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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหองคประกอบและคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร                  

เวลาการเรียนรูเชิงวิชาการ 2) วิเคราะหระดับของเวลาการเรียนรูเชิงวิชาการในช้ันเรียนวิจัยการศึกษาของนิสิต

นักศึกษาครู 3) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรูเชิงวิชาการใน

ช้ันเรียนการศึกษาของนิสิตนักศึกษาครูท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ และ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออม

ของปจจัยท่ีมีตอเวลาการเรียนรูเชิงวิชาการและผลการเรียนรูวิชาวิจัยการศึกษาของนิสิตนักศึกษาครู ตัวอยางวิจัย

คือ นิสิตนักศึกษาครู จํานวน 535 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม                   แบบ

มาตรประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือวัด 4 ตัวแปร ไดแก เวลาการเรียนรูเชิงวิชาการ (ALT) คุณลักษณะผูเรียน 

คุณลักษณะผูสอน และผลการเรียนรูวิชาวิจัยการศึกษา โดยมีคาความเท่ียงตั้งแต 0.748 - 0.850 วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติบรรยาย การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางโดยใชโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

(1) องคประกอบของการวัดตัวแปรเวลาการเรียนรู เชิงวิชาการ (ALT) มี 1 องคประกอบ เรียกวา                       
“คุณภาพการเรี ยนการสอน” ประกอบดวยขอคํ าถาม 5 ขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดพบว า                                        
แบบวัดมีความตรงเชิงเน้ือหา มีคาความเท่ียงแบบความสอดคลองภายในเทากับ 0.748 และมีความตรง                     
เชิงโครงสรางจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(2) นิสิตนักศึกษาครูในช้ันเรียนวิจัยการศึกษามีคา ALT เฉลี่ยอยูในระดับมาก (M=3.540, SD=0.610) 
(3) ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของ ALT พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

โ ด ย มี ค า ส ถิ ติ  ไ ค – ส แ ค ว ร  = 4.550, df = 4, p = 0.337, GFI = 0.997, AGFI = 0.985, RMSEA = 0.016, 
RMR=0.009 และเปนโมเดลการสงผานแบบบางสวน 
  (4)  คุณลักษณะผูเรียนและคุณลักษณะผูสอนมีอิทธิพลทางตรงตอ ALT เทากับ 0.594 และ 0.096 

ตามลําดับ และคุณลักษณะผูสอนมีอิทธิพลทางออมตอ ALT ผานคุณลักษณะผูเรียน (0.237) ALT มีอิทธิพลทางตรง

ตอผลการเรียนรูวิชาวิจัยการศึกษา (0.297) คุณลักษณะผูสอน และคุณลักษณะผูเรียนมีอิทธิพลทางออมตอ                 

ผลการเรียนรู วิชาวิจัยการศึกษาผาน ALT เทากับ 0.029 และ 0.176 ตามลําดับ ตัวแปรท้ังหมดในโมเดล                 

สามารถอธิบายผลการเรียนรูวิชาวิจัยการศึกษาไดรอยละ 20.80 
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The purposes of this research were: 1) to analyze the components and examine the quality 
of academic learning time instrument, 2) to analyze the level of academic learning time in an 
educational research class of student teachers, 3) to develop and examine the fit of  the cause 
and effect model of academic learning time in an educational research class of student teachers 
with empirical data, and 4) to analyze the direct and indirect effects of factors affecting academic 
learning time and research learning outcomes of student teachers. The research sample consisted 
of 535 students selected by simple random sampling technique. Data were collected through a 5-
point scale questionnaire to measure four variables including instructor’s characteristics, learner’s 
characteristics, academic learning time, and research learning outcomes. The reliability of the 
instruments ranged between 0.748 - 0.850. Data were analyzed using descriptive statistics and 
LISREL analysis. The research findings were as follows: 

(1) Academic learning time instrument with 5 items consisted of one component, namely 
"teaching and learning quality.” The developed instrument had content validity, internal 
consistency reliability (0.748), and construct validity as shown by confirmatory factor analysis. 

(2) The student teachers in the educational research class showed academic learning 
time at a high level (M=3.540, SD=0.610). 

(3) The causal and effect model of academic learning time in the educational 
research class of student teachers fit to the empirical data with Chi-square = 4.550, df = 4,                     
p = 0.337, GFI = 0.997, AGFI = 0.985, RMSEA = 0.016, RMR = 0.009. The developed model was a 
partial mediated model. 

(4) Learner’s characteristics and instructor’s characteristics had direct effects on ALT with 
0.594 and 0.096 respectively. Instructor’s characteristics had an indirect effect on ALT via learner’s 
characteristics (0.237). ALT had a direct effect on research learning outcomes (0.297).  Learner’s 
characteristics and instructor’s characteristics had indirect effects on research learning outcome via 
ALT with 0.029 and 0.176 respectively. All variables in the model accounted for 20.80% of research 
learning outcome variance. 

 
 

 


