาคถูกจําแนกเปน 5 รายการ (g=5) ไดแก' เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออกและใต
เราสามารถสรางตัวแปร Dummy ใหม'ได 4 ตัวแปร (X1, X2, X3 และ X4) ที่ใชเปนตัวแทนของตัว
แปรภูมิภาคไดสารสนเทศอย'างสมบูรณ8 โดยที่ไม'ตองใชตัวแปร 5 ตัว (X1, X2, X3, X4 และ X5) ซึ่ง
จะทําใหเกิดความซ้ําซอนอาจทําใหการคํานวณมีปWญหาและผลการวิเคราะห8ไม'สามารถใหค'าเฉพาะที่
คงที่ได ดังนั้นตัวแปรที่ 5 หรือ X5 ในกรณีนี้จึงไม'จําเปน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2.2 การกําหนดค'าของตัวแปรพหุวิภาค ภูมิภาค โดยวิธีการ Dummy Coding
กลุ'ม
G1
G2
G3
G4
G5 (กลุม' อางอิง)

ภูมิภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต

กลุ'มการทดลอง
1
2
3
4
5

X1
1
0
0
0
0

X2
0
1
0
0
0

X3
0
0
1
0
0

X4
0
0
0
1
0

2.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2.4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8 คือ ระบบที่บูรณาการณ8ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8ในการนําเขา
จัดเก็บ จัดการสืบคนและวิเคราะห8เพื่อใหไดขอมูลใหม' และแสดงผลขอมูลภูมิศาสตร8ซึ่งประกอบดวย
ขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8ที่เปนการนําเอาเครื่องมือต'างๆ และ
การใชคอมพิวเตอร8เขามาในเรื่องของการเก็บขอมูล การวิเคราะห8ขอมูลตลอดจนการแสดงผลขอมูล
ตามวัตถุประสงค8ที่ตองการศึกษานั้นประกอบไปดวยส'วนประกอบต'างๆ ดังนี้ (สุระ พัฒนเกียรติ.
2546)
2.4.1.1 ฮาร8ดแวร8 (Hardware) มีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนกระบวนการทํางานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร8ในดานของการนําเขาขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห8ซึ่งขอมูลที่นําเขานั้นมีอยู'เปน
จํานวนมาก ดังนั้นอุปกรณ8คอมพิวเตอร8จึงเขามามีบทบาทเพื่อช'วยในการนําเขาและจัดเก็บขอมูลซึ่ง
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อุปกรณ8คอมพิวเตอร8ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร8 อุปกรณ8นําเขา
ขอมูล สื่อบันทึกขอมูลและอุปกรณ8สําหรับแสดงผล
2.4.1.2 ซอฟท8แวร8 (Software) ซอฟท8แวร8 หมายถึง โปรแกรมที่มีหนาที่เฉพาะซึ่งใชใน
การทํ างานร' วมกั นกั บ คอมพิ วเตอร8 ฮ าร8 ดแวร8โ ดยการทํ างานจะสอดคลองกั บ ประสิ ท ธิ ภาพและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร8ฮาร8ดแวร8
2.4.1.3 ขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ขอมูลและสารสนเทศนับว'า
เปนองค8ประกอบที่สําคัญในการดําเนินการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8 เนื่องจากการนํา GIS มา
ประยุกต8ใชนั้นจะมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู'กับความถูกตองแม'นยําของ
ขอมูลและสารสนเทศที่นํามาใชในกระบวนการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8นั้นๆ
2.4.1.4 บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8 เช'นผูนําเขา
ขอมูล ช'างเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะห8ขอมูล ผูบริหารซึ่งตองใชขอมูล
ในการตัดสินใจ บุคลากรจะเปนองค8ประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร
ขอมูล ที่มี อ ยู'ม ากมายมหาศาลนั้ น ก็จ ะเปนเพี ยงขยะไม' มีคุณค' าใดเลยเพราะไม'ไดถูก นําไปใชงาน
อาจจะกล'าวไดว'า ถาขาดบุคลากรก็จะไม'มีระบบ GIS
2.4.1.5 วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน คือ วิธีการที่องค8กรนั้น ๆ นําเอาระบบ GIS ไปใช
งานโดยแต'ละระบบแต'ละองค8กรย'อมีความแตกต'างกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการใน
การจัดการกับปWญหาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับของหน'วยงานนั้น ๆ เองกระบวนการในการดําเนินการ
(Procedure and Operation System) ในส'วนนี้เปนการดําเนินการโดยอาศัยหลักการหรือเทคนิค
การซอนทับขอมูล (Overlay Technique) ซึ่งขอมูลจะถูกสรางเปนชั้นขอมูล (Layers) ของแต'ละ
ปW จ จั ย เฉพาะ แลวนํ า มาซอนทั บ กั น โดยอาศั ย หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร8 แ ละตรรกศาสตร8
การดําเนินการอาจจัดสรางแบบจําลอง (Models) ขึ้นมาใหม'ตามตองการหรือประยุกต8ใชแบบจําลอง
ที่มีอยู'เดิ ม ทั้งนี้ กระบวนการในการดําเนินการนั้นจะขึ้นอยู'กับความตองการในการนํา GIS ไปใช
ประโยชน8ในดานต'าง ๆ
2.4.2 การวิเคราะห8เชิงพื้นที่แบบการประมาณค'าช'วง
การวิเคราะห8เชิงพื้นที่แบบการประมาณค'าในช'วง คือ การประมาณค'าขอมูลนอกจุดสังเกตที่ไม'
ทราบค'าโดยใชสมการทางคณิตศาสตร8 การประมาณค'าแบบในช'วง (Polynomial interpolation)
ซึ่งทําการประมาณค'าจากขอมูลคุณลักษณะในจุดสังเกตที่ทราบค'าโดยที่ตําแหน'งของจุดสังเกตอาจอยู'
ในตําแหน'งที่กระจายและระยะห'างไม'เท'ากัน หรือ จะอยู'ในตําแหน'งที่กระจายเปนระยะห'างที่เท'ากัน
ก็ได ความถูกตองของการประมาณการขอมูลเชิงพื้นที่ขึ้นอยู'กับจํานวนและการกระจายของจุดสังเกต
ที่ทราบค'า รวมทั้งสมการทางคณิตศาสตร8ที่เลือกใชว'าจะสามารถจําลองหรือประมาณการขอมูลได
ถูกตองเพียงใด (Paul, Michael. 2005)
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มณีรัตน8 กรุงแสนเมือง ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายดาน ไดแก' การทํานาย
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตจุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัยที่ผ'านการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเปนการพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการทํ านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต และเพื่อเปนการวิเคราะห8ผลการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักความสําคัญของปWจจัยต'างๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลที่ไดนํามาทําการวิจัยเปนขอมูล
ทุติยภูมิ จากการคัดลอกขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล กลุ'มตัวอย'างที่ใชในการทดลองเปน
นิสิ ตของจุ ฬาลงกรณ8 ม หาวิ ทยาลั ยที่ ผ' านการคั ดเลื อ กบุคคลเขาศึ ก ษาในระบบกลางการรั บ นิ สิ ต
นักศึกษา ในป‹การศึกษา 2549 ในคณะต'างๆ ผลการวิจัยพบว'า องค8ประกอบที่ใชทํานายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ ความสามารถทางวิชาการวิชาการในระดับโรงเรียนและพบว'าโมเดลการทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนั้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ8 เมื่อมีการทดลองเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักขององค8ประกอบทําใหพบว'า รูปแบบที่กําหนดใหน้ําหนักความสําคัญของคะแนนสอบทางการ
ศึ ก ษาแห' ง ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน และคะแนนสอบทางการศึ ก ษาแห' ง ชาติ ขั้ น สู ง มี น้ํ า หนั ก มากกว' า
องค8ประกอบอื่นๆ (มณีรัตน8 กรุงแสนเมือง. 2549)
อดิ ศั ก ด8 พงษ8 พู ล ผลศั ก ดิ์ ไดศึ ก ษาปW จ จั ย ต' า งๆ ที่ มี ผ ลต' อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คอมพิวเตอร8 ของนัก เรียนระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายในโรงเรี ยนของรัฐกรณีศึกษาจังหวัดลพบุ รี
พบว'า ระยะเวลาในการเดินทางมาศึกษา อาชีพผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง อัตราส'วน
ระหว'างครูกับนักเรียน สถิติการขาดเรียน และวิธีการสอนของครูมีผลต'อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ในดานของเจตคติ นั้นพบว' าแรงจู งใจใฝŒ สัมฤทธิ์ ความรับผิ ดชอบ และทัก ษะพื้นฐานทาง
คอมพิ วเตอร8จ ะส'ง ผลโดยตรงต' อ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนดวย (อดิ ศัก ด8 พงษ8พู ล ผลศั กดิ์ . 2544 :
บทคัดย'อ)
ปฐมา อาแว และคณะไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ8ระหว'าง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนระดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลาย ผลการสอบคั ดเลื อ กเขามหาวิท ยาลั ย และผลการเรี ยนระดั บ
มหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตปWตตานี
พบว'า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย และ
ผลการเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยมีความสัมพันธ8กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี อย'างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ปฐมา อาแว และคณะ. 2553)
สรวงสุดา คงมั่ง ทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8 มาใชประโยชน8ใน
เรื่องการประยุกต8ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร8เพื่อการเฝ•าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งตองอาศัยความ
รวดเร็วในการสื่อสารขอมูลและวิเคราะห8ขอมูล เพื่อใชอธิบายปWญหาสุขภาพ ประเมินแนวโนมในการ
เกิดโรค โดยการพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศในงานเฝ•าระวังทางระบาดวิทยา ภายใตโปรแกรม
ArcGIS Desktop ดวย Visual Basic for Application และ ArcObjects ชุดคําสั่งประกอบดวย
ฟWงก8ชั่นการวิเคราะห8ขอมูลดัชนี้บ'งชี้ภาวะสุขภาพอนามัย ผลการวิจัยพบว'า ทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การวางแผนป•องกันและควบคุมโรคติดต'อ และเกิดประโยชน8ในการการดูแลสุขภาพของประชาชน
(สรวงสุดา คงมั่ง. 2554)
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จากการศึกษาของมณีรัตน8 กรุงแสนเมือง และอดิศักด8 พงษ8พูลผลศักดิ์ ทําใหสามารถนํามา
เปนแนวทางในการศี ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร8 ศึก ษาว' าจะตองทํ าการ
วิเคราะห8ในประเด็นใดบาง เพื่อนํามาใชในการสรางสมการทํานายผลการเรียนที่มีความเกี่ยวของกับ
ภูมิหลังทางการศึกษาของแต'ละคน ส'วนงานวิจัยของสรวงสุดา คงมั่ง สามารถนํามาเปนแนวทางใน
การใชเทคโนโลยี ท างดานภูมิ ส ารสนเทศเพื่ อการนําเสนอผลการวิ เคราะห8 ขอมูล ออกมาใหอยู'ใน
รูปแบบที่ง'ายต'อการเขาใจและนําไปใชประโยชน8

