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ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2
: การวิเคราะหพหุระดับ
The Factors Affecting Mathematical Problem Solving Ability of
Prathomsuksa 6 Students under the Office of Roi-Et Elementary
Educational Service Area Zone 2
: A Multilevel Analysis
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บทคัดยอ

การวิ จัยครั้งนี้มี จุดมุ งหมายของการวิ จัยเพื่อ สร างและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่สงผลต อ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 และศึกษาตัวแปรระดับนักเรียนและระดับหองเรียนที่มีผลตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 840 คน จาก 36 ห องเรียน 31 โรงเรียน ไดมาจากการสุมหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบ 3 ฉบับ และแบบสอบถาม
1 ฉบับ คือ แบบทดสอบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร มีคาความยากรายขอตั้งแต .33-.62คาอํานาจจําแนกรายขอ
ตั้งแต .23 -.59 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .83, แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มี
คาความยากรายขอตั้งแต .25 - .73 คาอํา นาจจํ าแนกรายข อตั้งแต .20 -.70 ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทา กับ .84,
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน มีคาความยากรายขอตั้งแต .20 -.73 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .23 .70 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .82, แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 5 ดาน คือ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์ แบบสอบถามเจตคติตอวิชาวิชา
คณิตศาสตร แบบสอบถามความตั้งใจเรียน แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตรและแบบสอบถาม
คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( rXY ) ตั้งแต .268 -.636 และมีคาความเชื่อมั่น
ตั้งแต .77 -.86 การวิเ คราะห ขอ มูลใชสถิติ เชิงบรรยาย การวิเ คราะหสัม ประสิ ทธิ์สหสัม พั นธพหุคูณ (Multiple
Correlation Analysis) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
(mCFA) และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model : MSEM)
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาร อยเอ็ด เขต 2 มีความสอดคลอ ง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดล ไดแก  2 = 1470.281
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df = 489 CFI = .955 TLI = .947 RMSEA = .049 SRMRW = .022 SRMRB = .056 และคา  2 /df =
3.006
2. ผลการศึกษาตัวแปรในระดับนักเรียน (Within Group) ผลปรากฏ พบวา ความรูพื้น ฐานทาง
คณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางตรงและทางออม โดยความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรผานเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร ดวยขนาดอิทธิพล .360 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางออมผานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และเจตคติตอ วิชาคณิตศาสตร ขนาดอิทธิพลเทากับ .182 และ .501 และความตั้งใจเรียน มีอิทธิพลทางตรงตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ขนาดอิทธิพล .327 ความถนัดทางการเรียนและเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรมีอิทธิพลทางออม โดยผานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและความตั้งใจเรียน ดวยขนาดอิทธิพล
.262 และ .654 สัม ประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดลตัวแปรทํานายทุกตัวรวมกัน
ทํานายความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนได รอยละ 89.6
3. ผลการศึ กษาตั วแปร ในระดับห อ งเรีย น (Between Group) พบวา พฤติกรรมการสอนของ
ครูคณิตศาสตร และคุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของหองเรียน ดวยขนาดอิทธิพล .159 และ .163 โดยพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตรมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของหองเรียนสงผานคุณภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร ขนาดอิทธิพล .598 สัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดลตัวแปรทํานาย
ทุกตัวในระดับรวมกันทํานายความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของหองเรียนไดรอยละ 37.2
คําสําคัญ: ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร, โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ
Abstract

This research aims to create and validate a model of factors affecting the ability to solve
mathematical problems of the students under the Office of Roi-Et Elementary Educational Service
Area Zone 2, To study the variables Prathomsuksa 6 Students and to study the influences at the
classroom-level of that affecting the ability of solving mathematical problems under the Office of
Roi-Et Elementary Educational Service Area Zone 2, The sample consisted of 840 Prathomsuksa 6
students attending the second semester of the academic year 2011 from 36 classrooms in 31
schools under the Office of Roi-Et Elementary Educational Service Area Zone 2, obtained using the
Multi - Stage Random Sampling technique. The research instruments used in this study were. Test
of prior mathematics knowledge with difficulties ranging from .33 -.62, discriminating powers
ranging from .23 -.59 and a reliability of .83 ; Test of ability to solve mathematical problems with
difficulties ranging from .25 -.73, discriminating powers ranging from .20 -.70 and a reliability of .84 ;
Test of the scholastic aptitude with difficulties ranging from .20 - .73, discriminating powers ranging
from .23 - .70 and a reliability of .82 ; Queries factors that affecting the ability to solve
mathematical problems of the students 5 factors including the achievement motivation, the
attitudes toward mathematics, the attention to learning, the mathematics teacher’s teaching
behaviors and mathematics teaching quality with discriminating powers ( rXY ) ranging from .286 .636 and reliabilities ranging from .77- .86 respectively. Data analysis using descriptive statistics,
multiple correlation analysis, confirmatory factor analysis (CFA), multilevel confirmatory factor
analysis (mCFA) and multilevel structural equation model (MSEM).
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The results of the research were as follows :
1. Multilevel structural equation model of the factors affecting the ability to solve
mathematical problems of the Prathomsuksa 6 students of Roi – Et Elementary Educational
Service Area Zone 2 were in harmony with the empirical data by considering the statistical validity
of the model as below :  2 = 1470.281, df = 489, CFI = .955, TLI = .947, RMSEA = .049, SRMRW =
.022, SRMRB = .056 and  2 /df = 3.006
2. The factors at the student level (within group) that had both direct and indirect
influences on the ability of mathematical problems solving were the prior mathematics knowledge
and the achievement motivation. The effect size of the prior mathematics knowledge through
attitudes toward mathematics was .360. The achievement motivation was the indirect factors that
influenced on the ability of mathematical problems solving, and the effect size was .182 and .501.
The attention to learning has direct effect on the ability of the students in solving mathematical
problems, and the effect size was .327. The aptitude and attitude toward mathematics have
indirect effect on the ability of the students in solving mathematical problems through the prior
mathematics knowledge, and the effect size was .262 and .654. The prediction coefficients of the
variables in the estimation of all model variables predicted the ability of students to solve
mathematical problems at 89.6 percent.
3. The factors at the classroom level (between group) that had direct influences on
the ability of mathematical problems solving were the mathematics teacher’s teaching behaviors
and mathematics teaching quality, the effect size was .159 and .163. The mathematics teacher’s
teaching behaviors had both directly and indirectly influence on the ability to solve mathematical
problems through the quality of classroom teaching of mathematics teachers, the effect size was
.598. The prediction coefficients of the dependent variables in all estimation models to predict all
the variables at the classroom level predicted the ability to solve mathematical problems of the
classroom at 37.2 percent.
Keyword : Mathematical Problem Solving Ability, Multilevel SEM
บทนํา

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรถือเปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร เพราะคณิตศาสตรเปนศาสตรที่
มีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทําใหม นุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ และเนื่องจาก
ธรรมชาติของคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิดที่เปนนามธรรมซึ่งยากตอการเรียนรูและการทําความเขาใจ
อยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรไมบรรลุผลเปน ที่นาพอใจ และทักษะที่นักเรี ยนมี
ปญหามากที่สุดคื อความสามารถในการแก โจทย ปญ หาคณิตศาสตร ซึ่งถือ วาเปน ทัก ษะที่จําเปน ต อการเรี ยนรูใน
อนาคต
ดังนั้ นการพัฒนาความสามารถในการแก โจทยปญหาคณิต ศาสตร ของนักเรีย นจึงเปน ภารกิจ ที่สําคัญ ที่
ครูผูสอนจะตองพัฒนานักเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนแตละคน
มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรม ากนอยเพี ยงใดขึ้ นอยูกับปจจัยต างๆ หลายปจ จัย ดังที่นักการ
ศึกษาและนักจิตวิทยาไดทําการศึกษาและเสนอแนะไว สรุปพอสังเขปดังนี้ ตัวแปรระดับนักเรียน ไดแก ความรูพื้นฐาน
ของผูเรียน และความถนัดทางการเรียน ปจจัยดานจิตพิสัย ไดแก เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความ
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ตั้งใจเรียน โดยแมคคลีแลนด (McClelland. 1961 : 36-62) แมคคลีแลนดเนนความสําคัญในเรื่องแรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์
มากกวาแรงจูงใจทางดานอื่น ๆ เพราะเห็นวานักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจเรียน และประสบความสําเร็จ
ในการเรียนซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom. 1956 : 108-110) ; กรวิภา สวนบุรี (2546 : 96)
จารุวรรณ เฮาทา (2546 : 61-62) ; มะลิวรรณ โคตรศรี (2547 : 85-89) ; ธวัชชัย ธรรมขัน ธ (2548 : 83) ;
รัชนี ดีพรอม ( 2552 : 93) ; แสงจันทร วรรณพันธ (2552 : 114-116) ; ฐิติยา วงศวิทยากูล (2554 : 106-107) ;
กรองกาญจน ทองคําสุข (2553 : 73-74) ; Bloom (1976 : 167–169) ; แลม และฟูลลาตัน (Stephen Lamb and
Sue Fullarton. 2001 : Abstract ) ที่กลาววา พฤติกรรมการสอนและคุณภาพของการสอนเปน ตัวแปรที่มี
ความสําคัญเพราะการสอนที่มีคุณภาพจะทําใหผูเรียนมีความสนใจเรียน มีความตั้งใจเรียน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่
เรียน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ประกอบดวยหลายปจจัย ทั้งปจจัยดาน
พุทธิพิสัย เชน ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน และปจจัยดานจิตพิสัย เชน เจตคติตอวิชาที่เรียน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ความตั้งใจเรียน และปจจัยดานครูผูสอน เชน พฤติกรรมการสอนของครู และคุณภาพการสอนของครูตางก็
สงผลใหผูเ รียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการเรียนในระดับที่ตางกั น เมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีแลวยอมสงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น
จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางโมเดลและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดย
การวิเคราะหพหุระดับ
2. เพื่อศึกษาตัวแปรระดับนักเรียนที่มีผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2
3. เพื่อศึกษาตัวแปรระดับหองเรียนที่มีผลตอคาเฉลี่ยความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัย ได แก นั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 ที่ กํา ลั งศึ กษา ภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 5,861 คน
ทั้งหมด 339 โรงเรียน จาก 8 อําเภอ
2. กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย างที่ใช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ได แก นักเรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ กํา ลั งศึ กษาอยู ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ซึ่ง
สุมไดมา 4 อําเภอ จาก 8 อําเภอ จํานวน 31 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 840 คน จากวิธีการสุม หลายขั้นตอน
(Multi – Stage Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
3.1 ตัวแปรพยากรณ (Predictive Variables)
3.1.1 ตัวแปรระดับนักเรียน ไดแก
3.1.1.1 ความถนัดทางการเรียน
3.1.1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3.1.1.3 ความรูพ นื้ ฐานทางคณิตศาสตร
3.1.1.4 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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3.1.1.5 ความตั้งใจเรียน
3.1.2 ตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก
3.1.2.1 พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร
3.1.2.2 คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร
3.2 ตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) ไดแก ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบ 3 ฉบับ และแบบสอบถาม1 ฉบับ คือ 1) แบบทดสอบ
ความรูพื้น ฐานทางคณิตศาสตร มีคาความยากรายขอตั้งแต .33 - .62 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .23 - .59
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .83 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีคาความยาก
รายขอตั้งแต .25-.73 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .20-.70 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .84 3) แบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียน มีคาความยากรายขอตั้งแต .20 - .73 คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .23-.70 ความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ .82 และแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโ จทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 5 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอวิชาวิชาคณิตศาสตร ความตัง้ ใจเรียน พฤติกรรม
การสอนของครูคณิตศาสตร และคุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( rXY ) ตั้งแต
.268 - .636 และมีคาความเชื่อมั่น ตั้งแต .77 - .86
การวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ แบบสอบถามแตละฉบับโดยหาคาความยาก คาอํานาจ
จําแนก และคาความเชื่อมั่น และวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน( X , SD) ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2. การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย แตละประเด็นดวยโมเดลสมมติฐานในการวิจัย การวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน (CFA) การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (mCFA) และการวิเ คราะหโ มเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (Multilevel
Structural Equation Model : MSEM)

สรุปผลการวิจัย
1. โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นัก เรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6 สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาร อยเอ็ ด เขต 2 มีความสอดคลอ ง
กลมกลื น กั บ ขอ มู ล เชิ ง ประจั กษ โดยพิ จ ารณาจากค า สถิ ติ ที่ ใ ช ต รวจสอบความตรงของโมเดล ได แ ก  2 =
1470.281 df = 489 CFI = .955 TLI = .947 RMSEA = .049 SRMRW = .022 SRMRB = .056 และคา
 2 /df = 3.006
2. ผลการศึ กษาตั ว แปร ในระดั บ นั กเรี ย น (Within Group) พบว า ความรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีอทิ ธิพลทางตรงและทางออม โดยความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรผานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ดวยขนาดอิทธิพล .360 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางออมผานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร ขนาดอิทธิพลเทากับ .182 และ .501 และความตั้งใจเรียน มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ขนาดอิทธิพล .327 ความถนัดทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมี
อิทธิพลทางออม โดยผานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและความตั้งใจเรียน ดวยขนาดอิทธิพล .262 และ .654
สัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดลตัวแปรทํานายทุกตัว รวมกัน ทํานายความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนได รอยละ 89.6

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2556
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

169

3. ผลการศึ กษาตัว แปร ในระดับ ห องเรี ยน (Between Group) พบว า พฤติ กรรมการสอนของครู
คณิ ตศาสตร และคุณ ภาพการสอนของครู คณิ ตศาสตร มี อิทธิพลทางตรงต อความสามารถในการแก โจทย ปญ หา
คณิตศาสตรของหองเรียน ดวยขนาดอิทธิพล .159 และ .163 โดยพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตรมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของหองเรียนสงผานคุณภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร ขนาดอิทธิพล .598 สัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรตามในการประมาณคาโมเดลตัวแปรทํานาย
ทุกตัวในระดับหองเรียน รวมกั น ทํานายความสามารถในการแกโ จทยปญหาคณิ ตศาสตร ของหอ งเรียนไดรอยละ
37.2

 2 = 1470.281 df = 489 CFI = .955 TLI = .947 RMSEA = .049 SRMRW = .022
SRMRB = .056 คา  2 /df = 3.006

โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ระดับนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา
1.1 ความรูพนื้ ฐานทางคณิตศาสตร เปนปจจัยทีม่ ีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถใน
การแกโ จทยปญ หาคณิ ตศาสตร ของนั กเรี ย น แสดงว า นั ก เรี ย นที่มี ความรู พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร ดีจ ะทํ า ให มี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงดวย เนื่องจากวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จัดลําดับขั้น ตอนการสอนเนื้อหาจาก
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งายไปหายาก แตละเนื้อหามีความสัมพันธกัน เปนลูกโซ ความรูที่ไดรับจากการเรียนครั้งที่ผานมาแลวตองนํามาใช
เปน ส ว นหนึ่ งในกระบวนการเรี ยนรู ของป จจุ บัน จึ งจะสามารถประสบผลสํ าเร็จ ในการเรี ยน ผลการวิ จัย ครั้ งนี้
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรวิภา สวนบุรี (2546 : 96) ; ขวัญจิรา อนัน ต
(2546 : 88-89 ) ; สุชาติ หอมจันทร (2546 : 93-95) ; พรพรรณ สีละมนตรี (2546 : 104-105) ; จําเนียร แซอึ่ม
(2547 : 89) ; มะลิวรรณ โคตรศรี (2547 : 85-89) ; สุทิน กองเงิน (2547 : 76-77) ทัศนณรงค จารุเมธีชน (2548 :
230) ; สุทัศ ชางนอก (2549 ; 89) ; รัชนี ดีพรอม (2552 : 93) ; นารีรัตน สมัครผล (2552 : 82-83) ที่กลาววา
ระดับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนเปนฐานสําคัญที่ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดม ากขึ้น เร็วขึ้นและมั่นคง
ขึ้นและมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
1.2 ความถนัดทางการเรียน (ดานภาษา ดานตัวเลข ดานเหตุผล ดานมิติสัมพันธ) เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน โดยสงผานความรูพื้น ฐานทางคณิตศาสตร
แสดงวา การที่นักเรียนมีความถนัดทางการเรียนดีนั้น มีแนวโนมวานักเรียนจะมีความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรดีตามไปดวย นักเรียนมีความถนัดทางการเรียนก็จะสงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรู ทําความเขาใจ และ
แกปญ
 หาไดเร็วกวา และดีกวานักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ กรวิภ า สวนบุรี
(2546 : 96) ; บุญชม ศรีสะอาด (2524 : 184) ; สุชาติ หอมจันทร (2546 : 93-95) ; สุทิน กองเงิน (2547 : 76-77)
; ทัศณรงค จารุเ มธีชน (2548 : 230) ; มณิกา เรืองสิน ชัยวานิช (2551 : 105-106) ที่กลาววา ความถนัดทางการ
เรียน มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
1.3 แรงจู งใจใฝสัม ฤทธิ์ตอ การเรี ย นคณิต ศาสตร เป นป จจั ยที่มีอิท ธิ พลทางตรงและทางออ มต อ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน โดยอิทธิพลทางออมผานความรูพื้น ฐานทางคณิตศาสตร
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร แสดงวา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงจะมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูง
ดวย มีความพยายาม มีความอดทนเอาใจใสตอการเรียนแมการเรียนจะยากเพียงใด นอกจากนี้แลวผูที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์จะรูวาเมื่อตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแลวจะเกิดผลอยางไรตามมา สามารถคาดผลที่จะเกิดขึ้นลวงหนาได
จากการกระทําของตนเอง ดวยคุณลักษณะเหลานี้ยอมจะทําใหนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความสําเร็จในการ
การแก โจทย ปญ หาคณิ ตศาสตร สูงตามไปดว ย ซึ่งผลการวิ จัยในครั้ งนี้ สอดคล องกับทฤษฎี แรงจู งใจใฝสัมฤทธิ์ และ
งานวิจัยของแมลคลีแลนด ; กรวิภา สวนบุรี (2546 : 96) ; จําเนียร แซอึ่ม (2547 : 89) ; สุทิน กองเงิน (2547 : 7677) ; ธวัชชัย ธรรมขันธ (2548 : 83) ; สุทัศ ชางนอก (2549 : 89) ; รัชนี ดีพรอม (2552 : 93) ; นารีรัตน สมัครผล
(2552 : 82-83) ; ราตรี นอยดี (2552 : 89-91) ; แสงจันทร วรรณพันธ (2552 : 114-116) ; สาคร พิมพทา (2552 :
151-153) ; ละเอียด ภาษี (2552 : 93-94) ; กรองกาญจน ทองคําสุก (2553 : 70-71) ; อทิตยา ปองเศรา (2553 :
61-62) ; ทองพันธ ยงกุล (2554 : 151-153) ที่กลาววา แรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.4 เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน โดยสงผานความตั้งใจเรียน แสดงวา นักเรียนที่มีเ จตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร รูและเขาใจวาวิชาคณิตศาสตรเปน วิชาที่มีความสําคัญ สามารถนําความรูไปใชไดจริง มีคุณคาควรแก
การเรียนรู นักเรียนมีความรูสึกชอบ ชื่นชม และมักเขารวมกิจกรรมทางคณิตศาสตรอยูเสมอ รวมทั้งมีความสนใจใน
สิ่งรอบขางที่เกี่ยวของกับวิชานี้ ยอมสงผลใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดี ผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ กรวิภา สวนบุรี (2546 : 95-96) ; ราตรี นอยดี (2552 : 89-91) ; นารีรัตน สมัครผล (2552 : 8283) ; ธนบดี สีขาวออน (2549 : 114) ; สาคร พิม พทา (2552 : 152-153) ; จารุวรรณ เฮาทา (2546 : 61-62) ; มะ
ลิวรรณ โคตรศรี (2547 : 85-89) ; สุทิน กองเงิน (2547 : 76-77) ; ทัศณรงค จารุเ มธีชน (2548 : 230) ; ธวัชชัย
ธรรมขันธ (2548 : 83) ; สุทัด ชางนอก. (2549 : 89) ; มณิภา เรืองสินชัยวานิช (2551 : 105-106) ; แสงจันทร
วรรณพันธ (2552 : 114-116) ; อทิตยา ปองเศรา (2553 : 61-62) ; อัล-ฟูรัยไฮ (Al - Furaihi. 2003 : Abstract) ;
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ทองพันธ ยงกุล (2554 : 151-153) ; ฐิติยา วงศวิทยากูล (2554 : 106-107) ที่กลาววา เจตคติตอการเรียนวิชา
คณิ ตศาสตร มีท้ั งอิ ทธิ พลทางตรงและทางออ มตอ ความสามารถในการแก โจทย ปญหาคณิ ตศาสตร และผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
1.5 ความตั้งใจเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียน แสดงวา นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูง นั้นคือ นักเรียนที่
มีสมาธิในการเรียน มีใจจดจออยูในเรื่องที่ครูสอน มีความสนใจในการศึกษา หมั่นทบทวน หาความรู เพิ่มเติมอยู
เสมอ มีการเรียนรูดวยตนเองทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการศึกษาคนควาหาความรูที่สนใจจากแหลงเรียนรู
โดยเฉพาะปจจุบันคือการคนควาจากอินเตอรเน็ต นอกจากนี้นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองสูง ผลการวิจัยนีส้ อดคลองกับงานวิจัยของ สุชาติ หอมจัน ทร (2546 : 93-95) ; จําเนียร แซอึ่ม (2547 : 89) ;
สุทิน กองเงิน (2547 : 76-77) ; มณิภา เรืองสิยชัยวานิช (2551 : 105-106) ; รัชนี ดีพรอม (2552 : 93) ; นารีรัตน
สมัครผล (2552 : 82-83) ; แสงจันทร วรรณพันธ (2552 : 114-116) ; สาคร พิม พทา (2552 : 151-153) ; กรอง
กาญจน ทองคําสุก (2553 : 70-71) ; ฐิติยา วงศวิทยากูล (2554 : 106-107) ; ทองพันธ ยงกุล (2554 : 151-153)
ที่กลาววา ความตั้งใจเรียนมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับความสามารถในการแกโ จทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ระดับหองเรียน ผลการวิจัย
พบวา
2.1 พฤติ ก รรมการสอนของครู คณิ ต ศาสตร เป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ อ มต อ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน แสดงวา ครูที่มีพฤติกรรมการสอนที่ดีจะทําใหหองเรียน
นั้นมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนดีตามไปดวย กลาวคือ ครูที่รูจักผูเรียนดี ยอมหา
แนวทางในการชวยเหลือและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และครูที่มีการวาง
แผนการสอนโดยมีการเตรียมทุกอยางไวใหพรอมลวงหนากอนทําการสอน ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการ
ปรับปรุงการสอน นอกจากนี้ครูยังตองใชหลักจิตวิทยาที่เหมาะกับนักเรียนและสถานการณในหองเรียน ใชหลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนที่ตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตรมาใชในการวัดและตัดสิน ความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของเรียน ซึ่งพฤติกรรมการสอนของครูดังที่กลาวมาแลวนั้น ยอมสงเสริม ผูเ รียนใหมีความ
กระตือ รือร น ในการเรียน รั บผิดชอบต อการเรี ย น มีเ จตคติ ที่ดีตอ วิชาคณิ ตศาสตร และลงมื อแก โจทยปญ หา
คณิ ต ศาสตร ดวยความมุงมั่ น เต็ม ใจและมีความสุ ข จึ งส งผลใหนั กเรี ยนมี ความสามารถในการแก โจทยปญ หา
คณิตศาสตรดีขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญจิรา อนันต (2546 : 88) ; ประกาศ มีชัย (2548 : 107)
; แสงจันทร วรรณพันธ (2552 : 114-116) ; ขวัญจิรา อนันต (2546 : 88-89) ; ทัศณรงค จารุเมธีชน (2548 : 230)
สุทัด ชางนอก. ( 2549 : 89) ; วัชราภรณ เกียรติบุญญาฤทธิ์ (2549 : บทคัดยอ) ; สาคร พิมพทา (2552 : 151153) ; เบอรคฮารด (Burkhart. 2005 : 834 - A) ; ฐิญตา คําภูแกว (2553 : 130-131) ที่กลาววา พฤติกรรมการ
สอนของครูคณิตศาสตร มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิต ศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.2 คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร เปนปจจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน แสดงวา ครูที่มีคุณภาพการสอนที่ดีจะสงผลใหหองเรียนที่สอนมีความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาสูงดวย กลาวคือ ครูที่มีความสามารถในการนําเสนอบทเรียนใหผูเรียนเขาใจ เกิดการอยาก
เรียนรู ครูที่มีความสามารถในการใหสิ่งเสริมแรงที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน รวมทั้งครูที่มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมตามเหมาะสม ยอมจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของหองเรียนนั้นสูงดวยเชนกัน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บลูม (Bloom. 1976 : 128) ; บุญชม
ศรีสะอาด (2524 : 26) ; จารุวรรณ เฮาทา (2546 : 61-62) ; นารีรัตน สมัครผล (2552 : 82-83) ; กรวิภ า สวนบุรี
(2546 : 96) ; สุชาติ หอมจันทร (2546 : 93-95) ; สุทิน กองเงิน (2547 : 76-77) ; รัชนี ดีพรอม ( 2552 : 93) ;

172

การวั ด ผลการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

นารีรัตน สมัครผล (2552 : 82-83) ; ละเอียด ภาษี (2552 : 93-94) ; กรองกาญจน ทองคําสุก (2553 : 70-71) ;
ฐิญตา คําภูแกว (2553 : 130-131) ; ทองพันธ ยงกุล (2554 : 151-153) ; ฐิติยา วงศวิทยากูล (2554 : 106-107) ที่
กลาววา คุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตรมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับนักเรียน ควรมี
การสนับสนุนหรือสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เพื่อสงเสริม ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
ความกระตือรือรนในการเรียน มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ดี มีความตั้งใจเรียนคณิตศาสตร และความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนเปนฐานสําคัญที่ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดมากขึ้น เร็วขึ้น เพื่อสงเสริม ใหนักเรียน
เปน ผู มีความสามารถในการแกโ จทย ปญ หาคณิต ศาสตรที่สูงขึ้น การพั ฒนาความสามารถในการแก โจทยปญ หา
คณิตศาสตรของนักเรียนในระดับหองเรียนครูผูสอนควรมีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย การวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย และนําหลักจิตวิทยามาใช โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรูการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เนื่องจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความสามารถ
ในการแกโจทยปญ หาคณิตศาสตรของนักเรียน ครูผูสอนควรศึกษาถึงวิ ธีการพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง
1.2 ดานการวางแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสงเสริ มการเรี ยนรูของผูเรียน ครู และผูปกครองควร
รวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีมีคุณลักษณะเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัม ฤทธิ์สูง เนนใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร แนะนําใหผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ดี มีความตั้งใจเรียน
ขณะอยูในหองเรียน
1.3 ด านการปฏิบัติตนของผูเ รียน ผูเ รีย นทุ กคนที่ตอ งการมี ความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่ดีขึ้น ควรฝ กทักษะตางๆของความรูพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรของตนใหดี เชน ทักษะการคิด คํานวณ
ทักษะความรู/ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ทักษะการแกโจทยปญหา หมั่นทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว และตอง
ฝกตนใหเปนคนมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน รูจักวางเปาหมายในการเรียน ตั้งใจเรียนในปจจุบัน ใหดีที่สุด
ทําใจใหรักและชอบที่จะเรียนในวิชาคณิตศาสตร พรอมทั้งศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากที่ไดเรียนในหองเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการเพิม่ ระดับกลุมขอมูลในการศึกษาจากงานวิจัยนี้ เปน 3 ระดับ เชน ระดับนักเรียน
ระดับหองเรียน และระดับโรงเรียน หรือศึกษาตัวแปรเปน 4 ระดับ โดยเพิ่ม ระดับผูปกครองเขาไป จะทําใหได
ขอมูลสําหรับคนทุกกลุมที่มีสวนไดเสียกับการจัดการศึกษา ไวใชเปนสารสนเทศในการตัดสินใจที่จะสงเสริม สนับสนุน
หรือวางแผนกําหนดนโยบายในการพัฒนา ระดับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงแตละตัวที่ใชในงานวิจัย
ครั้งนี้ ว ามีรูปแบบใดบางที่จะทําใหพฤติกรรมที่สังเกตไดจากตัวแปรแฝงเหลานี้ ใหเกิด ขึ้น ในตัวของผู เรี ยน หรื อ
เกิดขึ้นในตัวครูผูทําการสอน เพราะเมื่อทุกปจจัยที่ศึกษาไดรับการพัฒนาดวยแนวทางที่ชัดเจนดีแลว โดยสงผลให
ความสามารถในการแก โ จทย ป ญ หาคณิ ตศาสตร ของนั ก เรี ยนสู งขึ้น ย อ มส งผลให ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ชา
คณิตศาสตรสูงขึ้นไดแนนอน
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