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การประชุมหาดใหญวิชาการ  ครั้งที่ 4 
 
 

เรื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
 
 

วันศุกรท่ี  10  พฤษภาคม  2556 
ณ อาคารศูนยกีฬาและกิจการนักศกึษา อาคารสุราษฎรธานี 

และอาคารยู-พลาซา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
 
 
 
 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 
 
 
 

รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  
สํานักประสานงานชุดโครงการ  

“ปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โดยความสนับสนุนของ สกว. และ วช.” 
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การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
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สาขาเกษตรเพื่อชุมชนและ 
วิทยาศาสตร - กลุมชีวเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
สาขาการศึกษา 
กลุมท่ี  1   :  หอง 3-401 
ประธาน   :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร  เทพนวล  
เลขานุการ  :  ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ   
 

13.00 – 13.15 การพัฒนานวตักรรมการสอนวรรณคดี แบบปญญาวิถี 
โดย   พระปลดันัทธี  วชิรญาโณ (เพชรบุรี) 

(309) 

13.15 – 13.30 การศึกษาในระบบโรงเรียน : ปฎิบัติการสรางความรูภายใตอุดมการณของการพัฒนาไปสู
สังคมทันสมัย 
โดย    สายใจ  เบ็ญโสะ 

(312) 

13.30 - 13.45   การพัฒนาระบบวีดิทัศนตามประสงคเพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
โดย    ศิวะพร  วิวัฒนภิญโญ 

(315) 

13.45 - 14.00 การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมสมรรถนะมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางซอม
ไมโครคอมพิวเตอร ระดับ 1 
โดย    สรศักดิ์  หวังด ี

(319) 

14.00 - 14.15    การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวธีิการแบบเปด สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โดย    วนัญชนา  เชิงด ี

(322) 

14.15 - 14.30 ความสมัพนัธระหวางการบริหารงานการประกนัคณุภาพกบัการดําเนนิงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษาตามความคดิเห็นของผูบริหารและครูหวัหนางานประกันคณุภาพ
ภายใน สังกัดเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพัทลุงเขต 2 
โดย    วิสาลินี  รัตนโอภา 

(324) 

14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารวาง  
14.45 - 15.00 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา 
โดย    จิณณาภกัดิ์  ชูหน ู
 
 
 

(325) 



15.00 - 15.15 ผลการสอนโดยใชรูปแบบวงจรการเรยีนรู 7E (7E Learning Cycle Model) รวมกับ
เทคนิคการใชคําถาม ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โดย    ณัฐกา  นาเลื่อน 

(326) 

15.15 - 15.30 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวเิคราะห โดยใช 
การสอนรูปแบบซิปปารวมกับเทคนิคการใชคําถาม และเทคนิคการใชผังกราฟก  
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 
โดย    อุมาภรณ  ไชยเจริญ 

(327) 

15.30 - 15.45 ความเขาใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรของนักเรียนเตรียมทหาร 
โดย    อังสนา  วงษดนตร ี

(329) 
 

15.45 - 16.00 การพัฒนาชุดสื่อการสอนปฏิบัติการเรื่องวิศวกรรมสายสงความถี่สูง 
โดย    เมธี  สุคนธรัตน 

(332) 

16.00 - 16.15 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียน 
ขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัอุบลราชธานีเขต 1 
โดย    วรรณกร  ศรีรอด  

(335) 

16.15 - 16.30 อภิปราย  สรปุ มอบรางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน และปดการประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
สาขาการศึกษา 
กลุมท่ี  2   :  หอง 3-402   
ประธาน   :   รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จรจิตร 
เลขานุการ  :  นางสาวสุภาวดี  ธรรมรตัน 
 

13.00 – 13.15 การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในกระบวนการเรยีนรู
ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 
โดย   เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ 

(336) 

13.15 – 13.30 การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อําเภอสายบุรี 
จังหวดัปตตานี  
โดย    เนตรดาว  ปาลรัตน 

(339) 

13.30 - 13.45   โมเดลเชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาวะรอพินจิของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
โดย    เจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ 

(341) 

13.45 - 14.00 การวิเคราะหตวัแปรพหุระดบัที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
โดย    ชญานิษฐ  กาญจนด ี

(342) 

14.00 - 14.15    การศึกษาบุคลิกภาพของผูตรวจใหคะแนนความสามารถในการเขียนเรยีงความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โดย    บุษวรรษ  แสนปลื้ม 

(343) 

14.15 - 14.30 ผลการใชวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคดิการสรางความรูรวมกับเทคนิคผังกราฟก 
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3   
โดย    อาภรณ  พิทธิยะกุล 

(344) 

14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารวาง  
14.45 - 15.00 การเปรียบเทยีบความสามารถในการอานจบัใจความ ระหวางการจัดการเรียนรู  

โดยใช SQ4R กับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
โดย    ฐิติกมณฑ  จันทโกศล 
 
 

(345) 



15.00 - 15.15 ความสามารถในการเขยีนคาํที่ประสมดวยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการเหน็โดยใชวิธีการสอนตรงรวมกับการประเมนิตามสภาพจริง 
โดย    อรภาณี  เพชรรัตน 

(348) 

15.15 - 15.30 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลักษณะทางภาษาจากแบบทดสอบทักษะการสนทนากับ
เพื่อน และการสนทนาแบบสมัภาษณ ของนกัเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ 
โดย    รัชตวรรณ  อุศมา 

(350) 

15.30 - 15.45 สภาพปญหาการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาตรังเขต 2 
โดย    ศรีสุดา  รัตนะ 

(353) 

15.45 - 16.00 ผลการใชวิธีสอนแบบ MIA รวมกับเทคนิคผังกราฟกที่มตีอความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
โดย    สุภิญญา  ยีหมัดอะหลี 

(354) 

16.00 - 16.15 สภาพปญหาและแนวทางการจัดการเรียนรวมในโรงเรยีนแกนนําจดัการเรียนรวม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส 
โดย    รดา  ธรรมพูนพิสัย  

(356) 

16.15 - 16.30 อภิปราย  สรปุ มอบรางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน และปดการประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
สาขาการศึกษา 
กลุมท่ี  3   :  หอง 3-403  
ประธาน   :   รองศาสตราจารย ดร.วัน  เดชพิชัย 
เลขานุการ  :  นางสาวอรุณพร  อธมิาตรไมตรี 
 

13.00 – 13.15 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน เร่ือง ของไหล เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีน 
โดย   จตุพล  แสนสุข 

(357) 

13.15 – 13.30 การศึกษาความสามารถในการอานคําควบไมแท ทร ออกเสียงเปน ซ  ของนักเรียนทีม่ี
ความบกพรองทางการเรียนรู โดยใชหนังสอืสงเสริมการอานนิทานภาพ คําควบไมแท 
ทร 
โดย    ลัดดา  แกวเพชร 

(358) 

13.30 - 13.45   การพัฒนาความสามารถในการอานคําควบกล้ําของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูดานการอาน โดยวิธีการสอนอานเปนคํารวมกับบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
โดย    กาญจนา  ศึกหาญ 

(359) 

13.45 - 14.00 การศึกษาความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระเดี่ยวสําหรับนกัเรียนที่ม ี
ความบกพรองทางการเรียนรู โดยใชชุดฝกการอานคํา 
โดย    วรรณี   คภะสุวรรณ 

(360) 

14.00 - 14.15    ผลของกระดาษสีตอความทรงจําระยะยาว 
โดย    ออมใจ  บุษบง 

(361) 

14.15 - 14.30 ปจจัยที่สงผลตอความเครียดและการจดัการความเครียดของนักเรียน โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
โดย    อาซาน  ตนยาหมดั 

(362) 

14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารวาง  
14.45 - 15.00 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการเรียนรูที่ตางกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 
โดย    เอกรินทร  วิจิตตพนัธ 
 
 

(363) 



15.00 - 15.15 สภาพการบรหิารงานตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดสงขลา 
โดย    ฮาดียา  ลาเตะ 

(365) 

15.15 - 15.30 การนําเทคนิคการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพมาใชในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นสําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดย    ธนะรัตน  รัตนกูล 

(366) 

15.30 - 15.45 HU General English Test: A Preliminary Study  
โดย    Patcharee  Scheb-Buenner 

(370) 

15.45 - 16.00 การสังเคราะหงานวิจยัเกีย่วกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา 
โดย    สุดาพร  ทองสวัสดิ์ 

(371) 

16.00 - 16.15 อภิปราย  สรปุ มอบรางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน และปดการประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
สาขาการศึกษา 
กลุมท่ี  4   :  หอง 3-404 
ประธาน   :   รองศาสตราจารย ดร.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ 
เลขานุการ  :  ดร.จุฑารัตน  คชรัตน 
 

13.00 – 13.15 การพัฒนาความสามารถในการเขียนคําตอบขอสอบประเภทอัตนยัของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
โดย   อาภร  สุนทรชัย 

(372) 

13.15 – 13.30 การสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในการ
จัดการเรียนรูพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551
โดย    สิทธิพงษ  ปานนาค 

(373) 

13.30 - 13.45   การพัฒนาและทดสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อใชวดัสมรรถนะครูตอการทําวิจยั
ในชั้นเรยีนสําหรับครูมัธยมศึกษา: การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
โดย    อิสมาอีล  ราโอบ 

(374) 

13.45 - 14.00 การเปรียบเทยีบสํานวน-สุภาษิต ที่พบในตําราที่ใชในการสอนรายวิชา  
ภาษาจนีชั้นตน ช้ันกลาง และชั้นสูง ในระดับมหาวทิยาลัยในภาคใต 
โดย    อัฐพร  ชาญชญานนท 

(375) 

14.00 - 14.15   Collegiate Thai students’ word perception and an analysis of the location of English 
phoneme errors  
โดย    E. G. Allyn 

(376) 

14.15 - 14.30 การเปรยีบเทยีบการบูรณาการวัฒนธรรมจีนในการเรียนการสอนภาษาจีน 
โดย    ธิดารัตน  นอยสุวรรณ 

(377) 

14.30 - 14.45   พักรับประทานอาหารวาง  
14.45 - 15.00 The factors influencing undergraduate students decision making of bachelor degree 

(international program) in Southern Thailand  
โดย    Kanruthai  Chanchaichujit  

(378) 

15.00 - 15.15 พระรัตนธัชมนุี (มวง รตนธชเถร) กับการจัดการศึกษาในหัวเมืองภาคใต 
โดย    คัมภีร ทองพูน 
 
 

(379) 



15.15 - 15.30 การสังเคราะหงานวิจยัดานนวัตกรรมเพื่อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะหกลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน: การวเิคราะหอภิมาน 
โดย    ปราณี  พิพัฒนสถิตกลุ 

(381) 

15.30 - 15.45 การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาเขต 10 
โดย    พิษณุ  สุขนิติ 

(383) 

15.45 - 16.00 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง จังหวดัพัทลุง 
โดย    ชณุตพร  เจยชุม 

(388) 

16.00 - 16.15 รูปแบบการเรยีนรู ของนักศกึษาคณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
โดย    อภินันท  สิริรัตนจิตต 

(390) 

16.15 - 16.30 อภิปราย  สรปุ มอบรางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน และปดการประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ  ครั้งที่ 4 401    เรื่อง  “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  

: การวิเคราะห์อภิมาน 
A  RESEARCH SYNTHESIS  OF  INNOVATIONS FOR  DEVELOPING  
ANALYTICAL  THINKING  SKILLS  IN  THAI  SUBJECT  OF  BASIC  

EDUCATION  STUDENTS  :  A META  ANALYSIS 
 

ปราณี  พิพัฒน์สถิตกุล1*, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล2 และอรอุมา  เจริญสุข2 

Pranee Pipatsathidkul , Ittipaat Suwathanpoornkul, Orn-uma Charoensuk 
1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา)                                    

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

 

Abstract 
 The research objectives were; 1) to study research on innovations for developing analytical thinking 
skills in Thai subject of basic education students, and, 2) to compare the research characteristics affecting to the 
effect size. The 27 experimental research reports published in 2000 – 2011 were synthesized. The research 
instruments were the recording form of research characteristics and the research evaluation form. There were 154 
effect sizes calculated by using Glass’s method. The research characteristics consisted with 3 components with 26 
variables. The data were analyzed using descriptive statistics, the analysis of effect sizes means, and, analysis of 
variance. The research results were as follow; 

 1. Most of research on innovations for developing analytical thinking skills in Thai subject of basic 
education students were conducted in 2008 (33.33%) by researchers of Silpakorn University and 
Sukhothai Thammathirat Open University (29.9%). The majority of research was in curriculum and 
instruction division (66.7%). The quality of research report was at a good level with the average range 
between 3.01 and 4.00.  

2. The variables affected to the different effect sizes significantly were the content variables and 
the research methodology variables. The content variables were; the purposes of the study, 
concepts/theories, numbers of concepts/theories, types and numbers of pattern of learning, types and 
numbers of instructional media. The research methodology variables were; types and numbers of  
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hypotheses, levels of samples, sample sizes, sampling designs, types of experimental design, types 
and  numbers of research instrument, experiment period, and, types of statistics. 

Keyword : Analytical thinking skills in Thai subject , Innovations for developing analytical thinking skills, 
               A meta analysis   

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะงานวิจัยที่มีต่อค่าขนาด
อิทธิพล งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2554 จ านวน 27 เล่ม โดย
ใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัย ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย ค่า
ขนาดอิทธิพลค านวณตามวิธีของ Glass จ านวน 154 ค่า ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พิมพ์และผู้วิจัย ด้านเนื้อหาสาระงานวิจัย และด้านวิธีวิทยาการวิจัย รวมจ านวน 26 ตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
บรรยาย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 

1) งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการศึกษามากที่สุดในปี พ.ศ. 2551 (33.33%) โดยมีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมากที่สุด (29.9%) และสาขาท่ีศึกษามากที่สุด คือ สาขาหลักสูตรและการสอน (66.7%)  

2) คุณภาพงานวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 3.01 – 4.00 ตัวแปรที่ส่งผลให้ค่าขนาดอิทธิพล
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัยทุกตัวแปรย่อย และตัว
แปรด้านวิธีวิทยางานวิจัย โดยตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัยได้แก่ วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี จ านวน
แนวคิด/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จ านวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน และจ านวนสื่อการสอน และตัวแปร
ด้านวิธีวิทยางานวิจัย ได้แก่ ประเภทสมมติฐาน จ านวนสมมติฐาน ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการทดลอง ประเภทเครื่องมือ จ านวนเครื่องมือ ระยะเวลาในการทดลอง และประเภทสถิติที่ใช้ 

 ค าส าคัญ : การคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์,  
การวิเคราะห์อภิมาน 

 

บทน า 
  ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกย่อมมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านระบบการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แม้แต่ในปัจจุบันโลกซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่ าวสารได้
มากมายอย่างไม่สิ้นสุด ความเจริญก้าวหน้าน้ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นหากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้ันไม่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์พิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล จากการใช้หลักสูตรในช่วงที่ผ่านมาน้ัน ได้มีการพัฒนาไปสู่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ นอกจากน้ียังมีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนที่หลักสูตรดังกล่าว
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ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ก าหนด ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี จากสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจะเห็นได้ว่าการพัฒนากระบวนการคิดเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะท า
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่ายังมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ า  เห็นได้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเน้นข้อสอบทีซ่ับซ้อนหรือเน้นการคิดวิเคราะห์ และลักษณะข้อสอบจะ
มีหลายค าตอบ ผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของทั้งประเทศ ปีการศึกษา 2551 – 2554 มีรายละเอียดดังน้ี ( http://www.niets.or.th ) 

ป.6 ปีการศึกษา 2551 - 2554 มีค่าเฉลี่ย 42.02, 38.58, 31.22 และ 50.04 คะแนน ตามล าดับ   
ม.3 ปีการศึกษา 2551 - 2554 มีค่าเฉลี่ย 41.09, 35.35, 42.80 และ 48.11 คะแนน ตามล าดับ 
ม.6 ปีการศึกษา 2551 - 2554 มีค่าเฉลี่ย 46.50, 46.47, 42.61 และ 41.88 คะแนน ตามล าดับ 

คะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีต่ า  โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 35.5 – 50.4 คะแนน 
  จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นับเป็นการปฏิรูประบบ
การศึกษาของไทยท้ังระบบ โดยเน้นที่การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ (สมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์.2543)  การ
ปฏิรูปดังกล่าวจึงมีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2555 ช่วงหลังการปฏิรูปการศึกษา 
พบว่ามีงานวิจัย จ านวน 27 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองในการศึกษา แต่ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวยังขาดการรวบรวมและสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ท าให้ข้อค้นพบไม่เป็นที่ยุติขาดการผสมผสานกัน
อย่างเป็นระบบ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจจะท าการสังเคราะห์นวัตกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษางานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะงานวิจัยที่มีต่อค่าขนาดอิทธิพล ของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

ฮานนาฮ์และไมเคิลลิส (ลักขณา สริวัฒน์. 2549; อ้างอิงจาก Hannah; & Michaelis. 1977) ให้ความหมาย
การคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของสิ่งต่างๆ เพื่อดูความส าคัญ ความสัมพันธ์ และ
หลักการของความเป็นไป ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) และสุวิทย์    มูลค า (2551) ให้
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ความหมายของการวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ เพื่อ
ค้นหาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร การแยกแยะ
อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบน้ัน เพื่อค้นหา
สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้  
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอา
สิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า  รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา  เพื่อ
มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน  และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต 
เหล่าน้ีเป็นต้น สอดคล้องกับ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2550 ) ที่กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา (Educational 
Innovation ) หมายถึง การน านวัตกรรมที่กระท าใหม่ ๆ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วท าให้ดีขึ้นมาใช้
ในวงการศึกษา 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การน าผลงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ที่ศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือปัญหา
เดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการได้ความรู้ใหม่ (กรมวิชาการ.2543) ซึ่ง
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ที่ได้กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการศึกษาหาข้อเท็จจริง 
เพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาน้ันๆ  หลายๆ เรื่องมาท าการศึกษา
วิเคราะห ์และน าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบให้ได้ค าตอบปัญหาเป็นที่ยุติ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อค่าขนาดอิทธิพลมาใช้ใน
การวิจัยแบ่งออกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ วัตถุประสงค์
การวิจัย  แนวคิด/ทฤษฎี  จ านวนแนวคิด/ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จ านวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้  สื่อการ
สอน  และจ านวนสื่อการสอน  และด้านวิธีวิทยาการวิจัย ประกอบด้วย 14 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทสมมติฐาน  
จ านวนสมมติฐาน  จ านวนตัวแปรต้น  จ านวนตัวแปรตาม  ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
กระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  แบบแผนการทดลอง  ประเภทเครื่องมือ  จ านวนเครื่องมือ  ชนิดของความเชื่อม่ัน  
ระยะเวลาในการทดลอง  ประเภทสถิติที่ใช้  และคะแนนคุณภาพงานวิจัย โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพ 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 

ด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย จ านวน 7 ตัวแปร 

 

 

ค่าขนาดอิทธิพล 
ด้านวิธีวิทยาการวิจัย จ านวน 14 ตัวแปร 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 
2543 – 2554 ได้งานวิจัยจ านวน 56 เรื่อง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย จ านวน 10 แห่ง ที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2554 จ านวน 27 เรื่อง ซึ่งได้โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย 
  1. เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554 
  2. เป็นงานวิจัยที่มีประชากรอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. เป็นงานวิจัยที่รายงานค่าสถิติพื้นฐาน และ/หรือเป็นสถิติที่มาจากการทดสอบนัยส าคัญที่เพียงพอต่อการ
น าไปใช้ค านวณค่าขนาดอิทธิพล 

4. เป็นงานวิจัยที่สามารถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจ านวน 2 ชุด ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย และ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย บันทึกข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะงานวิจัย ด้านการพิมพ์และผู้วิจัย 
ด้านเน้ือหาสาระงานวิจัย และด้านวิธีวิทยาการวิจัย และสมุดรหัส (Code book) 
  2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย  ซึ่งปรับปรุงจากแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 400-410) โดยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 
ระดับ จ านวน 27 ข้อ 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย และคู่มือลงรหัส 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบบันทึกจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
แบบบันทึกส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบแบบบันทึกงานวิจัยให้เหมาะสม
กับการเก็บข้อมูลตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและคู่มือลง โดยส่วนที่ 1 ส าหรับบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัย และในส่วนของคู่มือลงรหัสน้ันมีการก าหนดรหัสส าหรับการบันทึกค่าในแต่ละแบบบันทึก 

  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและคู่มือลงรหัส โดยการน าไปทดลอง
บันทึกข้อมูลกับรายงานการวิจัย จ านวน 5 ฉบับ แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษามาก
ขึ้น และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความครอบคลุมตามตัวแปร



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ  ครั้งที่ 4 406    เรื่อง  “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

ที่ต้องการจะบันทึก ผลการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะงานวิจัยมีค่า 
IOC รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้งหน่ึง ก่อนน าไปใช้จริง 

ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานวิจัย จ านวน 2 ข้อ 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องและรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพ
การศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 400-410) เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดหัวข้อและรูปแบบในการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย จาก
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 400-410) จ านวน 29 ข้อ มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ 

  ขั้นตอนที่ 3 น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและเหมาะสมของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  ขั้นตอนที่ 4 น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความครอบคลุมตามตัวแปรที่ต้องการจะวัด 
ผลการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยมีค่า IOC รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 จากน้ัน
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครั้งหน่ึง ก่อนน าไปใช้จริง  
ขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัย 

  1. ก าหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ลักษณะและความแตกต่างของค่าขนาด
อิทธิพลเก่ียวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งเน้ือหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์อภิมาน สรุปและสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดนิยามปฏิบัติการ และสร้างเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย   
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บเฉพาะงานวิจัยที่เป็นประเภทการทดลอง จากน้ันเริ่มอ่านงานวิจัย ดังน้ี 1) 
อ่านงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ รูปแบบลักษณะการพิมพ์ เน้ือหา วิธีการด าเนินการวิจัย 2) อ่านงานวิจัย
อย่างละเอียด และท าการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงปริมาณ 3) ท าการบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัยโดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณ การลงรหัสแต่ละตัวแปรพิจารณาจากคู่มือ
การลงรหัสงานวิจัยเชิงปริมาณ  
  4. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและทดสอบค่าความแตกต่างของขนาดอิทธิพล ซึ่งค่าขนาดอิทธิพลหาจากสูตร
ของ Glass วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของค่าขนาดอิทธิพลทั้งระดับเล่มงานวิจัย  แล้วท าการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ถ้าตัวแปรคุณลักษณะ



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ  ครั้งที่ 4 407    เรื่อง  “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

งานวิจัยใดท าให้ค่าขนาดอิทธิพลมีความแตกต่างกัน ก็ท าการทดสอบรายคู่เพื่อดูว่าความแตกต่างเกิดจากตัวแปรคู่
ใดบ้าง จากน้ันแปลผลและสรุปผล  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายจ าแนกตามคุณลักษะด้านการพิมพ์และผู้วิจัย พบว่าปีที่มีการผลิต
งานวิจัยมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 9 เรื่อง (33.33%) สถาบันที่ผลิตมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 7  เรื่อง (29.9%) สาขาที่ผลิตมากที่สุดคือ สาขาหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 18 เรื่อง (66.7%) จ านวนหน้าทั้งหมดที่ผลิตมากที่สุดคือ 201 – 250 หน้า จ านวน 11 เล่ม (40.7%) และ
จ านวนหน้าไม่รวมภาคผนวกที่ผลิตมากที่สุดคือ 51 – 100 หน้า จ านวน  14  เล่ม (51.9%) คะแนนคุณภาพงานวิจัย
โดยเฉล่ียเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับดี (ช่วงคะแนน 3.01 – 4.00) 

2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าขนาดอิทธิพล จ าแนกตามคุณลักษณะ
งานวิจัยด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล ได้แก่ 
วัตถุประสงค์การวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี จ านวนแนวคิด/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จ านวนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอน และจ านวนสื่อการสอน โดยตัวแปรทุกตัวท าให้ค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัยที่สามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล
ได้มากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรวัตถุประสงค์ คือการเปรียบเทียบ (d = 4.42 , SD = 2.20) ตัวแปรแนวคิด/ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของทิศนา แขมมณี (d = 6.74 , SD = 0.14) ตัวแปรจ านวนแนวคิด/ทฤษฎี คือ การ
ใช้ 7 ทฤษฎี (d = 4.66 , SD = 2.38) ตัวแปรรูปแบบการจัดการเรียนรู้คือ การเรียนรู้แบบพหุปัญญา (d = 6.84 , SD = 
0.00) ตัวแปรจ านวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้คือ ใช้ 2 รูปแบบ (d = 5.50 , SD = 1.79) ตัวแปรสื่อการสอน คือ ข่าว 
(d = 4.59 , SD = 2.52) และตัวแปรจ านวนสื่อการสอนคือ ใช้สื่อ 3 ชิ้น   (d = 3.76 , SD = 2.29) 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าขนาดอิทธิพล จ าแนกตามคุณลักษณะ
งานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล ได้แก่ ประเภท
สมมติฐาน จ านวนสมมติฐาน ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการ
ทดลอง ประเภทเครื่องมือ จ านวนเครื่องมือ ระยะเวลาในการทดลอง และประเภทสถิติที่ใช้ โดยตัวแปรทุกตัวท าให้
ค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นตัวแปรประเภทเครื่องมือที่ท าให้ค่าขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตัวแปรด้านวิธีวิทยาการวิจัยที่สามารถอธิบายความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลได้มากที่สุด  ได้แก่  ประเภทสมมติฐานคือสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (d = 3.75 , SD 
= 2.39) จ านวนสมมติฐาน คือมีสมมติฐาน 2 ข้อ (d = 4.05 , SD = 2.64) ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง คือระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (d = 4.63 , SD = 0.00) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวน 91 – 110 คน (d = 5.94 , SD = 1.89) การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (d = 5.48 , SD = 1.76) แบบแผนการทดลอง คือ Nonrandomized Control 
Group Pretest – Posttest Design (d = 5.56 , SD = 2.42) ประเภทเครื่องมือ คือ การใช้แบบทดสอบ/แบบวัด ร่วมกับ
แบบประเมิน แผนการสอน และ แบบสอบถาม (d = 4.63 , SD = 0.00) จ านวนเครื่องมือ คือ ใช้เครื่องมือ 1 ชิ้น (d = 
6.00 , SD = 0.23)    ระยะเวลาในการทดลอง คือ น้อยกว่า 1 เดือน (d = 4.44 , SD = 2.33) และประเภทสถิติที่ใช้ คือ 
Hotelling T2 (d = 6.74 , SD = 0.11)   
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การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างต่างระหว่างตัวแปรคุณลักษณะกับค่าขนาดอิทธิพล พบว่าตัวแปรด้านเน้ือหา
สาระ จ านวน 7 ตัวแปร และด้านวิธีวิทยาการวิจัย จ านวน 10 ตัวแปร ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของค่าขนาด
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อภิมานของ สุพรรษา หลัง
ประเสริฐ ในบางตัวแปรที่ส่งผลให้ค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกันมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรวัตถุประสงค์ เทคนิคการ
สอน ประเภทสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการทดลอง ประเภทสถิติที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง  

ทฤษฎีที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของทิศนา แขมมณี  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม
และอารมณ์ ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ยืดการค้นพบด้วย
ตนเอง เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน  และเน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสคิดหาแนวทางที่จะน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พยายามส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง 
และพยายามติดตามผลการปฏิบัติของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2548) สอดคล้องกับ      ประทินทิพย์ พรไชยยา 
(2552) ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองคิดเป็นร้อยละ 79.08  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดคือ การเรียนรู้แบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ โดย
กล่าวถึงเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เปรียบเหมือนสายรุ้งที่หลากสี บุคคลจึงมีหลากหลาย รสนิยม มี
ความแตกต่างของบุคลิกภาพ ครู พ่อแม่และผู้ปกครองต้องตระหนักและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพื่อการ
ค้นหาให้พบว่า เด็กมีลักษณะการเรียนรู้หรือความสามารถท่ีจะเรียนรู้ในทางใด เพื่อจะได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
เด็กให้เต็มตามศักยภาพและได้ใช้ความสามารถได้สูงสุด[(http://www.springfield.k12.il.us/ 
schools/ Graham/MI/ index.html.)]สอดคล้องกับ ประทินทิพย์ พรไชยยา (2552) ทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบพหุปัญญา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองคิดเป็นร้อยละ 80.05 
 สื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุดคือ การใช้ข่าว สอดคล้องกับ ไกรสร ศรีภูวงศ์.(2551) ใช้ข่าวร่วมกับนิทาน 
และเพลง เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการทดลองพบว่าความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัยท าให้ทราบแนวคิด/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสื่อการ
สอนที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถน าข้อค้นพบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม
ควรค านึงถึงเง่ือนไขและข้อจ ากัดของแนวคิด/ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสื่อการสอนดังกล่าว รวมถึง
บริบทของชั้นเรียน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เช่นเดียวกับด้านวิธีวิทยาการวิจัย  ที่สามารถน าไป
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การประชุมหาดใหญ่วิชาการ  ครั้งที่ 4 409    เรื่อง  “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

ปรับใช้ในการวิจัยครั้งต่อไปในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ แต่ก็ต้องปรับ
ใช้ให้เหมาะสม เช่น จากผลการวิเคราะห์ตัวแปรประเภทสมมติฐาน แบบไม่มีทิศทางจะให้ค่าขนาดอิทธิพลที่สูงกว่า
แบบมีทิศทาง ผู้วิจัยควรค านึงถึงการออกแบบการวิจัยเป็นส าคัญว่าควรสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานแบบใด  
 เป็นต้น 
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