
ปจัจยัเชิงสาเหตทุีส่ง่ผลต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ภาคตะวันออก
Causal Model Factors Affecting the Students’ Competency on 
Solving Problems in Secondary Schools, Under The Office of 
Basic Education Commission, Eastern Region

สถาพร พฤฑฒิกุล1

Sataporn Pruettikul1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำานวน 720 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้แบบสอบถามสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้ปัญหา
ของนักเรียน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28-.63 ค่าความเชื่อมั่น.88, ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .20-.77 ค่าความเชื่อมั่น .94, ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .21 -.70 ค่าความเชื่อมั่น.84, ปัจจัยด้านสังคม มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
.29 -.65 ค่าความเชื่อมั่น .85, ปัจจัยด้านครู มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .46-.76 ค่าความเชื่อ
มั่น .88, ปัจจัยด้านสื่อสาธารณะ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .62-.73 ค่าความเชื่อมั่น .89, 
และปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .51-.73 ค่าความเชื่อมั่น .86, วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และวิเคราะห์
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยค่าสถิติ Chi-Square, df, Chi-square/
df, p-value, GFI, CFI, NFI, AGFIและ RMSEA 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านสังคม และด้านครอบครัวส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้
ปัญหาของนักเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเชิงบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัย
ด้านนักเรียนส่งผลเฉพาะทางตรงเชิงบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) โมเดลความ
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สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ Chi-Square=237.28, df=123, p=.00, 
Chi-square/df=1.93, GFI=.97, CFI=.99, NFI=.97, AGFI=.95 และ RMSEA=.04 และสามารถ
พยากรณ์สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 69 

คำ�สำ�คัญ: โมเดลเชิงสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผล สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

Abstract
The purposes of this research were studied factors affecting students’ competency  

on solving problems and Investigated the causal model of factors affecting students’  
competency on solving problem in Mathayomsuksa 3,.The samples were 720 students 
by multi-stage random sampling in secondary schools, under the office of basic education 
commission, Eastern region. The research instrument was a rating scale of questionnaires, 
divided into 7 sections as follows: The competencies questionnaire were item discriminate 
between .28-.63, reliability was .88, The student factor questionnaire were item discriminate 
between .20-.77, reliability was .94, The family factor questionnaire were item discriminate 
between .21-.70, reliability was .84, The social factor questionnaire were item discriminate 
between .29-.65, reliability was .85, The teacher factor questionnaire were item discriminate 
between .46-.76, reliability was .88, The media factor questionnaire were item discriminate 
between .62-.73, reliability was .89, and The friend factor questionnaire were item discriminate 
between .51-.73, reliability was .86. Data were analyzed by mean, standard deviation, confirm 
factor analysis, and structural equation model by Chi-Square, df, Chi-square/df, p-value, GFI, 
CFI, NFI, AGFIและ RMSEA.

The results found that: 1) The social factor and family factor were affecting students’ 
solving problem competency with positive direct effect and indirect effect at statistically  
significant (p<.01), but the student factor were affecting students’ solving problem  
competency with positive direct effect at statistically significant (p<.01). and 2) The adjusted 
causal model factors affecting students’ solving problem competency on Mathayomsuksa 3, 
as well as consistent with empirical data. There was considered through goodness of fit by 
Chi-Square=237.28, df=123, p-value=.00, Chi-square/df=1.93, GFI=.97, CFI=.99, NFI=.97, 
AGFI=.95 and RMSEA=.04. The adjusted model could predicted for students’ solving problem 
competency at 69 percent.

Keywords: Causal model, factors affecting, students’ solving problem competency 
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บทนำา
ก า ร พั ฒ น า ค น ใ ห้ พ ร้ อ ม รั บ ก า ร

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และอยู่รว่มกนัได้ใน
สังคมอย่างมีความสุขนั้นนอกจากจะต้องมีความ
รอบรู้มากขึ้นแล้ว ยังต้องมีทักษะและสมรรถนะ
ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกเชิงความสามารถในการแก้ปัญหา
ของบุคคลและเป็นที่ยอมรับของสังคม (Parry, 
1998: 5) ดังนั้นสมรรถนะในการแก้ปัญหาจึง
เป็นสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนสมรรถนะหนึ่ง
ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ได้กำาหนดไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำาคัญต่อ
การดำารงชวีติในยุคโลกาภวิตัน์ ซึง่สมรรถนะในการ
แก้ปัญหาถูกกำาหนดให้เป็นสมรรถนะสำาคัญหน่ึง
ในห้าสมรรถนะที่ต้องให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) แตจ่ากรายงานผล
การประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหาของนักเรียน
นานาชาติ (Program for International Student 
Assessment ; PISA 2003) พบว่าสมรรถนะใน
การแกป้ญัหาของนกัเรียนไทยสว่นใหญอ่ยู่ในระดับ
ต่ำา (สุนีย์ คล้ายนิล, 2549) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพของเยาวชนไทยในการแข่งขันกับนานา
ประเทศและปัญหาการบริหารจัดการของระบบ
การศึกษาไทยอีกด้วย

อยา่งไรกต็ามการศกึษาสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาของบคุคล นอกจากการสงัเกตุได้โดยตรง
จากพฤติกรรมการแก้ปัญหาแล้ว ยังหมายรวมถึง
เจตคติท่ีมีต่อการแก้ปัญหาที่อยู่ภายในของแต่ละ
บุคคลอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเจตคติของบุคคลจะ
เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความเชือ่ การรบัรูค้วามสามารถของตนและความ
คาดหวังกับผลที่เกิดขึ้นของบุคคลอีกด้วย (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2555) ดังนั้นสมรรถนะ

ในการแก้ปัญหาจึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในเชิงความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหา
ที่สร้างสรรค์และเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวินัย
ในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นสิ่งที่
ยับยั้งหรือส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรม และ
ปัจจัยภายนอกในสังคมที่สำาคัญ อาทิเช่น ปัจจัย
ด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านครู 
ปจัจยัด้านสือ่สาธารณะ และปจัจยัดา้นกลุม่เพือ่น 
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้  
การเลียนแบบ ค่านิยมตลอดจนวิถีปฏิบัติและ
พฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Bandura, 1989) ดังนั้นการศึกษาถึง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความ
ซับซ้อนและสอดคล้องกับสภาพจริงในสังคม จึงมี
ความจำาเปน็อยา่งยิง่เพือ่หาแนวทางปรบัปรงุ แก้ไข 
และพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
และอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะสำาคญัดา้นการแกป้ญัหาของนกัเรยีน ชัน้
มธัยมศกึษา ปทีี ่3 สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลปจัจยัเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่สมรรถนะสำาคญั
ด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ความสำาคัญการวิจัย
ผลการวิจัยทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็น

สาเหตุทีส่ง่ผลต่อสมรรถนะด้านการแกป้ญัหาของ
นักเรียน เพื่อให้สถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ผลการ
วิจัยในการกำาหนดนโยบาย และวางแผน พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา
นักเรียนให้มีสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาถามการวิจัย
1. ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว 

ด้านสังคม ด้านครู ด้านส่ือสาธารณะ และด้าน
กลุ่มเพื่อนส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออก หรือไม่

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออกเป็นอย่างไร สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ด้านครอบครัว 

ด้านสังคม ด้านครู ด้านส่ือสาธารณะ และด้าน
กลุ่มเพื่อนส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการ
แก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคตะวันออก

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาค
ตะวันออก สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กำาหนดขอบเขต ดังนี้

1. ด้�นเนื้อห� 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวัน
ออก โดยศกึษาสมรรถนะสำาคญัดา้นการแกป้ญัหา 
และแนวทางการประเมินสมรรถนะสำาคัญด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียน ตามแนวคิดของสำานัก
ทดสอบทางการศึกษา (2555) และศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้ปัญหาของ
นักเรียน ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ของ 
Bandura (1989) ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ 
ปจัจยัตัวผูเ้รยีน ดา้นครอบครวั ดา้นสงัคม ดา้นคร ู
ด้านสื่อสาธารณะ และด้านกลุ่มเพื่อน

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก (จังหวัด
ตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบรุ)ี ปกีารศกึษา 2559รวม 89 โรงเรยีนจำานวน
นักเรียน 18,862 คน

กลุ่ มตั วอย่ า ง  เป็นนั ก เ รี ยนระ ดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคตะวันออก 

กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จำานวน
ประมาณ 20 เท่าของตัวแปรที่นำามาศึกษา 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) จำานวน 840 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages 
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Random Sampling) ดังนี้

ขั้นที่ 1 สุ่มเลือกโรงเรียนมัธยมในภาค
ตะวันออก โดยแบ่งตามจังหวัดและสุ่มเลือก
โรงเรยีนในแตล่ะจงัหวดั ด้วยวธีิการสุม่แบบแบ่งช้ัน  
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
โรงเรียน (ขนาดเล็กหรือกลาง ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่พิเศษ) ขนาดละ 2 โรงเรียน ได้จำานวน
ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน

ขัน้ที ่2 สุม่เลือกนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปี
ที่ 3 จากโรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 และทำาการสุ่ม
อย่างง่าย (Random Sampling) จำานวนโรงเรียน
ละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 840 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษ� 

3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็นตัวแปร
ปัจจัยหรือตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ดังนี้

 3.1.1 ปจัจยัดา้นตวัผูเ้รยีน (Student)  
ประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (Se) และ
ความมีวินัยในตนเอง (Sd) 

 3.1.2 ปจัจยัดา้นครอบครวั (Family) 
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ (Fm) 
การเลี้ยงดูแบบสนับสนุน (Ft) การเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ (Fa) การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Fd) 
และการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (Fr) 

 3.1.3 ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างจากบุคคลใน 
สังคม (Sm) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Sw) และ
วัฒนธรรม-ประเพณี (Sc) 

 3.1.4 ปัจจัยด้านครู (Teacher) 
ประกอบด้วย การเปน็แบบอย่างจากคร ู(Tm) การ
อบรมสั่งสอน (Tt) และความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน (Tr) 

3.1.5 ปัจจัยด้านสื่อสาธารณะ (Media) 
ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ 
(Ctv) การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ (Cpp) 

และการรับรู้ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต (Cne) 

 3.1.6 ปจัจัยดา้นกลุม่เพือ่น (Friend) 
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างจากเพื่อน (Frm) 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน (Frr) และการคล้อย
ตามการชักจูงของเพื่อน (Fra) 

3.2 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะสำาคัญดา้น
การแก้ปัญหา (Competency) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยพฤติกรรมที่
แสดงออกในการแก้ปัญหาของนักเรียน (Com) 
และเจตคติต่อการแก้ปัญหาของนักเรียน (Ad) 

วิธีก�รวิจัย

การดำาเนินการวิจัยได้ดำาเนินการตามข้ัน
ตอน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ
สำ าคัญด้ านการแก้ ปัญหาของนั ก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสภาพจริง
จากผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อนำามากำาหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย

2. สร้างแบบจำาลองสมมติฐานโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามกรอบความคิดในการวิจัยและการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะและ
ความสอดคล้องตามแนวคิดและทฤษฎี 

3. สร้างเครื่องมือวิจัย รวบรวมแนวคิด
และทฤษฎี เพื่อกำาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของ
งานวิจัยตลอดจนออกแบบและสร้างเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ  
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะสำาคญัในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน จำานวน 21 ข้อ และตอนที่ 
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2-7 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียน ทั้งหมด 50 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้านตัวผู้เรียน ด้าน
ครอบครัว ด้านสังคม ด้านครู ด้านสื่อสาธารณะ 
และด้านกลุ่มเพื่อน โดยแต่ละตอนกำาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความ
เห็นสอดคล้องกับข้อคำาถามในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความ
เห็นสอดคล้องกับข้อคำาถามในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความ
เห็นสอดคล้องกับข้อคำาถามในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความ
เห็นสอดคล้องกับข้อคำาถามในระดับน้อย

 1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีความ
เห็นสอดคล้องกับข้อคำาถามในระดับน้อยที่สุด 

4. หาคณุภาพของเครือ่งมอื นำาเครือ่งมอื 
ที่สร้างข้ึนมาวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถาม (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า .50 และนำาไปทดสอบภาคสนาม
เพื่อวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination) 
และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แต่ละตอนของ
แบบสอบถาม ดังตาราง

ต�ร�ง 1 แสดงจำานวนข้อ ค่าอำานาจจำาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

แบบสอบถ�ม (ตอนที่) ค่�อำ�น�จจำ�แนก ค่�คว�มเชื่อมั่น

1. สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหา .28-.63 .88

2. ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน .20-.77 .94

3. ปัจจัยด้านครอบครัว .21-.70 .84

4. ปัจจัยด้านสังคม .29-.65 .85

5. ปัจจัยด้านครู .46-.76 .88

6. ปัจจัยด้านสื่อสาธารณะ .62-.73 .89

7. ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน .51-.73 .86

5. การรวบรวมข้อมูล จัดส่งเอกสาร
เอกสารข้อความร่วมมือและเครื่องมือวิจัยไปยัง
กลุ่มตัวอย่างที่กำาหนด จำานวน 840 ฉบับ พร้อม
ซองสำาหรับส่งคืนผู้วิจัย และได้รับแบบ สอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์คืน จำานวน 772 ฉบับ คิดเป็น
รอ้ยละ 91.90 นำาไปตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑน้์ำา
หนักที่กำาหนดและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

6. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (CFA) ของแต่ละปจัจยั ตลอดจนตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิง
ประจกัษต์ามสมมตฐิาน ดว้ยคา่สถติ ิChi-square, 
df, Chi-square/df, p-value, CFI, NFI, GFI, AGFI 
และ RMSEA 

ผลการวิจัย
ผลการ วิ เคราะห์ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ

สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 2
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จากตาราง สรุปได้ว่าปัจจัยด้านสังคม 
และปัจจัยด้านครอบครัว ส่งผลต่อสมรรถนะ
สำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนเชิงบวก  
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม อย่างมนียัสำาคัญทางสถติิ
ท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านนักเรียน ส่งผลต่อ 
สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน
เฉพาะทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

2. ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้าน
การแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ดังนี้

2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ตัวแปรแต่ละปัจจัย โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันจากแบบจำาลองการวัด ทั้ง 7 
ปัจจัย ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 แสดงค่าสถติกิารวเิคราะหอ์ทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และอทิธพิลรวมของปจัจยัเชงิ
สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ตัวแปรส�เหตุ
Competency

DE IE TE

Media -.20 -.06 -.27

Social .74** .24** .98**

Family .30** .08* .37**

teacher -.07 .03 -.04

Friend -.10 -.01 -.11

Student .23** - .23**
* Regression coefficient at the .05 level.
** Regression coefficient at the .01 level. 

ต�ร�ง 3 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และความเชื่อมั่นองค์ประกอบ 
(composite reliability) ของตัวแปรปัจจัย

องค์ประกอบ
น้ำ�หนักองค์ 
ประกอบ (λ)

คว�มเชื่อมั่น 
ร�ยข้อ (l2)

คว�มคล�ด
เคลื่อนใน
ก�รวัด

AVE
คว�มเชื่อมั่น 
องคป์ระกอบ

Competency Com .74 .55 .45 .57 .73

 Ad .77 .59 .41

 Student Se .89 .79 .21 .62 76

 Sd .67 .45 .55

 Family Fm .89 .79 .21 .60 .88
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จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์
โมเดลการวัด (Measurement model) ความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และ
ความเชือ่ม่ันองคป์ระกอบ (composite reliability) 
ของตัวแปรปัจจัย ทั้ง 7 ปัจจัย พบว่า ทุกตัวแปร
ปจัจยัมีคา่ AVE อยูร่ะหวา่ง.45 -.67 และค่าความ
เชื่อมั่นองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง.61 -.88 ซึ่งเป็น
ค่ามาตรฐานในการวัดจึงมีความเที่ยงตรงเชิงลู่

เข้า และความเชื่อมั่นองค์ประกอบที่เหมาะสม
และยอมรับได้ 

2.2. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์พบว่าโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุอง
ปจัจยัทีน่ำามาศกึษามคีวามเหมาะสมกลมกลนืกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1

องค์ประกอบ
น้ำ�หนักองค์ 
ประกอบ (λ)

คว�มเชื่อมั่น 
ร�ยข้อ (l2)

คว�มคล�ด
เคลื่อนใน
ก�รวัด

AVE
คว�มเชื่อมั่น 
องคป์ระกอบ

 Fa .48 .23 .77

 Fr .79 .62 .38

 Fd .82 .67 .33

 Ft .82 .67 .33

 Social Sm .55 .30 .70 .45 .71

 Sw .70 .48 .51

 Sc .75 .57 .44

Teaacher Tm .83 .69 .31 .67 .86

 Tt .80 .64 .34

 Tr .82 .67 .33

 Media Cnet .69 .48 .52 .54 .61

 Cpp .68 .46 .54

 CTv .82 .67 .36

 Friend Fra .69 .48 .52 .51 .75

 Frm .70 .49 .51

 Frr .74 .55 .45
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 2.2. ผลการวิเคราะหความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชงิ
ประจักษ  พบวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัที่นํามาศึกษามีความเหมาะสม
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพ 
 

 

 จากภาพ คาดัชนีความสอดคลองของโมเดลเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
ดังนี้   Chi-square = 237.28, df = 123, Chi-square/df = 1.93, CFI = .99, NFI = .97, GFI = 
.97, AGFI = .95 และ RMSEA = .04 ยกเวนคา p-value = .00 ที่มีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
และมีคาความสามารถในการพยากรณ รอยละ 69 ( R2= .69 )     
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จากภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
โมเดลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด 
ดังนี้ Chi-square=237.28, df=123, Chi-
square/df=1.93, CFI=.99, NFI=.97, GFI=.97, 
AGFI=.95 และ RMSEA=.04 ยกเว้นค่า p-
value=.00 ที่มีค่าต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด และ
มีค่าความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 69 
(R2=.69) 

อภิปรายผล
จากผลการศกึษาปจัจัยเชิงสาเหตทุีส่ง่ผล

ต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผล
ตอ่สมรรถนะสำาคญัดา้นการแกป้ญัหาของนักเรยีน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงลำาดับจากปัจจัยที่
อิทธิพลมากไปน้อยจากผลการวิเคราะห์อภิปราย
แต่ละปัจจัย ได้ดังนี้

ปัจจัยด้านสังคม (Social) ส่งผลต่อ
สมรรถนะด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมเชิงบวกผ่านตัวแปรปัจจัยด้าน
ครอบครัวและตัวแปรปัจจัยด้านนักเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ปัจจัยทางสังคมนั้นเป็นเสมือนกรอบหรือแนวทาง
ปฏบัิตหิรอืเปน็วถิชีีวติทีท่กุคนในสงัคมยอมรบัและ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวแบบ
ของบุคคลในสังคมซึ่ง Bandura (1986) กล่าวว่า 

ภ�พที่ 1 ความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตัวแบบที่มีลักษณะเด่นในสังคมจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบคุคลเนือ่งจากตวัแบบทีม่ลีกัษณะ
เด่นจะทำาให้บุคคลสามารถจดจำาองค์ประกอบได้
มากเมื่อจดจำาองค์ประกอบได้มากก็จะส่งผลให้มี
การเลียนแบบพฤติกรรมได้มากดังนั้นถ้านักเรียน
ได้เห็นพฤติกรรมของบุคคลในสังคมด้านบวก
ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านบวกรวม
ถึงการส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมในทำานอง
เดียวกันด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทรา  
ภูษิตรัตนาวลี (2547) พบว่า บุคคลสำาคัญใน
สังคมมีอิทธิพลต่อการมีจิตสำานึกต่อสังคมของ
บุคคล อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากน้ี 
ยังเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่สั่งสอนกัน
มาชา้นานให้เคารพเช่ีอฟังผู้ใหญ ่เกรงใจผูอ้ืน่เสมอ 
ตลอดจนการปลูกฝังในความเชื่อทางประเพณี  
การยึดมั่นในทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเยาวชนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
และเจตคติในด้านการแก้ปัญหาของนักเรียน

ปัจจัยด้านครอบครัว (Family) ส่งผลต่อ 
สมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง
ทางตรงและทางออ้มเชิงบวกผา่นทางตัวแปรปัจจัย
ด้านนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทำา
หนา้ทีใ่นการอบรมสัง่สอนปลกูฝงัและกลอ่มเกลา
พฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปตามบทบาทและ
ความคาดหวงัของสังคมการแสดงออกถงึความรกั 
ความอบอุ่นความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูก 
รวมถงึพฤติกรรมของบคุคลในครอบครวั นบัวา่เปน็
จุดเร่ิมต้นที่ทำาให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และสร้าง 
เจตคติที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เป็น
ตัวแบบที่มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
กับนักเรียนมากท่ีสุดพฤติกรรมของพ่อแม่จึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน กล่าวคือถ้า
พ่อแม่มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกและเจตคติ

ต่อการแก้ปัญหาอย่างไรก็จะส่งผลให้นักเรียนมี
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหรือมีเจตคติไปใน
ทำานองเดียวกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพจน์ ทรายแก้ว (2546) พบว่าลูกจะเลียนแบบ
พฤตกิรรมท้ังดแีละไมด่จีากพอ่แมเ่สมอ นอกจากนี ้
จากผลการศึกษาของธญัธดิา เหมิหกั รณดิา เชยชุม่  
และวัญญา วิศาลาภรณ์ (2555) พบว่าปัจจัย
ด้านการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่ง
ผลทางบวกต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปัจจัยด้านนักเรียน (Student) ส่งผล
ต่อปัจจัยด้านสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนทางตรงเชิงบวก ที่ระดับนัยสำาคัญ
ทางสถิติ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เกิด
พฤตกิรรมทีม่เีปา้หมาย หรอืกลา่วไดว้า่พฤตกิรรม
ที่แสดงออกเป็นผลมากจากสิ่งเร้า และการรับรู้
ของแต่ละบุคคล ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่ กับสิ่งเร้าหรือปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในร่วมกัน แม้ว่าสิ่งเร้า
ภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่การ
แสดงออกถึงสมรรถนะก็อาจแตกต่างกันออกไป
ได้เมื่อผู้เรียนมีความต้องการอยากเรียนรู้ต่างกัน 
และความสามารถในการแกป้ญัหานัน้เกดิจากการ
เรียนรู้ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดและการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของกฏเกณฑ์ด้วย (Gagne, 
1985 อ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล, 2550:  
281) ซึง่เปน็ไปตามทฤษฎขีอง Bandura (1986) 
ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ผลต่อการกระทำาของบุคคล การที่บุคคลตัดสินใจ
กระทำาพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้แห่งตน
และความคาดหวังต่อผลที่เกิดข้ึน กล่าวคือถ้ามี
การรับรู้ความสามารถของตนเองสูงและมีความ
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คาดหวังต่อผลที่เกิดขึ้นสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะ
กระทำาสิ่งนั้นแน่นอน ถ้าบุคคลรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
นั้นสูงด้วย 

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสมมติฐาน 
จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของปจัจัย
ท้ัง 7 ปจัจัย ทกุตัวแปรในแตล่ะปจัจยัมคีา่น้ำาหนัก
องค์ประกอบ มีค่าความเทียงตรงและความเช่ือ
มั่นองค์ประกอบอยู่ในระดับที่เหมาะสม (กัลยา  
วานิชย์บัญชา, 2556: 257) และจากผลการ
วิเคราะห์ตามโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำาคัญด้านการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้ 
Chi-square=237.28, df=123, Chi-square/
df=1.93, CFI=.99, NFI=.97, GFI=.97, 
AGFI=.95 และ RMSEA=.04 ซ่ึงทุกค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมและยอมรับได้ 
ยกเว้น ค่า p-value มีค่าต่ำากว่า .05 (p<.05) ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด (ไพรัตน์ 
วงษ์นาม, 2545) ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากข้อจำากัด
ของการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Chi-square ที่พบ
วา่อาจไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์เมือ่กลุม่
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ดังน้ัผู้จัยจึงสามารถสรุป
โมเดลว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนโดยอ้างอิง
ดัชนีอื่นๆ แทนได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556: 
257) และสอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยของ 
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล (2555) พัชรีวรรณ กิจมี 
(2549) ทีพ่บวา่โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มลู
เชิงประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ปจัจยัดา้นสงัคม สง่ผลตอ่สมรรถนะ
สำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นแบบ
อย่างของบุคคลสำาคัญในสังคม ดังนั้นชุมชนหรือ
สงัคมจงึควรตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
มากขึ้น ต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและ
การนำาเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์มากข้ึนและ
ลดข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนให้
น้อยลง และควรมีการจัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ต้นแบบที่มีสมรรถนะในการแก้ปัญหา

1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว โดยเฉพาะ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ สามารถส่งผลต่อสมรรถนะ
สำาคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน ดังน้ันพ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรตระหนักถึงการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีต่อนักเรียน และใช้การเลี้ยงดูลูกด้วยความ
รักอย่างมีเหตุผล ช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา
สมรรถนะในการแก้ปัญหาของนักเรียน

1.3 โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาวินัยในตนเองและความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษารูปแบบของพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคม และรูปแบบการเลี้ยงดูที่ 
ส่งผลต่อสมรรถนะในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยควรมี
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
(Participation action research) เพื่อใช้เป็น
แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการแกป้ญัหาของ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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