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ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :
การวิเคราะหพหุระดับ
Factors Affecting Problem Solving Abilities of Mathayomsuksa 3
Students in the Mathayomsuksa Educational Service Area 24 :
Multilevel Analysis
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและปจจัยระดับหองเรียนที่สงผลตอ
ความสามารถในการแก ป ญหาและเพื่ อสร างสมการพยากรณ ความสามารถในการแก ป ญหาของนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยการวิเคราะหพหุระดับ กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จํานวน
1,062 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมสองขั้นตอน (Two Stage Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก ไดแก แบบวัดสติปญญาและแบบ
วัดความสามารถในการแกปญหา 2) แบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ไดแก แบบวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดเชาวนอารมณ แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางบาน แบบวัดบรรยากาศในชั้นเรียน และแบบวัดประสิทธิภาพการสอนของครู การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ
พื้นฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพหุระดับ (Multiple Multilevel
Regression Analysis) .
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก
สติปญญา เชาวนอารมณ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดรอยละ 62.40 (R2 = .624)
2. ปจจัยระดับหองเรียนที่สงผลตอคาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 คื อ
บรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการ
แกปญหาไดรอยละ 99.8 (R2 = .998)
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3. สมการพยากรณปจจัยระดับนักเรียนและปจจัยระดับหองเรียนที่สงผลตอความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยการ
วิเคราะหพหุระดับ ในรูปสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการระดับนักเรียน
Y/ = 20.765 + 1.110IQ + .628MOT + .864EMO
ZY / = .730ZIQ + .062ZMOT + .077ZEMO
สมการระดับหองเรียน
β0j = 20.765 + 3.944CLI
Zβ/ij = .673ZCLI
คําสําคัญ
Abstract

: ความสามารถในการแกปญหา การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพหุระดับ

The objectives of this research were to study student-level factors and Classroomlevel factors affecting to Problem Solving Abilities and to construct predictive of Problem
Solving Abilities of Mathayomsuksa 3 Students under the Mathayomsuksa Educational Service
Area 24 by a multilevel analysis. The samples size consisted of 1,062 Mathayomsuksa 3 student
using two stage cluster random sampling. The research instruments comprised two types of
measures ; 1) a 4-multiple-choice test : a intelligence quotient test and a problem solving
abilities test and 2) a 5-scale-rating measure : a achievement Motivation, a emotional
quotient, a environment teaching support in household, a climate in classroom and a
efficiency teaching. Statistics for analyses of the collected data were basic statistical,
Multiple correlation Analysis and Multiple Multilevel Regression Analysis.
The results of this research were as follows :
1) The student-level factors affected to Problem Solving Abilities of Mathayomsuksa 3
Students under the Mathayomsuksa Educational Service Area 24 at the Statistical Significance
level of .05 were Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) and Achievement
Motivation (MOT). These student-level factors revealed the variance of Problem Solving
Abilities with 62.40 percent. (R2 = .624)
2) The classroom-level factors affected to Problem Solving Abilities of
Mathayomsuksa 3 Students under the Mathayomsuksa Educational Service Area 24 at the
Statistical Significance level of .05 were Climate in classroom (CLI). The Climate in classroom
(CLI) factors revealed the variance of Problem Solving Abilities with 99.80 percent. (R2 =
.998)
3) The predictive equations of the student-level factors and classroom-level
factors affecting to the Problem Solving Abilities of Mathayomsuksa 3 Students under the
Mathayomsuksa Educational Service Area 24 obtained by multilevel analysis could be
constructed in raw and standard score equations as below:
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Micro-level Analysis
Y/ = 20.765 + 1.110IQ + .628MOT + .864EMO
ZY / = .730ZIQ + .062ZMOT + .077ZEMO
Macro-level Analysis
β0j = 20.765 + 3.944CLI
Zβ/ij = .673ZCLI
Keywords : Problem Solving Abilities, Multiple Multilevel regression Analysis (MMRA)
บทนํา

ทามกลางสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ได
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การดําเนินชีวิตของคนในสังคมมีความสลับซับซอนและเกิดปญหาขึ้นมากมาย
คนในสังคมจึงจําเปนตองเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อใหอยูในสังคมยุคใหมไดอยางมี
ความสุข (ทิศนา แขมณี และคณะ. 2544 : 6) ปญหาเปนเรื่องปกติและเกิดขึ้นไดกับมนุษยทุกๆ คน การ
แก ป ญ หาจึ ง เป น ทั ก ษะที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ การเผชิ ญ กั บ ความยุ ง ยากของป ญ หาต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชี วิ ตประจํ าวั น อย างไรก็ ตามการขาดทั กษะของการแก ป ญหาหรื อความไม ส ามารถในการแก ป ญหาจะมี
ความสัมพันธกับปญหาทางดานจิตใจที่มากมาย (วินัดดา ปยะศิลป. 2549 : 20) บุคคลที่จะสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเปนสุขในสังคมแบบนี้ไดนั้น จําตองอาศัยสติปญญาและการมีขอมูลที่เพียงพอสําหรับเลือกการตัดสินใจ
ตองอาศัยความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหบุคคลสามารถชวยเหลือตนเองได
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (วิชัย ตันสิริ. 2544 : 19)
การศึ กษาเปนการพัฒ นามนุษยใหมีคุณภาพ เพื่อที่ จะเปนสมาชิกที่ดีของสังคมทําใหมีความรู
ความสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นสวนหนึ่งมีผลมาจากการศึกษาที่ถูก
วิธี และเหมาะสมกับระดับสติปญญาของเด็กในแตละวัย ซึ่งจะเห็นไดวาการศึกษา เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งและยิ่ง
เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูใหสมบูรณขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 8) จากผลการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA (Program for International Student Assessment : 2003) ดานสมรรถนะการแกปญหา
สํ า หรั บ โลกพรุ ง นี้ ซึ่ ง เป น โครงการขององค ก รเพื่ อ ความร ว มมื อ และพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (OECD :
Organization for Economic Cooperation and Development) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษา มีประเทศที่เขารวมโครงการทดสอบ 41 ประเทศ ระดับสมรรถนะในการแกปญหากําหนดเปนสาม
ระดับตั้งแตระดับทักษะที่แข็งที่สุด คือ จากระดับ 3 จนกระทั่งถึงทักษะที่ออนที่สุดคือระดับ 1 และนักเรียนที่มี
คะแนนไมถึงระดับ 1 ถูกจัดไวในกลุม “ต่ํากวาระดับ 1” การประเมินของไทยยังไมถึงระดับที่นาพอใจ นักเรียน
ไทยมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD อยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนสวนใหญมีสมรรถนะการแกปญหาอยูเพียง
ระดับพื้นฐานหรือต่ํากวาระดับพื้นฐาน (สุนีย คลายนิลและคณะ. 2549 : 18-35) ดังนั้น ความสามารถในการ
แกปญหาจึงเปนทักษะที่ตองการมีการฝกฝนอยูเสมอ บุคคลที่ประสบปญหาตางๆ แลวสามารถหาแนวทางใน
การแกปญหาสําเร็จลุลวงไปไดยอมประสบความสําเร็จและยังนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปแกปญหา
ในสถานการณใหมได (สุคนธ สินธพานนท และคณะ. 2555 : 139)
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ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหาในดาน
พฤติกรรมของผูเรียนไดดวยตัวเอง โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต รูจักคิดวิเคราะหไตรตรอง
ปญหา เสนอผลดีและผลเสีย และตรวจสอบผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนได โดยทําการศึกษากับปจจัยตางๆ ดังนี้
สติ ป ญญา เป นป จ จัย หนึ่ งที่ มีความสั มพัน ธ กับความสามารถในการแก ป ญหาเพราะสติ ปญญามี ลั กษณะที่
ประกอบดวยความสามารถหลายๆ ดานปะปนกัน เชน ความสามารถในการรับรู การเรียนรูและจดจําสิ่งใหมๆ
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ ประเมินคาและตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ สามารถที่จะปรับตัวตอสถานการณ
ใหมๆ ในสิ่งแวดลอมและกฎเกณฑทางสังคมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รูจักเลือกวิธีที่มีเหตุผล รูจัก
วางแผน ตัดสินใจและตอบโตตอสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมทันเวลา (จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ.
2556 : 188) การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยหนึ่งเพื่อชวยควบคุมพฤติกรรมของผูเรียน อันเกิดจาก
ความตองการ พลังกดดัน หรือ ความปรารถนา ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่ง
อาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2548 : 233-234) ความฉลาด
ทางอารมณเปนอีกลักษณะหนึ่งของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรูสึก ความคิด และอารมณของตนเองและของ
ผูอ่นื สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายในตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความตองการของ
ตนเองไดอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคและขอขัดแยง
ตางๆ ได อย า งไม คับ ข องใจ รู จักขจั ด ความเครี ยดที่ จ ะขัดขวางความคิ ดริเริ่ มสรางสรรคอัน มี คาของตนได
สามารถชี้นําความคิดและการกระทําของตนในการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา หรือผูตามไดอยางมี
ความสุข จนประสบความสําเร็จในการเรียน อาชีพ ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต (ทศพร ประเสริฐสุข.
2542 : 21) ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีความใกลชิดกับสมาชิกสังคมมาแตเปนทารก การพัฒนาทุก
อยางในตัวของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว การสรางลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลจึงมีรากฐานมา
จากครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได (ดวงกมล เวชบรรยงรัตนและคณะ. 2549 : 65) ครูผูสอนยังเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่เป นผู ถายทอดความรู ถ ายทอดประสบการณ ส งเสริมพัฒนาการเด็กทุ กด าน เพื่ อให นักเรีย นเข าใจ
เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูประพฤติดี โดยฝกใหนักเรียนรูจักคิดแลวตัดสินใจ ผาน
กระบวนการฝ ก ทั กษะการคิ ดในรู ป แบบต า งๆ ซึ่ ง ถ า นั ก เรี ย นคิ ด เป น อย า งถู ก วิ ธี แ ล ว เขาจะกระทํ า และ
ปฏิบัติการในสิ่งที่ถูกตอง ดังคํากลาวที่วา “คิดเปนทําเปน แกปญหาเปน” (สุคนธ สินธพานนท และคณะ.
2555 : 25-26)
จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยระดับนักเรียนไดแก สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชาวนอารมณ การอบรม
เลี้ยงดู สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางบานที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
2. เพื่อศึกษาปจจัยระดับหองเรียนไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และ ประสิทธิภาพการสอนของครู
ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24
3. เพื่อสรางสมการพยากรณความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยการวิเคราะหพหุระดับ
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยระดับนักเรียนไดแก สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชาวนอารมณ การอบรมเลี้ยงดู
สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางบานสงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
2. ปจจัยระดับหองเรียนไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และ ประสิทธิภาพการสอนของครูสงผลตอ
ความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 24
3. สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชาวนอารมณ และการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางบานสามารถพยากรณความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
4. บรรยากาศในชั้นเรียน และ ประสิทธิภาพการสอนของครูสามารถพยากรณความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้เปน นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สังกัดสํา นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 6,862 คน จากโรงเรียน
ทั้งหมด 55 โรงเรียน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,062 คน จากโรงเรียน
ทั้งหมด 16 โรง ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมสองขั้นตอน (Two Stage Cluster Random
Sampling)
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรพยากรณ (Predictive Variables) แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1) ตัวแปรระดับนักเรียน ไดแก สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชาวนอารมณ การอบรม
เลี้ยงดู สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางบาน
2) ตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครู
3.2 ตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ชนิด ไดแก แบบทดสอบและแบบวัด ดังตอไปนี้
1) แบบทดสอบ มี 2 ฉบับ ไดแก
- ฉบับที่ 1 แบบทดสอบสติปญญา จํานวน 16 ขอ มีคาความยากระหวาง .48 ถึง .70 คา
อํานาจจําแนกระหวาง .30 ถึง .70 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .83
- ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา จํานวน 20 ขอ มีคาดัชนีอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 24 - .75 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .83
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2) แบบที่ 2 แบบวัด มี 1 ฉบับ แบงเปน ตอน ดังนี้
- วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .20 ถึง .64 มี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .72
- วัดเชาวนอารมณ จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .50 ถึง .72 มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .87
- วัดการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกทางบาน จํานวน 15 ขอ
มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .37 ถึง .65 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .85
- วัดบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .46 ถึง .77
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .87
- วัดประสิทธิภาพการสอนของครู จํานวน 10 ขอ มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .57
ถึง .82 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .92
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาคาคุณภาพของแบทดสอบ แบบสอบถามแตละฉบับโดยหาคาความยาก คาอํานาจ
จําแนก และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ และวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานไดแกคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด คาต่ําสุด คาความเบ และคาความโดง ของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียน
2. วิเคราะหคาสหสัมพันธภายใน (Intercorrelation Coefficient) ระหวางปจจัยในระดับนักเรียน
และปจจัยในระดับหองเรียนกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ
4. วิเคราะหหาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัย (Beta Weight ; β) และทดสอบนัยสําคัญของคา
น้ําหนักความสําคัญดวยคา t-test
5. วิ เ คราะห ป จ จั ย ระดั บ ห อ งเรี ย นที่ ส ง ผลต อ ความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการวิเคราะหพหุระดับ
ผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัย สรุปได ดังนี้
1. ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 24 อย างมี นั ย สําคั ญ ทางสถิติ ท่ี ร ะดั บ .05 คื อ
สติปญญา (IQ) กับ เชาวนอารมณ (EMO) และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOT) แสดงวา นักเรียนที่มีสติปญญา
(IQ) เชาวนอารมณ (EMO) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOT) อยูในระดับดี มีแนวโนมที่จะมีความสามารถในการ
แก ป ญ หาได ดี ด ว ย โดยที่ ป จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นทั้ ง 3 ตั ว ดั ง กล า วสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการแก ป ญ หาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ป ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ไดรอยละ 62.40 (R2 = .624)
2. ปจจัยระดับหองเรียนที่สงผลตอคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บรรยากาศในชั้นเรียน (CLI) แสดงวาการมีบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน
สามารถชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาดีดวย โดยที่ปจจัยระดับหองเรียน คือ บรรยากาศใน
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ชั้นเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไดรอยละ 99.8 (R2 = .998)
3. สมการพยากรณ ความสามารถในการแก ป ญหาของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 3 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยการวิเคราะหพหุระดับ
3.1 สมการพยากรณระดับนักเรียน
ในรูปคะแนนดิบ
คือ Y/ = 20.765 + 1.110IQ + .628MOT + .864EMO
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY / = .730ZIQ + .062ZMOT + .077ZEMO
3.2 สมการพยากรณระดับหองเรียน
ในรูปคะแนนดิบ
คือ β0j = 20.765 + 3.944CLI
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Zβ/ij = .673ZCLI

โมเดลพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
อภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาอภิปรายไดตามลําดับดังตอไปนี้
1. ปจจัยระดับนักเรียนที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดแก สติปญญา
(IQ) เชาวนอารมณ (EMO) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (MOT)
1.1 สติปญญา สงผลทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
แสดงวา นักเรียนคนใดที่มีสติปญญาสูงมีแนวโนมวาจะเปนคนที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงดวย เปนไป
ตามสมมติฐาน สอดคลองกับ Gardner, 1983 ; Copper, 2009 (อางถึงในจิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ. 2556 :
188) กล า วว า สติ ป ญ ญานั้ น หมายถึ ง ความสามารถในการแก ปญ หาและสร า งสรรค ผ ลงานที่ มี คุ ณ ค า ใน
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง นอกจากนี้ Boeree (2003 อางถึงใน จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ. 2556 : 188)
กลาววา สติปญญา (Intelligence) หมายถึง ความสารถในการประยุกตความรูในการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
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และเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิมา สุทธิศักดิ์. (2549 : 112) ที่พบวา ความสามารถทาง
สมอง สงผลตอความสามารถในการแกปญหาดานการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความสามารถทางสมอง เปนระดับความสามารถของแตละบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ สามารถนํา เอาความรูที่
สั่งสมมาใชแกปญหาตางๆไดเปนอยางดีและแมนยํา สามารถคิดอยางมีเหตุผล และตัดสินใจไดอยางถูกตอง
สอดคลองกับ อัญชลี นางแล. (2552 : 133) ไดพบวา สมรรถภาพทางสมอง 3 ดานคือ สมรรถภาพทางสมอง
ด านภาษา เหตุ ผ ลและตั ว เลข มี ความสั มพั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ต างๆ กั บ ความสามารถในการแก ป ญหา
ชีวิตประจําวันดานการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนื่องจากวา สามารถทางดานการคิดทั้ง 3 ดานจะทําใหนักเรียนตัดสินใจได คิดไตรตรอง ประมวลผลอยางเปน
ระบบทําใหการตัดสินใจและความสามารถในการแกปญหาดานการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นสูงดวย เชน
กับ ประเนียน จุลวรรณโณ. 2552 : 74-75) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนที่มีระดับเชาวนปญญาแตกตางกันมีความสามารถในการคิด
แกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีระดับเชาวนปญญาสูง และระดับเชาวน
ปญญาปานกลางมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนนักเรียนที่มีระดับเชาวนปญญา
ต่ํามีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับต่ํา ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเชาวนปญญาแตละคนนั้น
หมายถึงผลรวมของความสามารถหลาย ๆ ดานของบุคคลที่มีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันรวมกันเขาเปน
องคประกอบเดียว เรียกวาองคประกอบทั่วไป ซึ่งไมสามารถจะแยกออกจากกันไดความสามารถทั่วไปของ
บุคคลเปนความสามารถเฉพาะของสมองที่สามารถเรียนรู และคิดแกปญหาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ทําใหตนเอง
คงอยูรอดปลอดภัยในสถานการณและสิ่งแวดลอมได
1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สงผลทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 แสดงวา นักเรียนคนใดที่มีเชาวนปญญาสูงมีแนวโนมวาจะเปนคนที่มีความสามารถในการแกปญหา
สูงดวย สอดคลองกับแมคเคลแลนด (Mcclelland, David C. and Others. 1953: 104 อางถึงใน สิทธิมา
สุทธิศักดิ์. 2549 : 32) กลาววา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะสามารถทํากิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จไดมากกวา
เลือกทําสิ่งที่เปนไปไดและเหมาะสมกับความสามารถของตน มีความตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อใหสําเร็จอยาง
แทจริง นอกจากนี้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิมา สุทธิศักดิ์ (2549 : 111) ที่พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สงผลทางบวกตอความสามารถในการแกปญหาดานการเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นั้น เปนความปรารถนาภายในจิตใจของบุคคลเราที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหไดดีที่สุด และ
ประสบความสําเร็จตามที่ตนตั้งไวโดยอาศัยความพยายาม อดทนมุงมานะในสิ่งที่ตนตองการกระทํานั้น เพื่อมุง
ไปสูผลลัพธที่ไดในอนาคตมากกวาใหออกมาดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชนเดียวกับ เครือวรรณ ตุยตา (2555 :
163) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน
การเผชิญและฝาฟนอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เนื่องจากวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะตองเปน
ผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาในสิ่งที่ตองการไวลวงหนา เชนเดียวกับประเนียน จุลวรรณโณ. 2552 : 76)
ที่พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกันความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ปานกลางมีความสามารถในการคิด
แกปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํามีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูใน
ระดับต่ํา ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการสรางแรงจูงใจของแตละบุคคลเพราะแรงจูงใจเปนแรงขับใหบุคคล
พยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผล แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุข
และหลีกเลี่ยงความผิดหวัง คนเรากระทําการใดก็ยอมหวังไดรับความสุขความพอใจกับการกระทํา ตองการ
ความสําเร็จ และกลัวความลมเหลว คนที่ตองการความสําเร็จมาก จะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และคนที่กลัว
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ความลมเหลวมากก็จะพยายามหลีกเลี่ยงงานที่ตนคิดวาทําไมได ซึ่งจะเปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา สิ่งสําคัญ
ที่สุดของมนุษย และมีอิทธิพลตอความสําเร็จของตนเองเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมของสังคมที่เนน
ความสําเร็จคือที่มาของสังคมที่ประสบความสําเร็จ พอแมจะพยายามฝกใหเด็กชวยตัวเองฝกการคิดแกปญหา
และใหการเสริมแรงพฤติกรรมที่มุงความสําเร็จในการเรียน และการทํางานการอบรมเลี้ยงดู จะพัฒนาใหเด็ก
เติบโตเปนคนที่ตองการความสําเร็จ
1.3 เชาวนอารมณ สงผลทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 แสดงวา นักเรียนคนใดที่มีเชาวนปญญาสูงมีแนวโนมวาจะเปนคนที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงดวย
สอดคลองกับ Peter Salovey & John D.Mayer (1990 อางถึงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2551 : 34) ที่นิยาม
เชาวนอารมณไววา ความสามารถของบุคคลในการที่จะไหวเทาทันในความคิด ความรูสึก และภาวะอารมณ
ของตนเองและผูอื่นได นอกเหนือจากการติดตามกํากับควบคุมไดแลวบุคคลพึงรูจักจําแนกแยกแยะและใช
ขอมูลเหลานี้ใหเกิดประโยชนเพื่อชี้นําความคิดและการกระทําของตน เชนเดียวกับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
(2553 : 278) กลาววาความสามารถทางอารมณชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางสรางสรรค และมีความสุข
ไดแกการเรงเราตัวเองใหไปสูเปาหมาย มีความ สามารถควบคุมความขัดแยงของตนเอง รอคอยเพื่อใหไดผล
ลัพธ ที่ดี กวา มีความเห็ นอกเห็ น ใจผู อื่น สามารถจั ด การกับ อารมณไม ส บายตางๆ มี ชีวิ ต อยูด ว ยความหวั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลักขณา คานเครือ (2550 : 114) ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากวา
ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และภาวะอารมณ
ของตนเองและผูอื่นสามารถจูงใจและใหความหวังแกตนเอง มองโลกในแงดี สามารถปรับสภาพอารมณควบคุม
และจั ด การอารมณ การกระทํ า ของตนเองไปสู พ ฤติ กรรมที่ เ หมาะสมได อย างสมเหตุ ส มผลและสร า ง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดอยางประสบความสําเร็จ เชนเดียวกับ อัญชลี นางแล (2553 : 129) พบวา ความ
ฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสามารถในการแกปญหาชีวิตประจําวัน
ดานการเรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะเมื่อนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ
สูง มีการควบคุมอารมณของตนเองไดดี เห็นอกเห็นใจผูอื่น จะทําใหอยูรวมกับผูอื่นไดดี อยูรวมกับคนหมูมาก
ไดดี รูจักรับฟง ยอมรับกฎหมูมาก กลาแสดงความคิดเห็น สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหนักเรียนแกปญหา
ชีวิตประจําวันดานการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นของนักเรียนสูง
2. ปจจัยระดับหองเรียนที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดแก บรรยากาศ
ในชั้นเรียน (CLI)
บรรยากาศในชั้นเรียน (CLI) สงผลทางบวกกับความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 แสดงวา บรรยากาศในชั้นเรียน (CLI) ที่มีสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียนในหองเรียน ที่มีความ
เปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด อากาศถายเทไดดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอน
กับนักเรียน นักเรียนกับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน ปฏิบัติตอกัน ทั้งเรื่องสวนตัวหรือการเรียนมีการชวยเหลือ
กั น พึ่ งพาอาศั ยกั น การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น การทํ ากิ จกรรมร วมกั นด วยความรั กและสามั คคี จะมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนในหองเรียนได สอดคลองกับ Moss (1976 : 338)
ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมทางสังคมในชั้นเรียน วามีผลตอความพึงพอใจและอารมณของนักเรียน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางนักเรียนและครู วิธีการสอนรูปแบบใหมและความชัดเจนของวินัยในชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะสงผลใหนักเรียนรู สึกปลอดภัยและสนใจในการเรียนมากขึ้น สอดคลองกับ งานวิจั ยของอั ญชลี นางแล.
(2552 : 133) ที่พบวา ลักษณะของกลุมเพื่อน การใชสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน และการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นั่นคือนักเรียนที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เมื่อเกิดปญหามักพึ่งพาเทคโนโลยี
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และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนนิสัย สอดคลองกับ กัลยา ตากูล (2550 : 152) ที่พบวา บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนบรรยากาศที่ครูเปนกัลยาณมิตรกับนักเรียนทําให
นักเรียนไมรูสึกกลัว นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ กลาคิด และครูไดใชคําถามกระตุนให
นักเรียนคิดและกระบวนการแกปญหาอนาคต เชนเดียวกับ ภัทราพร ศิริแสน (2555 : 152) ที่ไดศึกษาการ
วิเคราะหพหุระดับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 พบวาบรรยากาศทางการเรียนมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นั่นคือเมื่อหองเรียนมีบรรยากาศทางการเรียนสูง ก็จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
สูงดวย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ปจจัยระดับนักเรียน ไดแก สติปญญา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเชาวนอารมณ เปนปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา โดยเฉพาะครูสามารถใชเปนแนวทางในการวาง
พื้ นฐานหรื อส งเสริ มให นั กเรี ย นมี ความสามารถในการแก ป ญหา เพราะเป น ทั กษะที่ มีความจํ าเป น ต อ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝกใหนักเรียนไดเกิดความสามารถทางดาน
สติป ญญารูจักคิด วิเคราะหในการแก ปญหา ส งเสริมใหนักเรี ยนเกิด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
นอกจากนี้ควรสงเสริมใหนักเรียนมีเชาวนอารมณที่ดีการสงเสริมความ สามารถในการแกปญหานอกจากนี้ควร
มีการจัดทําโครงการเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
1.2 ปจจัยระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน
การแกป ญ หาของนักเรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา ปที่ 3 สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 24
ดังนั้น ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาควรสงเสริมการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเชน
สภาพบรรยากาศที่สะอาด สวยงาม นาอยูนาอาศัย สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนในชั้นเรียนดวยกัน
และระวางครูกับนักเรียนเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะบางปญหาไม
สามารถแกไดเพียงลําพังจําเปนตองมีเพื่อน หรือคุณครูเปนที่ปรึกษาหาทางออกของปญหาได
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
2.1 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหานั้นควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ
เชน ความคาดหวังในอนาคต อัตมโนทัศน บุคลิกภาพ ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ เปนตน
2.2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาครั้งตอไปควร
ทําการศึกษาโดยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ของปจจัยตางๆ ที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน หรือสงผลถึงกันเองระหวางตัวแปรพยากรณ ตอไป
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