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 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคณุลกัษณะงานวิจยัเก่ียวกับนวตักรรมเพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ขนาดอิทธิพล งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ในครัง้นีเ้ป็น
งานวิจยัเชิงทดลองท่ีตีพิมพ์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 – 2554 จ านวน 27 เล่ม โดยใช้แบบบนัทึกคณุลกัษณะ
งานวิจยั และแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ข้อมลูท่ีใช้ประกอบด้วย คา่ขนาด
อิทธิพลค านวณตามวิธีของ Glass จ านวน 154 คา่ ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่  ด้านเนือ้หาสาระงานวิจยั และด้านวิธีวิทยาการวิจยั รวมจ านวน 26 ตวัแปร การวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้สถิตบิรรยาย การวิเคราะห์คา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์มีการศกึษา
มากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2551  สาขาท่ีท าการศึกษามากท่ีสุด คือ สาขาหลกัสูตรและการสอน งานวิจยั
ส่วนใหญ่มีจ านวนหน้าทัง้หมดจ านวน 201 – 250 หน้า เม่ือไม่รวมภาคผนวกมีจ านวน 51 – 100 หน้า 
2) คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ขนาดอิทธิพล  ได้แก่  2.1) เนือ้หาสาระของงานวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ี
สามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  มี
จ านวน 6 ตวัแปร ได้แก่ วตัถุประสงค์การวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี จ านวนแนวคิด/ทฤษฎี รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ จ านวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน และจ านวนสื่อการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลอยู่ในช่วงตัง้แต่ 0.43 ถึง 6.84  2.2) ด้านวิธีวิทยาการวิจยัพบว่า  ตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายความแตกต่างของคา่ขนาดอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีจ านวน 9 ตวั
แปร ได้แก่ ประเภทสมติฐาน  จ านวนสมมติฐาน  ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอย่าง ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
กระบวนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  แบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง  จ านวนเคร่ืองมือวิจยั  ระยะเวลาในการ
ทดลอง  และประเภทสถิติท่ีใช้  โดยคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลมีคา่อยู่ในช่วงตัง้แต ่0.43 ถึง 6.74  ส่วนตวั
แปรท่ีไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล มีจ านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ จ านวนตวั
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 The research objectives were; 1) to study research characteristics on innovation 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 2 components with 26 variables. The data were analyzed by using 
descriptive statistics, the analysis of effect sizes means, and, analysis of variance. The 
research results were as follow;  

1 ) Research reports on innovation to develop analytical thinking skills are the most 
studied in the B.E. 2551, The most popular field of study was curriculum and instruction. The 
majority of research had total pages about of 201 to 250 pages, excluding appendices had 
51 to 100 pages 2 ) The research characteristics affecting to effect size 2.1) The aspect of 
content component, the variables that could explain statistically significant at the .01 level  
the difference of effect size were 6 variables; research objectives , theory ,number of theory, 
learning model, learning materials and number of learning materials. The effect sizes mean 
ranged from 0.43 to 6.84  2.2 ) The aspect of research methodology, the 9 variables that 
could explain statistically significant at the .01 level the difference of effect size were; type of 
research hypothesis, number of research hypothesis, level of samples, sample size, sample 
selection process, experimental research design, number of research instruments, duration 
of experiment and types of statistics. The average of effect size ranged  from 0.43 to 6.74 
.The 5 variables couldn’t explain the difference of effect size, the number of dependent and 
independent variables, types of research instrument, types of reliability and research quality 
score . 
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 11 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลจ าแนกตามคณุลกัษณะ 
   งานวิจยัด้านวิธีวิทยาการวิจยั     71 
 12 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั     103 
 13 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั      104 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 ปัจจบุนัโลกก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกยอ่มมีความแตกตา่งจากศตวรรษท่ี 20 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านระบบการศกึษาจะต้องมีการพฒันาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะความเป็นจริง  

แม้แตใ่นปัจจบุนัโลกซึง่เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้  ข้อมลูตา่งๆ สามารถเช่ือมโยงถึงกนัได้อยา่งรวดเร็ว 

ทําให้มนษุย์สามารถรับรู้ขา่ว สารได้มากมายอยา่งไมส่ิน้สดุ ความเจริญก้าวหน้านี ้ สง่ผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางด้านการศกึษา เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม อี กทัง้อาจก่อให้เกิดปัญหา

มากย่ิงขึน้หากการรับรู้ข้อมลูขา่วสารนัน้ไมผ่า่นกระบวนการคดิวิเคราะห์พจิารณาถึงความถกูต้องของข้อมลู 

 โลกในอนาคตจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากย่ิงขึน้ การใช้ชีวิตในยคุข้อมลู

ขา่วสาร จําเป็นต้องมีการเตรียมคนซึง่เป็นทรัพยากรท่ีสํา คญัให้มีความพร้อมในการรับข้อมลูขา่วสาร  

คดิวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  เพ่ือให้เข้าใจและรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ตลอดจน

สามารถนําไปประยกุต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตและสงัคมได้  จงึจะเป็นการชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตของคนใน

สงัคมอยา่งแท้จริง สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ การศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา  24(2) กลา่ววา่  การจดัการศกึษาของสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องจะต้องดําเนนิการจดักระบวนการเรียนรู้ ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ

สถานการณ์ การประยกุต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและแก้ปัญหา และมาตรา  24(3) ระบวุา่ จดักิจกรรม

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ทําได้ คดิเป็น ทําเป็น รักการอา่นและเกิดการ

ใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง  (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 10)  

 จากการใช้หลกัสตูรในชว่งท่ีผา่นมานัน้  ได้มีการพฒันาไปสูห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 5) โดยมุง่สง่เสริมผู้ เรียนให้มีคณุธรรม รัก

ความเป็นไทย  มีทกัษะการคดิวิเคราะห์  คดิสร้างสรรค์  มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกบั

ผู้ อ่ืนและสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมโลกได้อยา่งสนัต ินอกจากนีย้งัมีสมรรถนะสําคญัของผู้ เรียนท่ี

หลกัสตูรดงักลา่วกําหนด  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพและบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด  

ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน

การใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จากสมรรถนะสําคญัของผู้ เรียนจะเห็นได้วา่

การพฒันากระบวนการคดิเป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะทําให้ผู้ เรียนมีคณุภาพและบรรลตุามมาตรฐานการ

เรียนรู้ท่ีกําหนด    
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 อีกทัง้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธิการ .

2551: 28) มีการกําหนดเกณฑ์การจบหลกัสตูรมธัยมศกึษา โดยผู้ เรียนต้องผา่นการประเมนิการอา่น 

คดิวิเคราะห์และเขียน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้มีระดบัผลการประเมินท่ีดีเย่ียม ดี ผา่น และ

ไมผ่า่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษากําหนด จากเหตผุลดงักลา่ว การคดิวิเค ราะห์จงึเป็นพืน้ฐานการคดิ  

เป็นทกัษะท่ีผู้ เรียนสามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกฝน สามารถฝึกได้ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึง่เป็นวิชาพืน้ฐานในการศกึษารายวิชาอ่ืน  แต่ผล

การศกึษาการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนในกลุม่สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยท่ีผา่นมา  พบวา่ยงัมีคะแนน

อยูใ่นเกณฑ์ต่ํา  เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ซึ่งเน้นข้อสอบ

ท่ีซบัซ้อนหรือเน้นการคดิวิเคราะห์  และลกัษณะข้อสอบจะมีหลายคําตอบ  

 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ (สทศ.) ได้สรุปผลการจดัการทดสอบ ทางการศกึษา

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ทัง้ระดบัชัน้ ป .6, ม.3 และ ม.6  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของทัง้

ประเทศ มีรายละเอียดดงันี ้  (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ  : ออนไลน์  ) ระดบัชัน้ 

ประถมศกึษาปีท่ี 6  ปีการศกึษา 2551 3 - 2554  มีคา่เฉล่ีย 42.02 ,38.58 ,31.22 และ 50.04 คะแนน 

ตามลําดบั  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3  ปีการศกึษา 2551 3 - 2554  มีคา่เฉล่ีย 41.09 ,35.35 ,42.80 

และ 48.11 คะแนน ตามลําดบั  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 63 3คา่สถิตพืิน้ฐานผลการสอบ O-NET ม.3  ปี

การศกึษา 2551 3 - 2554  มีคา่เฉล่ีย 46.50,  46.47, 42.61 และ 41.88  คะแนน ตามลําดบั 3

 

              

ดงัภาพประกอบ 1 

 
 

3ภาพประกอบ 1 

 

คะแนนเฉล่ียในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศกึษา  2551 – 2554 

 อยา่งไรก็ตาม จากการปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542  

นบัเป็นการปฏิรูประบบการศกึษาของไทยทัง้ระบบ  โดยเน้นท่ีการปฏิรูปหลกัสตูร  การปฏิรูป

กระบวนการเรียนการสอน  การปฏิรูปวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา  และการปฏิรูประบบ
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บริหารและการจดัการ (สมพกัร์ สนัตพิงศ์ศกัดิ์ . 2543: 3) การปฏิรูปดงักลา่วจงึมีการพฒันานวตักรรม

การศกึษาในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการพฒันานวตักรรม

ทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั นวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะ การคดิวิเคราะห์  

ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชว่งปี พ .ศ. 2543 – 2554 ชว่งหลงัการปฏิรูปก ารศกึษา พบวา่มี

งานวิจยั จํานวน 56 เร่ือง ซึง่งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้วิธีการวิจยัเชงิทดลองในการศกึษา โดยเป็นการทดลอง

ใช้นวตักรรมตา่ง ๆ ทัง้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ และส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิ

วิเคราะห์ของผู้ เรียน แตค่วามรู้ในเร่ืองดงักลา่วยงัขาดการรวบรวมและสงัเคราะห์ขาดการผสมผสานกนั

อยา่งเป็นระบบ  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการในการสอนและ

พฒันาผู้ เรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนใจจะทําการสงัเคราะห์นวตักรรมท่ีพฒันาทกัษะการ

คดิวิ เคราะ ห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือเป็นการ

รวบรวมองค์ความรู้ดงักลา่ว   

 การสงัเคราะห์งานวิจยั เป็นระเบียบวิธีการศกึษาหาข้อเท็จจริงเพ่ือตอบปัญหาเร่ืองใดเร่ือง

หนึง่  โดยเป็นการนําข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยัหลายเร่ืองท่ีศกึษาปัญหาวิจยัเร่ืองเดียวกนัมาสรุปให้ได้

เป็นคําตอบท่ี เป็นข้อสรุปการวิจยัท่ีต้องการ ทําให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์อยา่งลุม่ลกึ  เกินกวา่

ระดบัความรู้ความเข้าใจท่ีนกัวิ จยัจะได้จากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง การสงัเครา ะห์การวิจยั แบง่ได้เป็น 2 

ประเภท  คือ การสงัเคราะห์เชิงปริมาณ และการสงัเคราะห์เชิงคณุภาพ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั . 2542: 13)  

ในท่ีนีผู้้ วิจยัได้สงัเคราะห์งานวิจยัเชิงทดลองซึง่เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ  ดงันัน้จงึเลือกใช้สตูรการคํานวณ

ของ กลาส แมก็เกว และ สมทิ (Glass, McGaw; & Smith. 1981: 29) เพราะจากการศกึษาค้นคว้า

และรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัวิธีวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิเคราะห์อภิมาน  วิธีดงักลา่วมี สตูรการ

คํานวณท่ียืดหยุน่  สามารถคํานวณคา่ขนาดอิทธิพลจาก งานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีแบบแผนการทดลอง

แตกตา่งกนัได้ โดยสอดคล้องกบัความมุง่หมายของการวิจยัท่ีกําหนดขึน้  ซึง่ทําให้ทราบถึงคณุลกัษณะ

งานวิจยัท่ีสง่ผลให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ งานวิจยัเก่ียวกบันวตักรร มเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ ใน

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ ขนาดอิทธิพล ของ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

นวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิ วิเคราะห์ใน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. ทําให้ได้ข้อสรุปคณุลกัษณะงานวิจยั เก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 2. ทําให้ ได้ข้อสรุปเก่ียวกบั คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ขนาดอิทธิพล  และนําข้อค้นพบ

ด้านนวตักรรมทัง้ด้านรูปแบบการจดัการเรียนรู้และส่ือการสอนไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการ

วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ของครูเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนด้านการคดิวิเคราะห์ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์อภิมานงานวิจยัด้านนวั ตกรรมเพ่ือ พฒันา ทกัษะการคดิ

วิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมีขอบเขตการวิจยั

ดงันี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ ของนิสิต /นกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติจากมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลยั 13 แหง่  ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ.ศ. 2543 – 2554  จํานวน  56 เร่ือง   

 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั คือ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ของนิสิต/นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ

และดษุฎีบณัฑติ จากมหาวิทยาลยั จํานวน 10 แหง่ ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ.ศ. 2543 – 2554 จํานวน 27 เร่ือง 

ซึง่ได้โดยใช้วิธีการคดัเลือกตามเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยัท่ีผู้ วิจยักําหนดขึน้   

 1. เป็นงานวิจยัเชงิทดลองท่ีศกึษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึง่ตีพมิพ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2554 

เกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยั 

 2. เป็นงานวิจยัท่ีมีประชากรอยูใ่นระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 3. เป็นงานวิจยัท่ีรายงานคา่สถิตพืิน้ฐาน และ /หรือเป็นสถิตท่ีิมาจากการทดสอบนยัสําคญัท่ี

เพียงพอตอ่การนําไปใช้คํานวณคา่ขนาดอิทธิพล 

 4. เป็นงานวิจยัท่ีสามารถสืบค้นฉบบัสมบรูณ์ (Full text) ได้ 

 ตัวแปรท่ีศึกษา แบง่เป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี ้

 1. ตวัแปรอิสระ คือ ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยั 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั  

และด้านวิธีวิทยาการวิจยั  

 2. ตวัแปรตาม คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การสังเคราะห์งานวจัิย  หมายถึง การวิจยัเอกสารประเภทผลงานวิจยัโดยใช้ระเบียบ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผล และนําเสนอข้อสรุปซึง่เป็นองค์ความรู้ใหมอ่ยา่งเป็น

ระบบ 

 2. การวิเคราะห์อภมิาน  หมายถึง  วิธีการสงัเคราะห์งานวิจยัเชงิปริมาณด้วยวิธีการของ 

กลาส แม็คเกว และสมิท (Glass, McGaw; & Smith. 1981: 21) งานวิจยัท่ีนํามาทําการสงัเคราะห์ใน

ครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีรู ปแบบการทดลองท่ีแตกตา่งกนั  ซึง่มีข้อมลูของคณุลกัษณะงานวิจยั

แตล่ะคา่เป็นหนว่ยของการวิเคราะห์ 

 3. งานวจัิย หมายถึง ปริญญานิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ในระดบัมหาบณัฑิต  และดษุฎีบณัฑิต

ของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นงานวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากมหาวิทยาลยัจํานวน 10 แหง่ ได้แก่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัรามคําแหง มหาวิทยาลยัศลิปากร    

และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 4. นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหมายถึง  

วิธีการ แนวคดิ รูปแบบ หรือสิ่งประดษิฐ์ใหม ่หรือเป็นสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้วนํามาปรับปรุง พฒันาใหม ่นําไปใช้

ในการสอนทําให้เกิดการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากขึน้ สําหรับ

งานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้แบง่นวตักรรมออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน รูปแบบการจดัการเรียน รู้ และด้านส่ือ

การสอน    

 5. ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย  หมายถึง  ตวัแปรซึง่เป็นคณุลกัษณะของงานวิจยั แบง่

ออกเป็น  2  ด้าน   21  ตวัแปร  คือ 

  1.  ด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั ประกอบด้วย 7 ตวัแปร คือ 1) วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั   

2) แนวคดิ/ทฤษฎี 3) จํานวนแนวคดิ /ทฤษฎี 4) รูปแบบการจดัการเรียน รู้ 5) จํานวนรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้  6) ส่ือการสอน   7) จํานวนส่ือการสอน 

  2.  ด้านวิธีวิทยาการวิจยั  ประกอบด้วย 14 ตวัแปร  คือ 1) ประเภทสมมตฐิานการ วิจยั  

2) จํานวนสมมตฐิาน 3) จํานวนตวัแปรต้น  4) จํานวนตวัแปรตาม  5) ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง          

6) ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  7) กระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  8) การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง   

9) ประเภทเคร่ืองมือ 10) จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 11) ชนิดของความเช่ือมัน่ 12) ระยะเวลาใน

การทดลอง 13) ประเภทสถิตท่ีิใช้ 14) คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั 
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   ค่าขนาดอิทธิพล หมายถึง คา่สถิตท่ีิวดัในหนว่ยมาตรฐานซึง่บอกถึงขนาดอิทธิพลของ

ตวัแปรต้นท่ีมีตอ่ตวัแปรตามของงานวิจยัท่ีเก่ียวกบันวตักรรมทางการศกึษาท่ีพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึง่เม่ือนําคา่ขนาดอิทธิพลทัง้หมดมาหาคา่เฉล่ีย จะได้คา่เฉ ล่ียขนาด

อิทธิพลท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการสรุปเก่ียวกบัข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยั และในการวิจยั ครัง้นีผู้้ วิจยั

เลือกการใช้สตูรการคํานวณของ กลาส แมก็เกว และ สมทิ  (Glass , McGaw; & Smith. 1981: 29) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้ทําการแบง่ประเภทตวัแปรคณุลกัษณะ

งานวิจยัออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั  ประกอบด้วย 7 ตวัแปร คือ 1) วตัถปุระสงค์  

ของงานวิจยั  2) แนวคดิ/ทฤษฎี  3) จํานวนแนวคดิ/ทฤษฎี 4) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 5) จํานวนรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้  6) ส่ือการสอน 7) จํานวนส่ือการสอน   

 ด้านวิธีวิทยาการวิจยั  ประกอบด้วย 14 ตวัแปร คือ 1) ประเภทสมมตฐิานการวิจยั 2) จํานวน

สมมตฐิาน 3) จํานวนตวัแปรต้น 4) จํานวนตวัแปรตาม 5) ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง 6) ขนาดของ  

กลุม่ตวัอยา่ง 7) กระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 8) การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง 9) ประเภทเคร่ืองมือ  

10) จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 11) ชนิดของความเช่ือมัน่ 12) ระยะเวลาในการทดลอง 13) ประเภท

สถิตท่ีิใช้   14) คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั  

 ตวัแปรอิสระผู้ วิจยัได้คดัเลือกตามแนวคดิของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 11)  

โดยได้สงัเคราะห์งาน วิจยัเก่ียวกบัคณุภาพการศกึษาไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน  และตวัแปร

ตามอาศยัแนวคดิ/ทฤษฎีในการคํานวณคา่ขนาดอิทธิพลของ กลาส แม็คเกว และสมิท (Glass, McGaw; 

& Smith. 1981: 29)  ผู้ วิจยัจงึนําประเดน็ดงักลา่วมาใช้ในการวิจยัและสร้างกรอบแนวคดิในการวิจยั

ดงันี ้
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ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

          

            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  2  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 

ด้านเนือ้หาสาระของงานวจัิย   

1) วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั         

 2) แนวคดิ/ทฤษฎี   

3) จํานวนแนวคดิ/ทฤษฎี                

4) รูปแบบการจดัการเรียนรู้   

5) จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้   

6) ส่ือการสอน                        

7) จํานวนส่ือการสอน 
 

ด้านวิธีวิทยาการวจิัย 

1) ประเภทสมมตฐิานการวิจยั     

2) จํานวนสมมตฐิาน    

3) จํานวนตวัแปรต้น                     

4)  จํานวนตวัแปรตาม    

5) ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง      

6) ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง   

7) กระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง   

8) การออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง   

9) ประเภทเคร่ืองมือ           

10) จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

11) ชนิดของความเช่ือมัน่    

12) ระยะเวลาในการทดลอง    

13) ประเภทสถิตท่ีิใช้   

14) คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั 
 

 

ค่าขนาดอิทธิพล 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในงานวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้ าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพืน้ฐาน

สําหรับการวิจยั  ดงันี ้

1. หลกัการและแนวคดิเก่ียวกบัการคดิวิเคราะห์ 

1.1 ความหมายของการคดิวิเคราะห์ 

1.2 ลกัษณะของการคดิวิเคราะห์ 

1.3 องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ 

1.4 การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

1.5 การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการคดิวิเคราะห์ 

2. หลกัการและแนวคดิเก่ียวกบันวตักรรมทางการศกึษา 

2.1 ความหมายของนวตักรรมทางการศกึษา 

2.2  ประเภทของนวตักรรมทางการศกึษา 

3. หลกัการและแนวคดิเก่ียวกบัการสงัเคราะห์งานวิจยั 

3.1 การสงัเคราะห์งานวิจยั 

3.1.1 ความหมายของการสงัเคราะห์งานวิจยั 

3.1.2 ประเภทการสงัเคราะห์งานวิจยั 

3.1.3 ขัน้ตอนการสงัเคราะห์งานวิจยั 

3.2 การวิเคราะห์อภิมาน 

3.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน 

3.2.2 ลกัษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน 

3.2.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิเคราะห์อภิมาน 

  4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 

4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์งานวิจยั 
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1. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 

 1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

 นกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์ไว้ดงันี ้

   รัชเชลล์ (ลกัขณา สริวฒัน์ . 2549: 10; อ้างอิงจาก Russel. 1956) ให้ความหมายการคดิ

วิเคราะห์เป็นการคดิเพ่ือแก้ปัญหาชนิดหนึง่ โดยผู้คดิจะต้องใช้การพิจารณาตดัสินในเร่ืองราวตา่ง  ๆ วา่

เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย  การคดิวิเคราะห์จงึเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดัหมวดหมู่  โดยอาศยั

เกณฑ์ท่ีเคยยอมรับกนัมาแตก่่อน ๆ แล้ว สรุปหรือพิจารณาตดัสิน 

 เอนนิส (มาลนิี ศริิจารี. 2545: 11;  อ้างอิงจาก Ennis. 1962: 83) ได้ให้คํานิยามไว้ครัง้แรกวา่  

การคดิวิเคราะห์เป็นการประเมนิข้อความได้ถกูต้อง  ตอ่มาได้ให้คํานิยามใหมว่า่  การคดิวิเคราะห์เป็น

การคดิแบบตรึกตรองและมีเหตผุล เพ่ือการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตั ิ

 วตัสนั และเกลเซอร์  (Watson; & Glaser. 1964: 11) ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์วา่  

เป็นสิ่งท่ีเกิดจากสว่นประกอบของทศันคตคิวามรู้  และทกัษะโดยทศันคตเิป็นการแสดงออกทางจิตใจ  

ต้องการสืบค้นปัญหาท่ีมีอยูค่วามรู้จะเก่ียวข้องกบัการใช้เหตผุลในการประเมินสถานการณ์  การสรุป

ความอยา่งเท่ียงตรงและการเข้าใจในความเป็นนามธรรม สว่นทกัษะจะประยกุต์รวมอยูใ่นทศันคตแิละ

ความรู้ 

 กู๊ด (ลกัขณา สริวฒัน์ . 2549: 9;  อ้างอิงจาก Good. 1973) ให้ความหมายการคดิวิเคราะห์  

เป็นการคดิอยา่งรอบคอบตามหลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอ้างอิง  เพ่ือหาข้อสรุปท่ีนา่จะเป็นไป

ได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดและใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อยา่งถกูต้อง

สมเหตสุมผล 

 ฮานนาฮ์และไมเคลิลิส  (ลกัขณา สริวฒัน์ . 2549: 10;  อ้างอิงจาก Hannah; & Michaelis. 

1977) ให้ความหมายการคดิวิเคราะห์  เป็นความสามารถในการแยกแยะสว่นยอ่ยของสิง่ตา่งๆ  เพ่ือดู

ความสําคญั ความสมัพนัธ์ และหลกัการของความเป็นไป 

 เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2547: 2) ให้ความหมายของการวิเคราะห์  หมายถึง การจําแนก

แยกแยะ องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกเป็นสว่น  ๆ เพ่ือค้นหาวา่ทํามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร 

ประกอบขึน้มาได้อยา่งไร เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

  สวิุทย์  มลูคํา (2553: 9) ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์ วา่หมายถึง ความสามารถใน

การจําแนก การแยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ อาจจะเป็นวตัถ ุสิ่งของ เร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์ และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบนัน้ เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือ

สิ่งสําคญัของสิ่งท่ีกําหนดให้    
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 ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ (2551: 25) ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์ไว้วา่ หมายถึง  

การจําแนกแยกแยะข้อมลูในสถานการณ์ท่ีปรากฏอยูโ่ดยการตรวจสอบองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ 

(ระบปุระเดน็สําคญั ความสมัพนัธ์ วินิจฉยัโอกาส สร้างข้อสนันิษฐานจากข้อมลูท่ีมีอยู ่ลงข้อสรุปเชิง

ตรรกะ)  

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัความหมายของการคดิวิเคราะห์   จะเห็น

ได้วา่มีการให้ความหมายจากนกัวิชาการ แบง่เป็น  2 ลกัษณะ  ลกัษณะแรก รัชเชลล์  (1956) เอนนิส 

(1962) วตัสนั และเกลเซอร์ (1964) และกู๊ด (1973) ให้ความหมายในลกัษณะท่ีสอดคล้องกนัวา่ เป็น

กระบวนการคดิท่ีมีเหตมีุผลนําไปสูข้่อสรุปท่ีชดัเจน  แตกตา่งจาก ฮานนาฮ์และไมเคลิลิส (1977) สวิุทย์  

มลูคํา (2553) เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2547) และศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ (2551) มีการให้

ความหมายในลกัษณะเดียวกนัโดยสรุปวา่  หมายถึงการแยกแยะสว่นยอ่ยของสิง่ตา่ง ๆ เพ่ือลงข้อสรุป

อยา่งมีเหตผุล จากการศกึษาจงึสรุปได้วา่ การคดิวิเคราะห์  หมายถึงความสามารถในการแยกแยะ

สว่นประกอบเพ่ือหาสว่นยอ่ย ความสมัพนัธ์  ความสําคญั  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน  นําไปสูก่าร

ตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง 

 

 1.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 

 การคดิวิเคราะห์ตามแนวของบลมู  (ลกัขณา สริวฒัน์ . 2549: 9;  อ้างอิงจาก  Blom. 1956) 

กลา่ววา่ การคดิวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสว่นยอ่ยของเหตกุารณ์เร่ืองราวหรือ

เนือ้หาตา่ง ๆ วา่ประกอบด้วยอะไร มีความสําคญัอยา่งไร  อะไรเป็นเหตอุะไรเป็นผลและท่ีเป็นอยา่งนัน้

อาศยัหลกัการอะไร การวิเคราะห์แบง่แยกยอ่ยออกเป็น 3 อยา่ง ดงันี ้

  1.  วิเคราะห์ความสําคญั  หมายถึง  การแยกแยะสิ่งท่ีกําหนดมาให้วา่อะไรสําคญั  หรือ

จําเป็นหรือมีบทบาทท่ีสดุ ตวัไหนเป็นเหต ุตวัไหนเป็นผล 

        2.  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์  หมายถึง การค้นหาวา่ความสําคญัยอ่ย  ๆ ของเร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์นัน้เก่ียวพนักนัอยา่งไร สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไร 

  3.  วิเคราะห์หลกัการ  หมายถึง  การค้นหาโครงสร้างและระบบของวตัถสุิ่งของเร่ืองราว  

และการกระทําตา่ง  ๆ วา่สิ่งเหลา่นัน้รวมกนัจนดํารงสภาพเชน่นัน้อยูไ่ด้เน่ืองด้วยอะไรโดยยดึอะไรเป็น

หลกัเป็นแกนกลาง มีสิ่งใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มีเทคนคิอยา่งไร  หรือยดึคตใิด     

 วตัสนั และเกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 10) ได้กลา่วถึงการคดิวิเคราะห์ วา่ประกอบด้วย

ทศันคติ  ความรู้  และทกัษะในเร่ืองตา่ง  ๆ ดงัตอ่ไปนี ้   1) ทศันคตใินการสืบเสาะ  ซึง่ประกอบด้วย

ความสามารถในการเหน็ปัญหาและความต้องการท่ีจะสืบเสาะ  ค้นหาข้อมลู  หลกัฐานมาพิสจูน์เพ่ือหา

ข้อเท็จจริง   2) ความรู้ในการหาแหลง่ข้อมลูอ้างอิงและการใช้ข้อมลูอ้างอิงอยา่งมีเหตผุล   3) ทกัษะใน

การใช้ความรู้และทศันคตดิงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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 จากผลการวิจยัตา่ง ๆวตัสนัและเก ลเซอร์ สรุปวา่การคดิวิเคราะห์ประกอบไปด้วย

ความสามารถยอ่ย ๆ  5 ประการคือ  1) ความสามารถในการอ้างอิง  2) การตัง้สมมตฐิาน  3) การนิรนยั  

4) การแปลความ  5) การประเมินข้อโต้แย้งตา่ง ๆ  

 ฮดักินส์ (มาลนิี ศริิจารี. 2545: 40;  อ้างอิงจาก Hudgins. 1977: 173–180) ได้อธิบายทกัษะ

ท่ีประกอบกนัเป็นการคดิวิเคราะห์ 4 ประการคือ 

  1. ผู้ เรียนจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีสําคญัของการอ้างเหตผุล  โดย

ขัน้ต้นผู้ เรียนต้องมีพืน้ฐานทางมโนทศัน์และ ข้อมลูเพียงพอสําหรับการพจิารณาความจริงท่ีอาจเป็นไป

ได้ของการอ้างเหตผุลหรือความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไว้  นอกจากนัน้  ผู้ เรียนจะต้องมี

ลกัษณะท่ีจําเป็นในการประเมินการอ้างเหตผุลด้วย 

  2. ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหลกัฐานท่ีนํามาใช้ในการอ้างเหตผุลหรือการลงสรุปโดยจ ะต้อง

พจิารณาวา่  ข้อสรุปท่ีนํามากลา่วอ้างมีข้อมลูสนบัสนนุหรือไม่  ตลอดจนการพจิารณาวา่หลกัฐานท่ี

นํามาอ้างอิงมีคตหิรือไม ่

  3. ผู้ เรียนจะต้องพิจารณา  ไตร่ตรองและประเมินทัง้หลกัฐานท่ีนํามาใช้และลกัษณะการ

ใช้เหตผุลท่ีนํามาใช้ในการอ้างเหตผุลก่อนการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อสรุปนัน้ 

  4. ผู้ เรียนสามารถระบขุ้อสนันิษฐาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการอ้างอิงเหตผุล  

 สเตรินเบอร์ก และแบรอน (นิพล นาสมบรูณ์. 2536: 41;  อ้างอิงจาก Sternberg; Baron. 1985: 

40–43) ได้กําหนดทกัษะการวิเคราะห์ดงันี ้

  1.  การนยิามและการทําความเข้าใจ ได้แก่  1)กําหนดและประเดน็และปัญหา 2) กําหนด

ข้อสรุป 3) กําหนดเหตผุล 4) กําหนอข้อคําถามให้เหมาะสม  5) การเลือกสรรข้อมลู   6)เลือกข้อมลูและ

สงัเกตได้ถกูต้อง เช่ือถือได้  7) หาความสมัพนัธ์ของข้อมลู  8) จําได้แมน่ยํา 

  2.  วินิจฉยั แก้ปัญหา และสรุปเหตผุล   ได้แก่ 1) วินิจฉยัและตดัสินใจข้อสรุปเชิงอนมุาน   

2) ทบทวนและตดัสนิด้วยการอนมุานอยา่งถกูต้อง  3) ทํานายความนา่จะเป็นอยา่งมีเหตผุล 

 เชฟเวอร์ (นิพล  นาสมบรูณ์ .  2536: 4-5;  อ้างอิงจาก Shaver. 1997) ได้แบง่ความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

  1. ความสามารถพืน้ฐาน ได้แก่ ความสามารถในการทําความเข้าใจเร่ืองราว ซึง่ครอบคลมุ 

การยอ่ความ การสรุปเร่ือง การเลา่เร่ือง การแปลความหมายเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานของนกัเรียน

ในการทําความเข้าใจเร่ืองราว            

  2. ความสามารถในการวิเคราะห์อนมุานข้อมลู ซึง่ได้แก่ 1) การจําแนก 2) การวางหลกัการ  

3) การตัง้ข้อสนันษิฐาน 4) การเปรียบเทียบ 
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         3.  ความสามารถในการตดัสนิใจและการลงสรุปความเหน็  ได้แก่ 1) การวิจารณ์   2) การ

ประเมินผล  3) การตดัสินใจ 

 ลิปแมน (มาลนิี ศริิจารี. 2545: 40; อ้างอิงจาก Lipman. 1988: 38–43) กลา่ววา่ ทกัษะการ

คดิวิเคราะห์ทําให้บคุคลมีความสามรถตดัสนิใจท่ีเท่ียงตรงมากกวา่ความคดิธรรมดา  ซึง่ประกอบไป

ด้วยทกัษะดงัตอ่ไปนี ้  1) การประเมินคา่  2) การประเมินผล  3) การวินิจฉยั  4) การวางหลกัการ         

5) การหาความสมัพนัธ์  6) การตัง้สมมตฐิาน 7) การเสนอความคดิเหน็  8) การตดัสินใจ 

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัลกัษณะของการคดิวิเคราะห์  สรุปได้วา่ 

การคดิวิเคราะห์เกิดจากความสงสยั ลงัเลใจ  แล้วจงึสืบเสาะหาข้อมลูหรือคําตอบท่ีทําให้หายสงสยั  

การคดิวิเคราะห์  แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

  1. วิเคราะห์ความสําคญั  คือการวิเคร าะห์วา่สิ่งใดสําคญั สิ่งใดเป็นเหต ุสิ่งใดเป็นผล 

ตวัอยา่งคําถาม เชน่ สาเหตท่ีุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนคืออะไร 

  2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ คือการวิเคราะห์วา่ความสําคญัหรือรายละเอียดปลีกยอ่ยมี

ความเก่ียวข้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไร  ตวัอยา่งคําถาม เชน่ เหตใุดพนัธุกรรมจงึมี ผลตอ่การพฒันา

ศกัยภาพมนษุย์ 

  3. วิเคราะห์หลกัการ คือการวิเคราะห์วา่มีโครงสร้างหรือระบบอยา่งไร อาศยัหลกัการใด  

ตวัอยา่งคําถาม เชน่ การท่ีคนเราฝันเกิดจากหลกัการใด 

 

 1.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 

 มาร์ซาโน (ประพนัธ์ศริิ   สเุสารัจ. 2551: 58; อ้างอิงจาก Marzano. 2001) ได้กลา่ววา่ทกัษะ

การคดิวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ประการคือ 

  1.  ทกัษะการจําแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะสว่นยอ่ยตา่ง  ๆ ทัง้เหตกุารณ์

เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นสว่นยอ่ย  ๆ  ให้เข้าใจงา่ยอยา่งมีหลกัเกณฑ์  สามารถบอกรายละเอียดของสิง่

ตา่ง ๆ  ได้ 

  2.  ทกัษะการจดัหมวดหมู ่เป็นความสามารถในการจดัประเภท  จดัลําดบั จดักลุม่ของสิ่ง

ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัเข้าด้วยกนั โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคณุสมบตัท่ีิเป็นประเภทเดียวกนั 

  3.  ทกัษะการเช่ือมโยง  เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลูตา่ง  ๆ 

วา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

  4. ทกัษะสรุปความ  หมายถึง  ความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากสิ่งท่ี

กําหนดให้ได้ 
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  5. การประยกุต์เป็นความสามารถในการนําความรู้หลกัการ และทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์

ตา่ง ๆ สามารถคาดเดาการณ์  กะประมาณ  พยากรณ์ ขยายความ  คาดเดาสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้

จากแนวคดิและทฤษฎีดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่  การคดิวิเคราะห์ถือวา่เป็นทกัษะการคดิระดบัพืน้ฐาน

ซึง่จะนําไปสูค่วามสามารถทางการคดิระดบัสงู  คือการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  การคดิแก้ปัญหา  

การคดิสร้างสรรค์ กระบวนการคดิวิเคราะห์  คือการนําลกัษณะของสิ่งตา่ง  ๆ มาวิเคราะห์จากสว่นยอ่ย

รายละเอียดตา่ง  ๆ เพ่ือนําไปสูข้่อสรุปอยา่งมีเหตมีุผล  เชน่  วิเคราะห์วตัถุ  วิเคราะห์สถานการณ์

วิเคราะห์บคุคล  วิเคราะห์ข้อความ  วิเคราะห์ขา่ว  วิเคราะห์สารเคมี  เป็นต้น  อาจกลา่วได้วา่ในการ

วิเคราะห์จะวิเคราะห์ทัง้ข้อมลูเชงิกาย ภาพ เชิงรูปธรรม  และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงนามธรรมจงึจะทําให้

สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนความรู้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ  ได้ 

 เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2553: 27) ได้แบง่การคดิวิเคราะห์เป็น  4  องค์ประกอบ ดงันี ้

  1. ความสามารถในการตีความ  หมายถึง การพยายามทําความเข้าใจ  และให้เหตผุลแก่

สิ่งท่ีเราต้องการจะวิเคราะห์  เพ่ือแปลความหมายท่ีไมป่รากฏโดยตรงของสิง่นัน้เป็นการสร้างความ

เข้าใจตอ่สิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์  โดยเกณฑ์ท่ีแตล่ะคนใช้เป็นมาตรฐานในการตดัสินใจยอ่มแตกตา่งกนั

ตามความรู้ ประสบการณ์ คา่นิยมของแตล่ะบคุคล และความสามารถในการเช่ือมโยงเหตผุล 

  2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์  หมายถึง  เราจะคดิวิเคราะห์ได้ดีนัน้ต้องมี

ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานของเร่ืองนัน้  เพราะความรู้จะชว่ยกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง  

และจําแนกได้วา่เร่ืองนัน้เก่ียวข้องกบัอะไร  มีองค์ประกอบยอ่ย  ๆ อะไรบ้าง  มีก่ีหมวดหมู่  จดัลําดบั

ความสมัพนัธ์อยา่งไรและรู้วา่อะไรเป็นสาเหต ุ           

  3. ความชา่งสงัเกต ชา่งสงสยั และชา่งถาม หมายถึง นกัคดิเชงิวิเคราะห์ต้องมีองค์ประกอบ

ทัง้ 3 นีร่้วมด้วย เพราะจะนําไปสูก่ารสืบค้นความจริงและเกิดความชดัเจนในประเดน็ท่ีต้องการวิเคราะห์ 

ขอบเขตของคําถามจะต้องยดึหลกั  5 W 1 H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน(Where) เม่ือไร 

(When) เพราะเหตใุด (Why) อยา่งไร (How) 

  4. ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์เชงิเหตผุล  หมายถึง  ความสามารถในการใช้

เหตผุลจําแนกแยกแยะได้วา่สิ่งใดเป็นความจริง  สิ่งใดเป็นความเท็จ  สิ่งใดมีรายละเอียดสมัพนัธ์

เช่ือมโยงกนัอยา่งไร  

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัองค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์  สรุปได้

วา่ องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ประกอบไปด้วย  ทกัษะการจําแนก การจดัหมวดหมู ่การเช่ือมโยง 

การสรุปความ และการประยกุต์ ทกุองค์ประกอบจะต้องได้ใช้อยา่งเก่ียวเน่ืองกนั 
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 1.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์  (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 149–

154) คือการวดัความสามารถในกา รแยกแยะสว่นยอ่ย  ๆ ของเหตกุารณ์  เร่ืองราวหรือเนือ้หาตา่ง  ๆ วา่

ประกอบด้วยอะไร  มีจดุมุง่หมายหรือประสงค์สิ่งใด  นอกจากนัน้ยงัมีสว่นยอ่ย  ๆ ท่ีสําคญันัน้แตล่ะ

เหตกุารณ์เก่ียวพนักนัอยา่งไรบ้าง  และเก่ียวพนัโดยอาศยัหลกัการใด  จะเห็นวา่สมรรถภาพด้าน

วิเคราะห์จะเตม็ไปด้วยการหาเหตใุช้  มาประกอบการพจิารณา  การวดัความสามารถในการคดิ

วิเคราะห์แบง่แยกยอ่ยออกเป็น  3  ประเภทคือ 

  1.  วิเคราะห์ความสําคญั  เป็นการวิเคราะห์วา่สิ่งท่ีอยูน่ัน้อะไรสําคญั  หรือจําเป็นหรือมี

บทบาทท่ีสดุ ตวัไหนเป็นเหตุ  ตวัไหนเป็นผล เหตผุลใดถกูต้องและเหมาะสมท่ีสดุ  ตวัอยา่งคําถาม เชน่  

ศีลห้าข้อใดสําคญัท่ีสดุ 

  2.  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์  เป็นการหาความสมัพนัธ์  หรือความเก่ียวข้องสว่นยอ่ยใน

ปรากฏการณ์  หรือเนือ้หานัน้  เพ่ือนํามาอปุมาอปุไมย  หรือค้นหาวา่แตล่ะเหตกุารณ์นัน้มีความสําคญั

อะไรท่ีไปเก่ียวพนักนั ตวัอยา่งคําถาม เชน่ เหตใุดแสงจงึเร็วกวา่เสียง 

  3.  วิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเค้าเง่ือนของเร่ืองราวนัน้วา่ยดึหลกัการใด  

มีเทคนิค หรือยดึหลกัปรัชญาใด  อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสมัพนัธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  ตวัอยา่ง

คําถาม เชน่ รถยนต์วิง่ได้โดยอาศยัหลกัการใด 

 วตัสนั และเกลเซอร์  (Watson; & Glaser. 1964: 11) กลา่ววา่ การวดัความสามารถในการ

คดิวิเคราะห์  คือ การวดัความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์  โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา

เป็นเหตผุลในการพิจารณา ในการตดัสินใจเร่ืองราวตา่ง ๆ หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ นอกจากนัน้ท่ีสําคญั

คือ ในเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ก็จะมีความเก่ียวข้องเป็นเหตเุป็นผลกนั  ซึง่จะเห็นวา่การคดิวิเคราะห์

จะต้องมีการหาสาเหตแุละผลมาเพ่ือพิจารณาอยูเ่สมอ  

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัการวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์  

สรุปได้ วา่ การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์เป็นการศกึษาหาระดบัความสามารถในการ

แยกแยะสว่นประกอบเพ่ือหาสว่นยอ่ย ความสมัพนัธ์  ความสําคญั   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน  

นําไปสูก่ารตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง 
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 1.5 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคดิวเิคราะห์ 

 เบเยอร์ (Beger. 1985: 279–303) ได้เสนอแนวทางการพฒันาการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ในการ

เรียนการสอน ได้ดงันี  ้ 1) แนะนําทกัษะท่ีฝึก   2) ผู้ เรียนทบทวนกระบวนการค้น  ทกัษะ กฎ และความรู้

ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะท่ีจะฝึก  3) ผู้ เรียนใช้ทกัษะเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายท่ีกําหนด  4) ผู้ เรียนทบทวนสิ่ง

ท่ีคดิหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสมองขณะท่ีทํากิจกรรม 

 ชาติ แจม่นชุ (2545: 54-55) กลา่วถึง ขัน้ตอนการสอนให้ผู้ เรียน  เกิดการคดิวิเคราะห์ไว้เป็น

ขัน้ตอนดงันี  ้ 1) กําหนดสิ่งสําเร็จรูปสิ่งหนึง่ขึน้มาเป็นตวัต้นเร่ือง  เชน่ ดนิ นํา้ โคลง กลอนบทหนึง่

รูปภาพ  กราฟ  บทความ  เหตกุารณ์ตา่ง  ๆ 2) กําหนดคําถามหรือปัญหาเพ่ือค้นหาความจริงหรือ

ความสําคญัตา่งๆ  เชน่ ภาพนี  ้ หรือกราฟนีต้้องการส่ือหรือบอกอะไรท่ีสําคญัท่ีสดุ  ดงันี ้ 2.1) พินิจ

พิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งท่ีกําหนดให้ออกเป็นสว่นยอ่ยๆ  2. 2) ค้นหาความจริงหรือความสําคญัท่ี

กําหนด  2.3) สรุปเป็นคําตอบ หรือตอบปัญหานัน้ๆ 

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการ

คดิวิเคราะห์  สรุปได้วา่ การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการคดิวิเคราะห์ หมายถึง การจดักิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน และส่ือการสอนตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการคดิวิเคราะห์   สรุปแนว

การสอนเพ่ือพฒันาความคดิวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 1) เสนอสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้คดิ 2) คดิอยา่งเป็นระบบใช้

เหตผุล 3) นําข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ในกระบวนการคดิบนพืน้ฐานของความจริง ความถกูต้อง 4) คดิและ

ตดัสินใจ ลงมือปฏิบตั ิ 5) ตรวจสอบ วดั และประเมินผลการปฏิบตัริวมทัง้การประเมินผลของตนเอง 

 

2. หลักการและแนวคดิเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.1 ความหมายของนวัตกรรมทางการศกึษา 

        บญุเกือ้  ควรหาเวช (2545: 7) กลา่ววา่  นวตักรรมทางการศกึษา  (Educational Innovation) 

หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซ่ึง่อาจจะอยูใ่นรูปของความคดิหรือการกระทํา รวมทัง้สิ่งประดษิฐ์ก็ตามเข้า

มาใช้ในระบบการศกึษา เพ่ือมุง่หวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเ่ดมิให้ระบบการจดัการศกึษามีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ ทําให้ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็วเกิดแรงจงูใจในการเรียน และชว่ยให้ประหยดัเวลา

ในการเรียน เชน่ การสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน  การใช้วีดทิศัน์เชงิโต้ตอบ (Interactive Video) 

ส่ือหลายมิต ิ(Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหลา่นีเ้ป็นต้น 

     มนสิช สิทธิสมบรูณ์ (2550: 2) นวตักรรมการศกึษา (Educational Innovation) หมายถึง   

การนํานวตักรรมท่ีกระทําใหม่ ๆ หรือการพฒันาดดัแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วทําให้ดีขึน้มาใช้ในวงการศกึษา    

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้วา่  นวตักรรมทางการศกึษา  หมายถึง  

การพฒันาหรือประดษิฐ์สิ่งใหมเ่ก่ียวกบัการศกึษ า  เพ่ือนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงด้านกระบวนการคดิ  

หรือการกระทํา  เพ่ือทําให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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 2.2 ประเภทของนวัตกรรมทางการศกึษา 

 ทิศนา แขมมณี (2543: 15) และ มนสิช  สิทธิสมบรูณ์ (2550: 21) ได้แบง่ประเภทของนวตักรรม

ทางการศกึษาสอดคล้องกนัโดยใช้เกณฑ์ดงันี ้ 

  1. ด้านหลกัสตูร  เชน่  การจดัหลกัสตูรแบบบรูณาการ  หลกัสตูรการศกึษาแบบเบด็เสร็จ  

การจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนได้เรียนตามลําดบัขัน้จนบรรลเุป้าหมาย  หลกัสตูรกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน   

หลกัสตูรท้องถ่ิน ฯลฯ 

  2. ด้านวิธีการจดัการเรียนการสอน เชน่ การสอนแบบโมดลู การสอนแบบจลุภาค การสอน

ซอ่มเสริม  การให้เพ่ือนสอนเพ่ือน  การสอนแบบบรูณาการ  การสอนด้วยรูปแบบซปิปา ฯลฯ 

  3. ด้านส่ือการสอนและเทคโนโลยีการศกึษา เชน่ การใช้บทเรียนสําเร็จรูปแบบโปรแกรม  

การใช้เคร่ืองชว่ยสอน การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ ยสอน เกม คูมื่อการทํางานกลุม่ ชดุเสริมความรู้  แบบฝึก

ทกัษะตา่ง ๆ  ฯลฯ 

  4. ด้านการวดัและการประเมินผล เชน่ การสร้างแบบวดัตา่ง ๆ การวดัผลแบบอิงกลุม่

และการวดัแบบอิงเกณฑ์  การประเมินผลระหวา่งเรียนและหลงัเรียน  ฯลฯ 

  5. ด้านการบริหารการศกึษา เชน่ การจดัการศกึษาแบบเปิด การจดัการศกึษาแนวมนษุยนิยม  

การจดัตารางสอนแบบยืดหยุน่  การบริหารเชิงบรูณาการ การบริหารโดยใช้โรงเรียน  บ้าน วดั ชมุชน  

และสถานประกอบการเป็นฐาน ฯลฯ  

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัทําการสรุปนวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของงานวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 2 ด้าน ดงันี  ้1) นวตักรรมด้านการจดัการ

เรียนรู้  เชน่ การสอนโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ การสอนแบบโครงงาน  การใช้เทคนิค KWLH เทคนิค

แผนภมูิต้นไม้ เป็นต้น  2) นวตักรรมด้านส่ือการสอน เชน่ การใช้ส่ือหนงัสือพิมพ์ นิทาน เป็นต้น 

 

3. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 

 3.1 การสังเคราะห์งานวจัิย 

  3.1.1 ความหมาย 

  การสงัเคราะห์  (Synthesis) หมายถึง การนําผลงานวิจยัหลาย  ๆ เร่ือง ท่ีศกึษาในเร่ือง

เดียวกนัหรือปัญหาเดียวกนัมาศกึษาวิเคราะห์  และนําเสนอข้อสรุปอยา่งเป็นระบบ  ซึง่เป็นการได้

ความรู้ใหม่ (กรมวิชาการ . 2543: 14) สอดคล้องกบั  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542: 15 - 16) กลา่ววา่ การ

สงัเคราะห์งานวิจยัเป็นระเบียบวิธีการศกึษาหาข้อเทจ็จริง  เพ่ือตอบปัญหาใดปัญหาหนึง่โดยการ

รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหานัน้  ๆ หลาย  ๆ เร่ืองมาทําการศกึษาวิเคราะห์  และนําเสนอ

ข้อสรุปอยา่งมีระบบให้ได้คําตอบปัญหาเป็นท่ียตุ ิ
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  จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัความหมายของการสงัเคราะห์

งานวิจยั  สรุปได้วา่ การสงัเคราะห์งานวิจยั  หมายถึง  การวิจยัเอกสารประเภทผลงานวิจยัโดยใช้

ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผล  และนําเสนอข้อสรุปซึง่เป็นองค์ความรู้ใหม่

อยา่งเป็นระบบ 

 

  3.1.2 ประเภทของการสังเคราะห์งานวจัิย 

  อทุมุพร จามรมาน (2531: 1-8) ได้แบง่การสงัเคราะห์งานวิจยัออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  

การสงัเคราะห์เชิงคณุลกัษณะ  และการสงัเคราะห์เชิงปริมาณ  มีรายละเอียดดงันี ้

   1. การสงัเคราะห์เชงิคณุลกัษณะ คือข้อมลูเชิงคณุลกัษณะท่ีเป็นการบรรยาย

สภาพการณ์  คณุลกัษณะความรู้สกึ  ความรู้ความสามารถของคน  สตัว์ สิ่งของ ปรากฏการณ์  สว่นอีก

ชนิดหนึง่ คือ ข้อมลูเชิงคณุลกัษณะท่ีจดักระทําในรูปตวัเลข  เชน่ ความสามารถท่ีจดักระทําในรูป

คะแนนทดสอบ ความรู้ท่ีจดักระทําในรูปคา่ ซึง่ข้อมลูทัง้สองชนดินี ้มีวิธีวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนั 

    1.1 วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุลกัษณะแบบตวัเลข

และแบบบรรยา ยนี  ้ จะทําได้ดีและเหมาะสมต้องพิจารณาจากวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์สรุปได้        

4 ประการ คือ 1) เพ่ือการบรรยาย  พรรณนา สรุป 2) เพ่ือบอกความสมัพนัธ์  หรืออธิบายความสมัพนัธ์   

3) เพ่ือเปรียบเทียบความคล้ายคลงึกนัและความแตกตา่งกนั 4) เพ่ือทํานายผลท่ีจะเกิดขึน้ 

    1.2 การแปลงข้อมลูเชิงคณุลกัษณะเป็นเชิงปริมาณ ข้อมลูเชิงคณุลกัษณะ(Qualitative 

Data) ประกอบด้วยคําตา่ง ๆ ในขณะท่ีข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Data)ประกอบด้วยตวัเลขตา่ง  ๆ

การแปลงข้อมลูเชิงคณุลกัษณะ เป็นเชิงปริมาณทําได้ดงันี  ้1) การแจงนบัตามจํานวนครัง้ท่ีเกิดขึน้ซํา้  ๆ 

กนั ตามหวัข้อ  แบบแผน  และผลการวิเคราะห์  2) การจดัจําแนกตามบคุคล  พฤตกิรรม  เหตกุารณ์           

3) การจดัจําแนกตามตวัแปร  ตามความสมัพนัธ์  เชน่  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั การกินของคนในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัครู 4) การประเมิน เชน่ การประเมนิความรู้สกึ

ในทางบวกและลบ การประเมนิความสําเร็จ 

 กลา่วโดยสรุป  การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุลกัษณะ  อาจทําได้โดยการวิเคราะห์เนือ้สาระหรือ

อาจทําเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ โดยการแจงนบัจํานวน หรือการตีออกมาเป็นคา่ 

  1. การสงัเคราะห์เชงิปริมาณ  (Quantitative Synthesis) เป็นการวิเคราะห์ตวัเลข  หรือ

คา่สถิตท่ีิปรากฏในงานวิจยั  เพ่ือหาข้อสรุปให้เป็นท่ียตุิ  การสงัเคราะห์เชงิปริมาณ  จงึเป็นการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์  (Analysis of analysis) หรือ การวิเคราะห์เชิ งผสมผสาน  (Integrative Analysis) หรือ 

การวิจยังานวิจยั  (Research of Research) การสงัเคราะห์เชงิปริมาณ  มี 3  วิธี ได้แก่  วิธีการนบั

คะแนนเสียง วิธีการทดสอบนยัสําคญัทางสถิตขิองผลการวิจยัรวม วิธีวิเคราะห์เมตต้า 
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 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัประเภทของการสงัเคราะห์งานวิจยั สรุป

ได้วา่ การสงัเคราะห์งานวิจยั แบง่ออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การสงัเคราะห์เชงิคณุภาพ  คือ 

การอา่นวิจยัหลาย ๆ เร่ือง แล้วนํามาสรุปเข้าด้วยกนั  2) การสงัเคราะห์เชงิปริมาณ  คือ การวิเคราะห์

ตวัเลขในงานวิจยัแตล่ะเร่ือง เป็นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ของงานวิจยัแล้วหาข้อสรุป   

 

  3.1.3 ขัน้ตอนการสังเคราะห์งานวจัิย 

  ขัน้ตอนการสงัเคราะห์งานวิจยัเหมือนกบัการทําวิจยัทัว่ไป  คือ การกําหนดปัญหาวิจยั

การรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์แปลผล  และการนําเสนอผล  ในขัน้ต้นนกัสงัเคราะห์งานวิจยัจะต้อง

ระบสุาระท่ีสนใจต้องการศกึษาให้ได้  ในท่ีนีคื้อการกําหนดปัญหาการวิจยั  ซึง่รวมถึงการระบตุวัแปร

สมมตฐิาน และวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ตอ่มาก็คือการเสาะแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ  หลงัจาก

นีก็้คือ  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตดิตามและนําเสนอผลตามวตัถปุระสงค์  

  คเูปอร์ และ เฮ็ดเจส (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2552: 57; อ้างอิงจาก Cooper; & 

Hedges. 1994)  ได้เสนอถึงขัน้ตอนการสงัเคราะห์งานวิจยั  ซึง่แบง่ออกเป็น 5  ขัน้ตอน  ดงันี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดหวัข้อปัญหา  การสงัเคราะห์งานวิจยัเร่ิมต้นจากการกําหนด

ปัญหาการวิจยั  ซึง่ต้องเป็นปัญหาท่ีมีการทําวิจยัแล้วอยา่งน้อยสองราย นกัวิจยัมกัจะสนใจและทําการ

วิจยักบัปัญหาท่ีมีคณุคา่และเป็นปัญหาท่ียงัไมมี่คําตอบท่ีแนช่ดั  และมีหลายเร่ืองท่ีให้ผลแตกตา่งกนั 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาเอกส ารทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เม่ือกําหนดปัญหาแล้วนกัสงัเคราะห์

งานวิจยัต้องนยิามและวิเคราะห์ปัญหาให้ชดัเจน  ศกึษาแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั

ปัญหาเพ่ือเป็นการกําหนดแบบแผนและสมมตุฐิานการวิจยั 

  ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมงานวิจยั การดําเนนิการขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย วิธีดําเนินการ      

3 ขัน้ตอน คือ 1) การสืบค้นงานวิจยั นกัสงัเคราะห์งานวิจยัต้องค้นคว้า และเสาะแสวงหางานวิจยั

ทัง้หมดเก่ียวกบัปัญหาท่ีกําหนดไว้ การสืบค้นงานวิจยัสว่นใหญ่ได้จากเอกสาร เชน่ รายงานการวิจยั  

ปริญญานพินธ์  บทคดัยอ่ปริญญานิพนธ์ วารสาร ดชันีค้นวารสาร ศนูย์ทรัพยากรข้อมลูทางการศกึษา 

(Educational Resource Information Center หรือ ERIC) เป็นต้น 2) การคดัเลือกงานวิจยั นกัสงัเคราะห์

งานวิจยัต้องอา่น ศกึษา และตรวจสอบงานวิจยัแตล่ะเร่ืองอยา่งละเอียด ต้องสร้างเกณฑ์ในการคดัเลือก

งานวิจยัให้ได้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพดีมีความตรงภายใน และความตรงภายนอกสงูตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ 

และ 3) การรวบรวมผลงานวิจยั อาจใช้การจดบนัทกึ การถ่ายเอกสาร หรือการกรอกแบบฟอร์มก็ได้  

ทัง้นี ้นกัวิจยัต้องใช้ความระมดัระวงัเก็บรวบรวมข้อมลูให้ได้ข้อมลูท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได้ และครบถ้วน

สมบรูณ์ 
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  ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เพ่ือสงัเคราะห์ผลการวิจยัและตีความหมาย  ขัน้ตอนนีเ้น้นการ

จดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ประกอบด้วย ผลการวิจยั รายละเอียดลกัษณะและวิธีการวิจยัจาก

งานวิจยัทัง้หมด  เพ่ือสงัเคราะห์หาข้อสรุปท่ีเป็นข้อยตุแิละทดสอบวา่สอดคล้องตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้

หรือไม ่ จากนัน้แปลหรือตีความหมายผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจยั  

  ขัน้ตอนท่ี 5 การเสนอและเผยแพร่รายงานผลการสงัเคราะห์งานวิจยั การเขียนรายงาน

การสงัเคราะห์งานวิจยัมีหลกัการเชน่เดียวกบัการเขียนรายงานการวิจยัโดยทัว่ ๆ ไป นกัสงัเคราะห์

งานวิจยัต้องเสนอรายละเอียดวิธีการดําเนินงานทกุขัน้ตอนพร้อมทัง้สรุปข้อค้นพบ และ ข้อเสนอแนะ

จากการสงัเคราะห์งานวิจยัโดยใช้ภาษาท่ีถกูต้องและชดัเจน 

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัขัน้ตอนการสงัเคราะห์งานวิจยั  สรุปได้วา่ 

ขัน้ตอนการสงัเคราะห์  มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. กําหนดหวัข้อปัญหา เกิดจากการกําหนดปัญหาการวิจยั  เน่ืองจากงานวิจยัท่ีสนใจยงั

ไมมี่การแก้ปัญหาท่ีแนช่ดั  เป็นปัญหาท่ีมีนกัวิจยัสนใจเป็นจํานวนมาก 

  2. นยิามปัญหาให้ชดัเจน จากการศกึษาจากทฤษฎี เอกสารตา่ง ๆ 

  3. คดัเลือกงานวิจยัและรวบรว มงานวิจยั  ผู้ วิจยัต้องคดัเลือกงานวิจยัท่ีมีความเท่ียงตรง

สงูทัง้ภายนอกและภายใน  แล้วรวบรวมข้อมลูท่ีผู้ วิจยัสนใจอยา่งเป็นระบบ 

  4. วิเคราะห์งานวิจยั   เป็นการจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลูจากผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ของงานวิจยัแตล่ะเร่ือง แล้วสงัเคราะห์เพ่ือหาข้อยตุิ  จากนัน้แปลความหมายการวิเคราะห์เพ่ือตอบ

คําถามการวิจยั 

  5. นําเสนอรายงานการสงัเคราะห์ นําเสนอโดยละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนหรือในแต่

ประเดน็ท่ีมุง่ศกึษา  พร้อมทัง้สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 

 3.2 การวิเคราะห์อภมิาน 

  3.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์อภมิาน 

  กลาส ,แม็คเกว และสมิท  (Glass, McGaw; & Smith. 1981: 9 – 10) จากความหมาย

ของการวิเคราะห์อภิมานระยะแรก  การวิเคราะห์อภิมานเป็นเพียงวิธีการวิเคราะห์ผลการวิจยัโดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิเพ่ือให้ได้ผลการสงัเคราะห์ผลการวิจยัท่ีดีกวา่การปริทศัน์แบบพรรณนา  

และสามารถสงัเคราะห์ผลการวิจยัท่ีมีเป็นจํานวนมากได้  

  เฮ็ดเจส และ ออคนิ (Hedges; & Olkin. 1985: 14) ได้ให้ความหมายวา่  การวิเคราะห์  

อภิมาน  เป็นวิธีการวิเคราะห์ผลของการวิเคราะห์ทางสถิตท่ีิได้จากงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ เพ่ือให้

ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นข้อยตุ ิ    
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  คลูคิ และ คลูิค (Kulik; & Kulik. 1989: 44) ได้ให้ความหมายวา่ การวิเคราะห์อภิมาน

เป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีมีวิธีการวิเคราะห์ สองลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการประมาณคา่ดชันี

ความสมัพนัธ์  ทัง้แบบท่ีเป็นการประมาณคา่ด้วยวิธีการทางสถิต ิและการประมาณคา่โดยการหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรในงานวิจยั  ลกัษณะท่ีสอง  คือการรวมคา่ดชันีความสมัพนัธ์

และการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปรับกบัดชันีความสมัพนัธ์ท่ีประมาณคา่ได้ 

  วลูฟ (นงลกัษณ์  วิรัชชยั. 2542: 3; อ้างอิงจาก Wolf. 1986) ให้ความหมายวา่ การวิเคราะห์

อภิมานเป็นการศกึษางานวิจยัทกุเร่ืองท่ีศกึษาปัญหาเดียวกนั โดยการนํางานวิจยัมาวิเคราะห์ด้วย

วิธีการทางสถิต ิเพ่ือแยกงานวิจยัท่ีให้ผลการวิจยัท่ีเป็นผลสดุโตง่ ออกจากกลุม่และนํางานวิจยัท่ีให้

ผลการวิจยัคล้ายคลงึกนัมาวิเคราะห์เพ่ือประมาณคา่ความสมัพนัธ์  หรือแนวโน้มท่ีเป็นข้อสรุปตอบ

ปัญหาวิจยั   

  มเูลน (Mullen. 1989: 1) ให้ความหมายวา่ การวิเคราะห์อภิมานเป็นกระบวนการเชงิ

ปริมาณท่ีบรูณการ  และสรุปรวมรายงานวิจยั  โดยให้ผลสรุปท่ีถกูต้อง กระบวนการดําเนนิงานเร่ิมจาก

การกําหนดตวัเลขแทนคณุลกัษณะและผลของการวิจยัแตล่ะเร่ือง จากนัน้เป็นการใช้วิธีการทางสถิติ

สงัเคราะห์งานวิจยัเข้าด้วยกนั  การวิเคราะห์อภิมานไมไ่ด้ใช้วิธีการทางสถิตแิบบเดียวในการสงัเคราะห์

แตใ่ช้วิธีการทางสถิตหิลายแบบในการสงัเคราะห์งานวิจยั  ซึง่แตล่ะแบบต้องเหมาะสมกบัจดุมุง่หมาย 

ลกัษณะรายงานวิจยั และผลการวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์   

  นงลกัษณ์  วิรัชชยั  (2542: 12) ให้ความหมายของกา รวิเคราะห์อภิมานวา่ การวิเคราะห์

อภิมานมีกระบวนการเป็นแบบเดียวกบัการวิจยัทัว่ ๆ ไป  และจดัวา่เป็นการวิจยัประเภทหนึง่  นกัวิจยั

อาจทําการวิเคราะห์อภิมานเป็นงานวิจยัท่ีเป็นโครงการใหญ่เป็นงานวิจยัเร่ืองหนึง่ หรืออาจทําการ

วิเคราะห์อภิมานตอบคําถามวิจยัท่ีเป็นคําถามง่าย ๆ  ใช้ในงานวิจยัเป็นข้อมลูไมม่ากนกั  แล้วนําไปใช้

ประโยชน์เป็นสว่นหนึง่ของรายงานการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัก็ได้ 

  จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน 

สรุปได้วา่  การวิเคราะห์อภิมานเป็นงานวิจยัเชงิปริมาณท่ีสงั เคราะห์งานวิจยัหลาย ๆ เร่ือง  ท่ีมีปัญหา

การวิจยัเดียวกนั  โดยวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นท่ียตุ ิ

 

  3.2.2 ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภมิาน 

  ดงัได้กลา่วแล้ววา่การวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั  คือ การวิเคราะห์ผลการวิจยัโดยวิธีการ

เชิงสถิติ นอกจากนี  ้กลาส ,แม็คเกว และสมิท (Glass, McGaw; & Smith. 1981: 22-24) ยงักลา่ววา่

งานวิจยัดงักลา่วนีมี้ลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
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   1. การวิเคราะห์อภิมานงานวิจยัเป็นการวิจยัเชงิปริมาณ  เพราะเป็นการวิจยัท่ีอาศยั

ตวัเลขและวิธีการทางสถิตท่ีิใช้กนัทัว่ไปสําหรับรวบรวมข้อมลู  และการสกดัผลการวิจยัออกมาจาก

งานวิจยัจํานวนมาก 

   2. การวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั มุง่แสวงหาข้อสรุปทัว่ไปจากงานวิจยัจํานวนมาก  ซึง่

ไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องมีลกัษณะเหมือนกนัทกุ ๆ ด้าน เพราะเราจะไมส่ามารถหางานวิจยัลกัษณะดงักลา่ว

ได้เพราะงานวิจยัท่ีเหมือนกนัทกุ  ๆ ด้านยอ่มจะต้องให้ผลการวิจยัอยา่งเดียวกนั  แตก่ารวิเคราะห์อภิ

มานทําการวิจยังานวิจยัท่ีเหมือนกนัในบางด้านเทา่นัน้  และดําเนนิการวิจยัท่ีคล้ายคลงึกบัการวิจยัเชงิ

สํารวจ (Survey Research ) มากกวา่งานวิจยัแบบอ่ืน 

 จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน 

สรุปได้วา่ การวิเคราะห์อภิมานนัน้เป็นการวิจยัท่ีมุง่ทําการแสวงหาข้อสรุปทัว่ไปอยา่งใดอยา่งหนึง่จาก

ผลการวิจยัจํานวนมาก  โดยวิธีการทางสถิติ  งานวิจยัเหลา่นีมี้ทัง้ควา มเหมือนและความแตกตา่ง จงึ

ต้องการหาข้อสรุปร่วมกนั 

 

  3.2.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลสาํหรับการวิเคราะห์อภมิาน 

  วิธีวิทยาการวิเคราะห์อภิมานในปัจจบุนั มีอยูด้่วยกนั   6 วิธี  ซึง่เรียกตามช่ือของนกัวิจยั

ผู้พฒันา แตล่ะวิธีมีขัน้ตอนและกระบวนการในการสงัเคราะห์ท่ีเหมือนกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ีรายละเอียด

และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู เน่ืองจากแตล่ะวิธีมีความเหมาะสมกบัการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีมีลกัษณะ

ตา่งกนั ดงันัน้ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย ผู้ วิจยัได้สรุป สาระของวิธีการวิเคราะห์

อภิมานตามแนวคดิตา่ง ๆ จากเอกสารและตําราของ  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542: 41-43) และสํานกังาน

เลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 70) แสดงรายละเอียดดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปวิธีการวิเคราะห์อภิมาน 

 

นกัพฒันา วิธีการวิเคราะห์อภิมาน 

Glass มีสตูรในการประมาณคา่อิทธิพลจากงานวิจยัเชงิทดลอง  โดยนําคา่เฉล่ียจากกลุม่

ทดลองลบด้วยคา่เฉล่ียของกลุม่ควบคมุ แล้วหารด้วยสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

กลุม่ควบคมุ  การประมาณคา่สหสมัพนัธ์และการปรับคา่ขนาดอิทธิพลเป็นสมการ

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   มีสตูรในการประมาณคา่ขนาด อิทธิพลงานวิจยัท่ีมีแบบ

แผนการทดลองแตกตา่งกนัหลายแบบ  นอกจากจะให้ความสนใจกบัการประมาณ

คา่ดชันีมาตรฐานซึง่เปรียบได้กบัผลของงานวิจยั  ยงัสนใจอธิบายความแปรปรวน

ของคา่ดชันีมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอย  โดยแบง่ตวัแปรคณุลกัษณะ

เป็นตวัแปรอิสระและดชันีมาตรฐานเป็นตวั แปรตาม  เพ่ือหาข้อสรุปวา่ความ

แปรปรวนของดชันีมาตรฐานท่ีเกิดขึน้ได้รับอิทธิพลมาจากตวัแปรคณุลกัษณะ

งานวิจยัตวัแปรใด 

Hunter ให้ความสําคญักบัการสงัเคราะห์งานวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์มากกวา่เชงิทดลอง  วิธีการ

ของ Hunter  จะให้ความสําคญักบัการปรับแก้ความคลาดเคล่ือน 3 ประเภท  ได้แก่  

ความคลาดเคล่ือนในการวดั  ความคลาดเคล่ือนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  และ

ความคลาดเคล่ือนด้วยการจํากดัของพสิยั  ก่อนท่ีจะมีการสงัเคราะห์จากคา่ดชันี

มาตรฐานหรือ และหากมีความแปรปรวนของคา่ดชันีมาตรฐาน  ขัน้ตอ่ไปจงึเป็น

ขัน้ตอนในการหาตวัแปรปรับเพ่ือแยกกลุม่ของงานวิจยัก่อนทําการสงัเคราะห์ตอ่ไป 

Slavin ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์  เน่ืองจาก Slavin  เช่ือวา่

ถ้างานวิจยัเดมิไมมี่คณุภาพ  ผลการสงัเคราะห์ยอ่มไมมี่คณุภาพด้วย  ดงันัน้จงึต้อง

มีการประเมนิคณุภาพงานวิจยั และคดัเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์

มาสงัเคราะห์  Slavin  ได้เสนอไว้ในปี 1987  เรียกช่ือการวิเคราะห์อภิมานวา่ best 

evidence synthesis  หรือ  การสงัเคราะห์จากหลกัฐานท่ีดีท่ีสดุ  สําหรับการ

วิเคราะห์ข้อมลูอาจใช้วิธีของใครก็ได้ท่ีกลา่วมา  แตวิ่ธีการของ Slavin มีข้อจํากดัใน

การปฏิบตัจิริง  เพราะงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์มีจํานวนไมม่ากนกั  เม่ือคดั

เฉพาะงานท่ีมีคณุภาพดีทําให้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งสําหรับการวิ เคราะห์อภิมานมี

จํานวนน้อยลงไปอีก  การสรุปอ้างอิงมีข้อจํากดั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

นกัพฒันา วิธีการวิเคราะห์อภิมาน 

Mullen ได้เสนอไว้ในปี 1989  นบัวา่เป็นวิธีการท่ีได้รับการพฒันาลา่สดุ  ใช้ในการประมาณ

คา่ขนาดอิทธิพลตามแนวคดิของ Cohen ได้เสนอไว้ในปี 1969 และใช้การประมาณ

คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใช้คะแนน ฟิชเชอร์ ซี ในการวิเคราะห์  การ

ประมาณคา่เฉล่ียของดชันีมาตรฐานใช้การหาคา่เฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกั  จดุเดน่ของ

วิธีการนีคื้อ  การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ือ BASIC Meta-Analysis  เพ่ือใช้

สําหรับการวิเคราะห์อภิม านโดยตรง  โปรแกรมสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะในการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของดชันีมาตรฐาน  การตรวจสอบวา่

ตวัแปรปรับตวัใดสามารถอธิบายความแปรปรวนในดชันีมาตรฐานได้ดีท่ีสดุ  คือ

การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบโมเดลซึง่เป็นแนวโน้มใหมข่องการวิเคราะห์อภิมาน 

Hedges & 

Olkin 

ใช้แนวคดิของการประมาณคา่อิทธิพลตามแนวคดิของ Cohen  เชน่กนั  วิธีนีใ้ห้

ความสําคญักบัคณุสมบตัทิางสถิตขิองดชันีมาตรฐาน  โดยเฉพาะคา่ขนาดอิทธิพล  

และการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนตามแนวของ Hunter  แตแ่ตกตา่งกนัท่ีไมมี่การ

ปรับแก้ความคลาดเคล่ือนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  ในการสงัเคราะห์ Hedges & 

Olkin  ได้เสนอสตูรการคํานวณคา่เฉล่ียโดยการถ่วงนํา้หนกัและเสนอวา่การแจก

แจงของขนาดอิทธิพลเป็นการแจกแจงแบบไค-สแควร์  ก่อนการสงัเคราะห์งานวิจยั 

 

 จากการศกึษาค้นคว้าแล ะรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัวิธีวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิเคราะห์     

อภิมาน  สรุปได้วา่   วิธีของ Glass เป็นการวิเคราะห์งานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีแบบแผนการทดลอง

แตกตา่งกนัหลายแบบ  วิธีของ Rosenthal เป็นการนําคา่ระดบันยัสําคญัมาใช้ในการวิเคราะห์และ

คํานวณขนาดอิทธิพล   วิธีของ Hunter  ใช้วิธีการประมาณคา่ขนาดอิทธิพลของ Cohen  แตจ่ะเน้นท่ี

การวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์  วิธีการของ Hedges ให้ความสําคญักบัสถิตขิองดชันีมาตรฐาน  วิธีของ Slavin 

ให้ความสําคญัในการคดัเลือกงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ  และวิธีของ Mullen  ใช้การประมาณคา่ขนาด

อิทธิพลโดยประมาณคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  และมีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

การวิเคราะห์อภิมานโดยตรง 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.1 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการคดิวเิคราะห์ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์มีทัง้สิน้ 27 เร่ือง โดยได้มาจากการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด มีตวัแปรตามของงานวิจยัคือทกัษะการคดิวิเคราะห์ ตวัแปรต้นเป็นนวตักรรมตา่ง ๆ เพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เชน่ การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ และส่ือ

การสอน เป็นต้น โดยผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือผู้ วิจยั ปีท่ีผลิต ระเบียบวิธีวิจยั  ระดบัชัน้

ท่ีศกึษา แนวคดิ /ทฤษฎีท่ีใช้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ส่ือการสอน ขนาด ประชากร /กลุม่ตวัอยา่ง   

ระยะเวลาท่ีใช้ และสถิตวิิเคราะห์ พบวา่งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ สว่นใหญ่อยูใ่นปี 2551 ระเบียบวิธี

วิจยัคือการวิจยัเชิงทดลอง ระดบัชัน้ท่ีศกึษา คือประถมศกึษาปีท่ี 3 แนวคดิ /ทฤษฎีคือแนวคดิ /ทฤษฎี

การคดิวิเคราะห์  รูปแบบการจดัการเรียนรู้สว่นใหญ่ ไมร่ะบ ุแตจ่ะใช้ ส่ือการสอน ประเภทนิทานเป็น   

สว่นใหญ่ ขนาดประชากร /กลุม่ตวัอยา่งคือกลุม่ตวัอยา่งระหวา่ง 31-50 คน  ระยะเวลาท่ีใช้ คือระหวา่ง 

11-20 ชั่วโมง  และสถิตวิิเคราะห์ท่ีใช้คือ t-test dependent  รายละเอียดดงัตาราง 2 
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ตาราง 2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

1 ไกรสร  ศรีภวูงศ์ 

(2551) 

เชิงทดลอง ป.6 -การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ - นิทาน, 

เพลง, ขา่ว 

124/30 24 ชม. t-test 

dependent 

2 ดลยา แตงสมบรูณ์ 

(2551) 

เชิงทดลอง ป.3 -การคิดวิเคราะห์ 

-การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

-พหปัุญญา 

กิจกรรมการแสวงหา

และค้นพบความรู้

ด้วยตนเอง 

ไมร่ะบ ุ 168/33 20 ชม. t-test  

dependent  

3 สจิุรา แก้วจินดา 

(2554) 

เชิงทดลอง ป.3 -การคิดวิเคราะห์ 

-พฒันาการทางสตปัิญญา 

ไมร่ะบ ุ ชดุกิจกรรม 360/39 15 ชม, t-test  

dependent 

4 วนินา  เทพคาํ 

(2553) 

เชิงทดลอง ม.3 -การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ - ขา่ว,

บทความ, 

สารคดี, 

เพลง, นิทาน

,  เร่ืองสัน้, 

ร้อยกรอง 

126/42 21 ชม. t-test  

dependent 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

5 อุน่เรือน  หนจูนัทร์ 

(2551) 

เชิงทดลอง ป.4 - การคิดวิเคราะห์ 

 

-การสอนแบบอปุนยั 

-การสอนโดยใช้ผงั

ความคิด 

ไมร่ะบ ุ 29 12 ชม. t-test  

dependent 

6 องัคณา  เบ็ญโส๊ะ 

(2551) 

เชิงทดลอง ป. 5 - การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ ชดุกิจกรรม 74/30 12 ชม. t-test  

dependent 

7 วรีะพร  พรมวงค์ 

(2553) 

เชิงทดลอง ป.6 - การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ นิทาน 205/60 20 ชม. t-test  

dependent  

และ t-test  

independent 

8 ภมูภิทัร  พนัธ์

ทองหลาง (2551) 

เชิงทดลอง ม. 2 - การคิดวิเคราะห์ -การสอนแบบหมวก

หกใบ 

ไมร่ะบ ุ 420/45 12 ชม. t-test  

dependent  

และ t-test  

independent 

9 วชัรินทร์  ติแก้ว 

(2552) 

เชิงทดลอง ป. 3 -การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ -/38 10 ชม. t-test  

dependent 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

10 จนัทร์เจ้า เถียรทว ี 

(2547) 

เชิงทดลอง ม. 2 - การคิดวิเคราห์ -การสอนโดยใช้แผน

ท่ีความคิด 

-การเรียนแบบร่วมมอื 

ไมร่ะบ ุ 336/110 10 ชม. t-test  

independent 

11 ชลธิชา จนัทร์แก้ว 

(2549) 

เชิงทดลอง ป. 6 -การคิดวิเคราะห์ 

 

การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWLH Plus 

-นิทาน , 

สารคดี , 

บทร้อย

กรอง ,  

เร่ืองสัน้ 

106/33 16 ชม. t-test  

dependent 

12 ดสุติา แดง

ประเสริฐ (2549) 

เชิงทดลอง ม.2 -การคิดวิเคราะห์ 

 

การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWL Plus 

-เพลง 111/38 12 ชม. t-test  

dependent 

13 ธีรัชฌา ทนัใจชน  

(2552) 

เชิงทดลอง ป. 5 -การคิดวิเคราะห์ 

 

การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWL Plus 

-นิทาน , 

สารคดี ,บท

ร้อยกรอง 

102/17 16 ชม. t-test  

dependent 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

 

 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

14 ประภาพร ชยัป่า

ยาง (2549) 

เชิงทดลอง ป.3 -พฒันาการทางสตปัิญญา การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWL Plus 

ไมร่ะบ ุ 129/34 12 ชม. t-test  

dependent 

15 สกลุการ  สงัข์ทอง 

(2548) 

เชิงทดลอง ม.3 -การคิดวิเคราะห์ 

 

การจดัการเรียนรู้โดย

ใช้ผงักราฟฟิค 

ไมร่ะบ ุ 412/34 8 ชม. t-test  

independent 

16 สมยา  ทาเกต ุ

(2552) 

เชิงทดลอง ม.6 -การคิดวิเคราะห์ 

 

-การเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWLH 

-การจดัการเรียนรู้โดย

ใช้แผนภมูต้ินไม้ 

ไมร่ะบ ุ 240/46 10 ชม. t-test  

dependent 

17 ชลุจิีต  ปะตเิพนงั 

(2552) 

เชิงทดลอง ป.2 -การคิดวิเคราะห์ 

 

โปรแกรมบทเรียน

แบบเกม 

ไมร่ะบ ุ 171/65 16 ชม. one-way 

ANCOVA 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

18 ณฐัสภุางค์ ยิ่งสง่า. 

(2550). 

เชิงทดลอง ป.6 -การคิดวิเคราะห์ 

-การเรียนรู้โดยใช้สมอง   

เป็นฐาน 

 

-การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน 

-การเรียนรู้ตาม

รูปแบบ 

วฏัจกัรการเรียนรู้ 

ไมร่ะบ ุ 375/68 21 ชม. t-test  

independent 

19 ประคองแก้ว ภวูงษ์ 

(2550) 

เชิงทดลอง ป. 3 - การคิดวิเคราะห์ -การเรียนรู้โดยใช้ผงั

ความคิด 

-การเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ 

ไมร่ะบ ุ 497/70 6 ชม. t-test  

dependent 

และ  t-test  

independent 

20 ประทินทิพย์ พร

ไชยยา(2552) 

เชิงทดลอง ป. 5 -การคิดวิเคราะห์ 

-พหปัุญญา 

 

-การจดัการเรียนรู้

แบบซปิปา 

-การจดัการเรียนรู้

แบบพหปัุญญา 

ไมร่ะบ ุ 230/92 18 ชม. Hotelling T2 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

21 จีราพรรณ ยีห่ร่า 

(2552) 

เชิงทดลอง ป. 4 -การคิดวิเคราะห์ 

 

ไมร่ะบ ุ นิทาน -/35 16 ชม. t-test  

dependent 

22 บรีุรัตน์ จินดาศรี 

(2552) 

เชิงทดลอง ป. 3 - การคิดวิเคราะห์ การสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลอง 

ไมร่ะบ ุ 150/20 16 ชม. t-test  

dependent 

23 พชัรี ครุฑเมือง 

(2551) 

เชิงทดลอง ป. 2 -การคิดวิเคราะห์ 

 

ไมร่ะบ ุ นิทาน 60/30 20 ชม. t-test  

dependent 

24 วราภรณ์  

 หลายทววีฒัน์

(2551) 

เชิงทดลอง ป. 4 -การคิดวิเคราะห์ 

-พฒันาการทางสตปัิญญา 

ไมร่ะบ ุ นิทาน 61/30 20 ชม. t-test  

dependent 

25 ศิริพร เสาวลกัษณ์ 

(2551) 

เชิงทดลอง ม. 1 -การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ นิทาน 480/36 20 ชม. t-test  

dependent 

26 สภุาพร ขวญัเกษม 

(2551) 

เชิงทดลอง ป. 3 -การคิดวิเคราะห์ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ 60/30 20 ชม. t-test  

dependent 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่ม

ที่ 

ชื่อผู้วิจัย/ปีที่ผลิต ระเบียบวิธี

วิจัย 

ระดบั 

ชัน้ 

แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 

สื่อการ

สอน 

ขนาด

ประชากร/

กลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลา 

ที่ใช้ 

สถติิวิเคราะห์ 

27 สรุอยยา โชคชยั

อนนัต์พร(2552) 

เชิงทดลอง ป. 2 -การคิดวิเคราะห์ 

 

ไมร่ะบ ุ นิทาน 60/30 20 ชม. t-test  

dependent 
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 4.2 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์งานวจัิย 

  4.2.1 งานวจัิยในประเทศ 

  สทุธา รัตนศกัดิ์  (2544: 122) ศกึษาเร่ืองการสงัเคราะห์งานวิจยั  สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปีการศกึษา 2536 – 2543 จํานวน 83 เร่ือง ใน

เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบบนัทกึสรุป

รายละเอียดงานวิจยัท่ีผู้ วิจยัสร้ างขึน้ ดําเนินการสงัเคราะห์เชิงปริมาณโดยการจําแนกข้อมลู แจกแจง

ความถ่ีและคํานวณคา่สถิตร้ิอยละ และสงัเคราะห์เชงิคณุภาพโดยการจําแนกเนือ้หาและข้อค้นพบของ

งานวิจยัเรียบเรียงสาระสําคญัแล้วสรุปเป็นหมวดหมูเ่ดียวกนั ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัเชงิปริมาณ  

พบวา่เนือ้หาของงานวิจยัเป็นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการสอนมากท่ีสดุจํานวน 

37 เร่ือง และผลการสงัเคราะห์เชงิคณุภาพ พบวา่วิธีสอนทกุวิธีทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน

หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง และสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนตามวิธีสอนแบบปกต ิสว่นส่ือการเรี ยน

การสอนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานทกุส่ือและทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้ เรียนหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองและสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนโดยไมไ่ด้ใช้ส่ือการสอน 

  สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2549: ค) ศกึษาเร่ืองการสงัเคราะห์แนวคิ ดและ

วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวคดิและวิธีการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย และเพ่ือนําเสนอตวัอยา่งการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการ

คดิวิเคราะห์ ประชากรท่ีใช้ในการสงัเคราะห์เป็นผลงานการวิจยัวิทยานิพนธ์ บทค วาม และเอกสารท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกบัแนวคดิและวิธีจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ ท่ีพมิพ์เผยแพร่

ระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2548  รวมทัง้ตําราท่ีเก่ียวข้อง กลุม่ตวัอยา่งใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง  รวม

ทัง้สิน้ 10 เลม่ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสงัเคราะ ห์เอกสาร /งานวิจยั แหลง่ข้อมลู คือ หอสมดุแหง่ชาต ิ 

สถาบนัวิทยบริการของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือเดือนมีนาคม –  มิถนุายน 2549 การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการ

นําเสนอผลข้อมลูเชิงคณุภาพ ผลการวิเคร าะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูพบวา่ 1. แนวคดิ/ทฤษฎีท่ีสง่เสริม

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ในการจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีนยิมใช้ในวงการศกึษา

ในชว่งปี 2535 – 2548 มี 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎี  พหปัุญญา ทฤษฎี

การเรียนรู้ของกานเย แ ละทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2. ตวัอยา่งวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี

สง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนเรียนรู้

มี 5 วิธี ได้แก่ การสอนแบบซปิปา การสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบ OK 5 R การ

สอนแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา และการสอนแบบร่วมมือ Co-op-Co-op 
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 วาสนา กสุมุาลย์ (2550: 86) ศกึษาการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัการศกึษาปฐมวยัและ การประถมศกึษา มีความมุง่

หมาย เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะของงานวิจยั  และเพ่ือสรุปภาพรวมขององค์ความรู้ท่ีได้จากข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะของงานวิจยัในขอบเขตเนือ้หา  3 ด้านได้แก่ ด้านวิธีสอน  ด้านส่ือการสอน  และด้านกลุม่

สาระการเรียนรู้ จากงานวิจยัระดบัปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ของนิสิตนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต  ซึง่ทําการวิจยัระหวา่งปีการศกึษา  2540 – 2548 จํานวน 91 เร่ือง 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการสงัเคราะห์งานวิจยั สรุปได้ดงันี  ้ตอนท่ี 1 สรุปลกัษณะของงานวิจยั 

ประกอบด้วย  ประเภทของงานวิจยั  ปีท่ีพิมพ์ เผยแพร่  ขอบขา่ยเนือ้หางานวิจยั  ระดบัการศกึษาและ

สถาบนัของผู้ ทําวิจยั  สถานศกึษา  ระดบัชัน้และกลุม่สาระท่ีศกึษาวิจยัการตัง้สมมตฐิาน  ประชากร  

กลุม่ตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศกึษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  และสถิตท่ีิ

ใช้ในการวิจยั  ตอนท่ี 2 สรุปข้อค้นพบจากการสงัเคราะห์งานวิจยั 3 ด้าน 1) ด้านวิธีสอน เทคนิควิธีสอนท่ี

ใช้พฒันาความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียน  เชน่ เทคนิคการระดมพลงัสมอง  การฝึกคดิแบบอเนกนยั         

การฝึกคดิแบบหมวกหกใบ  การใช้แผนผงัทางปัญญา  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์  ผู้สอนต้องศกึษาค้นคว้า  

เตรียมการ  ฝึกปฏิบตัก่ิอนจดักิจกรรมกบันกัเรียน  การจัดการเรียน  การสอนต้องทําตามขัน้ตอน  ได้แก่ 

ขัน้นํา ขัน้ดําเนินการจดักิจกรรม ขัน้สรุป มีการวดัและประเมินผลทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน มีการจดักิจกรรม

อยา่งหลากหลายตามธรรมชาตวิิชา เหมาะสมกบัสาระ วยั ประสบการณ์และความต้องการของผู้ เรียน   

2) ด้านส่ือการสอน  ส่ือการสอนมีความสําคญัและจําเป็นในการจดัการเรียนการสอน  ทําให้บทเรียน

งา่ยขึน้  สร้างความเข้าใจไปในทศิทางเดียวกนั  ส่ือท่ีดีท่ีสดุในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์  ควรเป็นส่ือท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า  จดัหา เตรียมโดยครูผู้สอนซึง่ผา่นการปรับ

ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา วยั ประสบการณ์และความต้องการของผู้ เรียนในระดบัการศกึษา

ปฐมวยัควรใช้ส่ือท่ีรูปธรรม  นกัเรียนมีสว่นร่วมและได้ปฏิบตักิิจกรรมด้วย   3) ด้านกลุม่สาระการเรียนรู้  

ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปศกึษา  และกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สามารถจดักิจ กรรมการเรียน

การสอนเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ได้เป็นจํานวนมากและหลายรูปแบบ ทัง้ระดบัการศกึษาปฐมวยั

และประถมศกึษา  มากพอท่ีสรุปได้วา่แตล่ะวิธีสอนท่ีนํามาทดลองกบัแตล่ะกลุม่สาระสง่ผลพอท่ีจะ

ยอมรับและนําไปใช้พฒันาความคดิสร้างสรรค์ได้ ควรได้มีการศกึษาทดลองและนําไปใช้ตอ่ไป 

 ทศัวรรรณ คําทองสขุ (2550: 96 – 127) ศกึษาเร่ืองการสงัเคราะห์งานวิจยัด้านการจดัการเรียน

การสอนแบบบรูณาการ  โดยมีจดุประสงค์ เพ่ือ 1) วิเคราะห์ลกัษณะและปริมาณงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  2) วิเคราะห์ลกัษณะและความแตกตา่งของขนาดอิทธิพล

ของการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยั 3) วิเคราะห์เนือ้หาของ

ผลงานวิจยัทางด้านการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการและ 4) สงัเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกบัการ
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จดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ จากงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ จํานวน 49 เลม่ มีคา่ขนาดอิทธิพล

จํานวน 60 คา่ และมีตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีศกึษารวม 29 ตวัแปร เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย 

แบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัและแบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตบิรรยาย  

การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการสงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ 1) งานวิจยั

สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงทดลองและศกึษาผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน 2) คา่ขนาดอิทธิพลในระดบั

รายงานวิจยัมีจํานวน 32 คา่ และมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.504 สว่นในระดบัชดุการทดสอบสมมตุฐิานมีคา่

ขนาดอิทธิพลจํานวน 60 คา่ และมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.914 3) คา่เฉล่ียของขนาดอิทธิพลมีความแตกตา่งกนั

ตามตวัแปรตอ่ไปนี ้คือ ตวัแปรประเภทส่ือ/อปุกรณ์การเรียนการสอนประเภทตวัแปรตาม แบบแผนการ

วิจยั จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและเคร่ืองมือวดัตวัแปรอิสระ 4) ผลการวิเคราะห์เนือ้หาจาก

ผลงานวิจยัเชงิคณุภาพ พบวา่ การจดัการเรียนการสอนแบบ บรูณการท่ีมีการวิจยัมี 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบการบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอดแทรกชีวิตจริงเข้ากบัเนือ้หาวิชาท่ีเรียน  

และรูปแบบการบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงเนือ้หาวิชาจากกลุม่สาระการเรียนรู้

ตา่งๆ กบัภมูิปัญญาท้องถ่ินและแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน 5) ผลการสงัเคราะห์องค์ความรู้ พบวา่ มีการวิจยั

ด้านการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 2 รูปแบบ คือ การบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้

และการบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ สําหรับงานวิจยัในด้านการบรูณาการภายในกลุม่สาระ

การเรียนรู้มีการศกึษาครบทกุชว่งชัน้ โดยกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ถกูนํามาสอดแทรกกบักลุม่

สาระการเรียนรู้อ่ืนมากท่ีสดุ สว่นงานวิจยัด้านบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้มีการศกึษาใน

ระดบัชว่งชัน้ท่ี 1 ชว่งชัน้ท่ี 2 และชว่งชัน้ท่ี 3  โดยลกัษณะของการบรูณาการมี 2 แบบ คือแบบคูข่นาน

หรือบรูณาการระหวา่ ง 2 กลุม่สาระการเรียนรู้ สว่นอีกแบบ คือ แบบพหวิุทยาการ  ซึง่กลุม่สาระการ

เรียนรู้ท่ีใช้เป็นแกนกลางมี 4 กลุม่ คือ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา 

 สพุรรษา  หลงัประเสริฐ (2550: 138) ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์อภิมานงานวิจยัด้านนวตักรรม

การพฒันาความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียนประถมศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ  1) ศกึษางานวิจยั

ด้านวตักรรมความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียนประถมศกึษา 2) ศกึษาคณุลกัษณะงานวิจยัท่ี มีผลตอ่

คา่ขนาดอิทธิพลของนวตักรรมการพฒันาความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียนประถมศกึษา 3) สงัเคราะห์

สรุปข้อค้นพบจากงานวิจยัด้านนวตักรรมการพฒันาความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียนประถมศกึษา  

งานวิจยัท่ีสงัเคราะห์ เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง ท่ีตีพิมพ์ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2531-2549 จํานวน 69 เลม่ โดยใช้

แบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั และแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ข้อมลูท่ีใช้

ประกอบด้วย คา่ขนาดอิทธิพลคํานวณตามวิธีของ Glass จํานวน 171 คา่ และตวัแปรคณุลกัษณะ

งานวิจยัจดัประเภท จํานวน 21 ตวัแปร และตวัแปรตอ่เน่ือง จําน วน 11 ตวัแปร การวิเคราะห์ข้อมลูใช้
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สถิตบิรรยาย วิเคราะห์ความแตกตา่งคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการ

วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู  ผลการสงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ 1) งานวิจัยท่ีมีการศกึษามากท่ีสดุในชว่งปี  

พ.ศ. 2535-2539 (37.7%) โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทร  วิโรฒผลิตมากท่ีสดุ (21%) คณุภาพงานวิจยั

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคา่ขนาดอิทธิพล ได้แก่   

ความเป็นนวตักรรมด้านกิจกรรม และความเป็นนวตักรรมด้านการสอน ผลการวิเคราะห์พหคุณู พบวา่

ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัร่วมกนัอธิบายคา่ความแปรปรวนในขนาดอิทธิพลได้ 56.2% 3) ผลการ

สงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ นวตักรรมด้านท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล เรียงตามลําดบัคา่เฉล่ียของขน าด

อิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี ้ 1. ด้านการสอน 2. ด้านกิจกรรม 3.ด้านการเรียนแบบร่วมมือ 4. ด้าน

ส่ือการสอน 5. ด้านเทคนิคและกลวิธี 

 จากการศกึษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์งานวิจยั   พบวา่งานวิจยัสว่น

ใหญ่มีการสงัเคราะห์ ทัง้เชิงปริมา ณโดยใช้สถิตบิรร ยาย สงัเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา โดยใช้

การตีความ   และการวิเคราะห์อภิมาน โดยวิธีของ Glass ซึง่งานวิจยั สว่นใหญ่ เป็นการสงัเคราะห์

งานวิจยัเชิงทดลอง โดยผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล คือตวัแปรด้านรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้ นวตักรรม ด้าน ส่ือการสอน กิจกรรม และเทคนิควิธีตา่ง ๆ จากการสงัเคราะห์ของ 

สทุธา รัตนศกัดิ์  (2544) พบวา่เนือ้หาของงานวิจยัเป็นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย

วิธีการสอนมากท่ีสดุ และผลการสงัเคราะห์เชงิคณุภาพ พบวา่วิธีสอนทกุวิธีทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้ เรียนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  และสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนตามวิธีสอนแบบปกต ิ 

สว่นส่ือการเรียนการสอนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานทกุส่ือและทําให้ผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองและสงูกวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนโดยไม่ ได้ใช้

ส่ือการสอน  สอดคล้องกบัการสงัเคราะห์ของ  วาสนา กสุมุาลย์ (2550)  ท่ีสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบั การศกึษาปฐมวยัและการ

ประถมศกึษา  ได้ข้อค้นพบด้านวิธีสอน หรือเทคนิควิธีสอนท่ีใช้พฒันาความคดิสร้า งสรรค์ของผู้ เรียน   

คือ เทคนิคการระดมพลงัสมอง  การฝึกคดิแบบอเนกนยั  การฝึกคดิแบบหมวกหกใบ  การใช้แผนผงัทาง

ปัญญา และกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์  สว่นด้านส่ือการสอนท่ีดีท่ีสดุคือส่ือท่ีเป็นรูปธรรม  สว่นสํานกัวิชาการ

และมาตรฐานการศกึษา (2549) ได้สงัเคราะห์แนวคดิและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะ

การคดิวิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ข้อค้นพบวา่สว่นใหญ่มี  4 ทฤษฎี และ ตวัอยา่ง

วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี 5 วิธี   

และสพุรรษา หลงัประเสริฐ (2550) ได้สงัเคราะห์โดย การวิเคราะห์  อภิมานงานวิจยัด้านนวตักรรมการ

พฒันาความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียนประถมศกึษา ได้ข้อค้น พบวา่แปรคณุลกัษณะงานวิจยัท่ี

สมัพนัธ์กบัคา่ขนาดอิทธิพล ได้แก่ ความเป็นนวตักรรมด้านกิจกรรม และความเป็นนวตักรรมด้านการสอน  
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จากตวัอยา่งการสงัเคราะห์งานวิจยัทัง้ 4 เร่ืองนี ้จะเห็นได้วา่ ผลการสงัเคราะห์ชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญั

ของแนวคดิ /ทฤษฎี การจดัการเรียนรู้ และส่ือการสอน ท่ีสามารถพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์  คดิ

สร้างสรรค์และพฒันาความเข้าใจในการอา่น ได้ สว่นทศัวรรรณ คําทองสขุ (2550) สงัเคราะห์งานวิจยั

ด้านการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณ  องค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  

ผลการสงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงทดลองและศกึษาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนีทํ้าให้ผู้ วิจยั มุ่งสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงทดลองและ

สนใจศกึษาด้านนวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

  4.2.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

  แวง และคนอ่ืน ๆ (Wang; et al. 1993: 249) ได้ทําการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยั

ทางจิตวิทยาและทางสงัคม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใช้วิธีสงัเคราะห์ 3 วิธี การวิเคราะห์

เนือ้หา การจดัอนัดบัโดยผู้ เช่ียวชาญ  และการวิเคราะห์อภิมาน  พบวา่ ตวัแปรทางด้านจิตวิทยา ในการ

จดัการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมทางบ้าน จะมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้มากกวา่ ตวัแปรทางด้านสงัคม   

โดยสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนและด้านการจดัการองค์การ 

  แวกซ์แมน (Waxman. 2003: 1- 11) ทําการสงัเคราะห์งานวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพของ

การสอนและการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี  ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน  วตัถปุระสงค์การวิจยั  เพ่ือศกึษาคา่

ขนาดอิทธิพลทางการสอนและการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์เป็นงานวิจยัท่ีศกึษา

ผลของการใช้เทคโนโลยีในการสอนตัง้แตปี่ ค.ศ. 1997 - 2003 จํานวนงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ 42 เร่ือง 

ผลการวิจยั  พบวา่ งานวิจยัท่ีศกึษาผลลพัธ์ของผู้ เรียนจากการใช้เทคโนโลยีในการสอนทัง้  42 เร่ือง ได้

คา่ขนาดอิทธิพลจํานวน  282 คา่ คา่เฉล่ียของคา่ขนาดอิทธิพลท่ีถ่วงนํา้หนกัมีคา่เฉล่ีย  .410 แบง่กลุม่

การศกึษางานวิจยัออกเป็น  3 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 มีงานวิจยัจํานวน  29 เร่ือง ตวัแปรตามศกึษาผ ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนได้คา่เฉล่ียคา่ขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํา้หนกัเทา่กบั .448 กลุม่ท่ี 2 มีงานวิจยัจํานวน 10 เร่ือง 

ตวัแปรตามท่ีศกึษาประสิทธิภาพท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนได้คา่เฉล่ียคา่ขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํา้หนกัเทา่กบั  

.464 กลุม่ท่ี 3 มีงานวิจยัจํานวน  3 เร่ืองศกึษาพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน  ได้คา่ขนาดอิทธิพลแบบ

ถ่วงนํา้หนกัเทา่กบั  -.091 ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพลได้แก่  ตวัแปรชีว้ดัคณุภาพผู้ เรียน  ตวัแปร

คณุลกัษณะของเทคโนโลยี ตวัแปรวิธีสอน   

  หยวนกวาง  คลฟิ เหลียว (ประภาพร  ซ่ือสทุธิกลุ . 2550: 31;  อ้างอิงจาก  Yuen-kuang 

Cliff Liao. 2003) “CAI/CAL and Students’ Achievement in Taiwan : A Meta-analysis” การวิเคราะห์

อภิมานเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีมีอยูเ่พ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิจากการใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน

กบัการสอนแบบปกต ิโดยได้ทําการรวบรวมงานวิจยั 52 เลม่ จาก 5 แหลง่ แล้วนํามาหาคา่ขนาดอิทธิพล 
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มีงานวิจยั 17 เร่ืองท่ีใช้การวิเคราะห์แบบ One-way ANOVA ข้อค้นพบท่ีสําคญัคือ 1) การใช้คอมพวิเตอร์

ชว่ยสอนมีประสทิธิภาพมากกวา่การสอนแบบปกติ  คา่ขนาดอิทธิพล  0.552 แสดงให้เห็นถึงผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีกวา่ด้วยวิธีการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์ 2) สําหรับตวัแปรท่ีไมค่งท่ีก็คือคา่สถิตแิละการ

เปรียบเทียบกลุม่มีนยัสําคญัตอ่ขนาดอิทธิพล  ผลการวิจยัพบวา่  ในประเทศไต้หวนัการเรียนโดยใช้

คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนมีผลดีมากกวา่การเรียนแบบปกติ  นกัวิชาการจํานวนมากคาดหวงัวา่เทคโนโลยี

จะชว่ยเพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแก่นกัเรียน ผลท่ีได้จากการวิจยัจะชว่ยสง่เสริมครูในการนําเทคโนโลยี

มาชว่ยสอนมากขึน้         

  หวง เจียน และมาสเซน เวน เดน บริง (Huang, Jian; & Maassen van den Brink. 2009: 

454 - 464) ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัผลการศกึษาในสงัคมเมืองโดยการวิเคราะห์อภิมาน  โดยเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากความเช่ือถือทางสงัคม จํานวน 154 เร่ือง และการมีสว่นร่วมทางสงัคม 286 เร่ือง 

ผลการวิจยัพบวา่ คา่สถิตท่ีิได้จากสงัเคราะห์ยืนยนัวา่การจดัศกึษาท่ีมีความเข้มแขง็มีความสมัพนัธ์กบั

ลกัษณะเฉพาะของสงัคมเมือง  จากการวิเคราะห์อภิมานผลการวิจยัให้การส นบัสนนุวา่การมีสว่นร่วม

ทางสงัคมเป็นกลไกสําคญัตอ่การศกึษาในสงัคมเมืองและมีความสมัพนัธ์กบัขนาดของสงัคมเมือง  และ

การวิเคราะห์ยงัชีใ้ห้เห็นวา่ในทศวรรษท่ีผา่นมาการมีสว่นร่วมทางสงัคมได้ลดลงสง่ผลทําให้เกิดผล

กระทบตอ่การศกึษาในสงัคมเมืองลดลงด้วย  นอกจากนีย้งัพบความแตกต่ างของการศกึษาระหวา่ง

เพศ ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ และระหวา่งรูปแบบการศกึษาตา่งๆ ด้วย 

  จากการศกึษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์งานวิจยั  พบวา่เป็นการ

สงัเคราะห์การวิจยัโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน  ซึง่ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัเป็นสิง่ท่ีนกัวิจยัต้องการ

ทราบวา่ตวัแปรใดสง่ผลให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนั  โดยงานวิจยัดงักลา่วข้างต้น เป็นงานวิจยัท่ี

สงัเคราะห์จากงานวิจยัเชงิทดลอง และจากงานวิจยัเชงิสํารวจ งานวิจยัท่ีสงัเคราะห์จากงานวิจยัเชงิ

ทดลองคือ แวกซ์แมน (Waxman. 2003: 1- 11) ได้ข้อค้นพบวา่ตวัแปรตวัชีว้ดัคณุภาพผู้ เรียน คณุลกัษณะ

ของเทคโนโลยี และวิธีสอน  สง่ผลตอ่ ประสิทธิภาพของการสอนและการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี  และ 

หยวนกวาง คลฟิ เหลียว (ประภาพร ซ่ือสทุธิกลุ. 2550: 31;  อ้างอิงจาก Yuen-kuang Cliff Liao. 2003) 

ได้ข้อค้นพบวา่การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนทําให้ผลสมัฤทธ์ิท างการเรียนดีกวา่การสอนแบบปกติ        

สว่นการวิเคราะห์งานวิจยัเชงิสํารวจ คือ แวง และคนอ่ืนๆ  (Wang; et al. 1993: 249) ได้ข้อค้นพบวา่

ตวัแปรทางด้านจติวิทยามีผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนมากกวา่ตวัแปรทางด้านสงัค ม และ หวง เจียน 

และมาสเซน เวน เดน บริง  (Huang, Jian; & Maassen van den Brink. 2009: 454 - 464) ได้ข้อค้น

พบวา่การมีสว่นร่วมทางสงัคมมีผลตอ่การศกึษาในสงัคมเมือง   
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมและการบนัทกึข้อมลู 

 4. การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้  ได้แก่  ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ ของนิสิต /นกัศึกษาระดบั

มหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลยั 13 แหง่  ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ.ศ. 2543 – 2554  จํานวน  56 เร่ือง   

 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั คือ ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ ของนิสิต /นกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติ จากมหาวิทยาลยั จํานวน 10 แหง่ ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ .ศ. 2543 – 2554 

จํานวน 27 เร่ือง ซึง่ได้โดยใช้วิธีการคดัเลือกตามเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยัท่ีผู้ วิจยักําหนดขึน้   

 

 

 1. เป็นงานวิจยัเชงิทดลองท่ีศกึษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึง่ตีพมิพ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2554 

เกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยั 

 2. เป็นงานวิจยัท่ีมีประชากรอยูใ่นระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 3. เป็นงานวิจยัท่ีรายงานคา่สถิตพืิน้ฐาน  และ/หรือเป็นสถิตท่ีิมาจากการทดสอบนยัสําคญัท่ี

เพียงพอตอ่การนําไปใช้คํานวณคา่ขนาดอิทธิพล 

 4. เป็นงานวิจยัท่ีสามารถสืบค้นฉบบัสมบรูณ์ (Full text)  ได้ 
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ตาราง 3  สรุปจํานวนงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์  จําแนกตามมหาวิทยาลยั  

 

ลําดบัที ่ มหาวิทยาลยั จํานวน (เลม่) 

1 มหาวิทยาลยัศลิปากร 7 

2 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 7 

3 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 4 

4 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2 

5 มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 

6 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1 

7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

1 

8 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 

9 มหาวิทยาลยับรูพา  

10 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1 

รวม 27 

  

 

 1. สืบค้นโดยใช้คําค้น “การคดิวิเคราะห์” และ “กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย” พบวา่มีงานวิจยั

ท่ีเป็นปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จากมหาวิทยาลยั 13 แหง่ ท่ีมีการจดัการเรียนการสอน

ด้านครุศาสตร์ / ศกึษาศาสตร์   ได้งานวิจยัจํานวน  56  เร่ือง   

ขัน้ตอนการสืบค้นและคดัเลือกงานวิจยั 

 2. คดัเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีเป็นปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์  ได้งานวิจยัจํานวน  39 เร่ือง 

 3. คดัเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีเป็นงานวิจยัเชงิทดลอง เน่ืองจากสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการวิจยั  

ได้งานวิจยัจํานวน 27 เร่ือง  จากห้องสมดุของมหาวิทยาลยั และ สืบค้นจากฐานข้อมลูออนไลน์ของ

ห้องสมดุมหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทย าลยัรามคําแหง มหาวิทยาลยัศลิปาก ร และมหาวิทยาลยัสโุขทยั -

ธรรมาธิราช   
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 4. สํารวจความสมบรูณ์ของเนือ้หา คา่สถิต ิเป็นสถิตท่ีิมาจากการทดสอบนยัสําคญัท่ีเพียงพอ

ตอ่การนําไปใช้คํานวณคา่ขนาดอิทธิพล  และตรวจสอบคณุสมบตัขิองงานวิจยัตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีจํานวน 2 ชดุ ได้แก่ แบบบนัทกึข้อมลู

งานวิจยั และแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1. แบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั บนัทกึข้อมลูทัว่ไปของคณุลกัษณะงานวิจยั ด้านการ

พมิพ์และผู้ วิจยั ด้านเนือ้หาสาระงานวิจยั และด้านวิธีวิทยาการวิจยั และสมดุรหสั (Code book) โดย

พฒันาจากแบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยัของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 411-425) 

  2. แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั ซึง่ปรับปรุงจาก

แบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 400-410) โดยมีลกัษณะ

เป็นมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั จํานวน 26  ข้อ 

 

ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ตอนท่ี 1

  ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาวิธีการสร้างแบบบนัทกึจากตํารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

การสร้างแบบบนัทกึสําหรับการสงัเคราะห์งานวิจยั เพ่ือเป็นแน วทางในการกําหนดรูปแบบ ของแบบ

บนัทกึงานวิจยัให้เหมาะสมกบัการเก็บข้อมลูตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยั 

 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบบนัทกึข้อมลูงานวิจยั และคูมื่อลงรหสั 

   ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างแบบบนัทกึข้อมลูงานวิจยัและคูมื่อลง โดยสว่นท่ี 1 สําหรับบนัทกึข้อมลู

คณุลกัษณะงานวิจยั และในสว่นของคูมื่อลงรหสันัน้มีการกําหนดรหสัสําหรับการบนัทกึคา่ใ นแตล่ะ

แบบบนัทกึ 

   ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบคณุภาพแบบบนัทกึข้อมลูงานวิจยัและคูมื่อลงรหสั โดยการนําไป

ทดลองบนัทกึข้อมลูกบัรายงานการวิจยั จํานวน 5 ฉบบั แล้วนํามาปรับปรุงเพ่ือให้ครอบคลมุประเดน็ท่ี

ต้องการศกึษามากขึน้ และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา

และความครอบคลมุตามตวัแปรท่ีต้องการจะบนัทกึ ผลการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาของแบบ

บนัทกึข้อมลูทัว่ไปของคณุลกัษณะงานวิจยัมีคา่ IOC อยูใ่นชว่ง  0.80 - 1.00  จากนัน้นํามาปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกครัง้หนึง่ ก่อนนําไปใช้จริง 

 ตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยั และเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพงานวิจยั จํานวน 2 ข้อ   
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  ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและรายงานการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัคณุภาพ

การศกึษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน ของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  (2552: 400-410) เพ่ือ

เป็นแนวทางในการกําหนดหวัข้อและรูปแบบในการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

   ขัน้ตอนท่ี 2  ปรับปรุงแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ

งานวิจยั จากแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  (2552: 400-410) 

จํานวน 26 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั 

   ขัน้ตอนท่ี 3  นําแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั

เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา /ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนและเหมาะสมของแบบ

ประเมนิคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมนิคณุภาพงานวิจยั แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

   ขัน้ตอนท่ี 4 นําแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั 

เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาและความครอบคลมุตาม

ตวัแปรท่ีต้องการจะวดั ผลการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาของแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัมีคา่ 

IOC อยูใ่นชว่ง 0.67 – 1.00  จากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

  ขัน้ตอนท่ี 5 นําแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยัท่ี

ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กบังานวิจยัจําน วน 5 เลม่  โดยผู้ทดลองใช้    

3 คน คืออาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์ 2 ทา่น และผู้ วิจยั 1 คน จากนัน้ นํามาปรับปรุงแก้ไขตาม

ความเหมาะสมและตามคําแนะนําของอาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์  ก่อนนําไปใช้จริง 
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ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 

ฉบับท่ี 1 : แบบบันทกึข้อมูลงานวจัิย 

0. การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง    ( 1 ) 

00. ประเภทสถิตท่ีิใช้      ( 2 ) 

 

คู่มือลงรหัสสาํหรับแบบบันทกึข้อมูลงานวจัิย 

 

ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

0.การออกแบบการวิจยั

เชิงทดลอง   

 

 

 

 

DESIGN 

 

 

 

1 = The One-Group Pre-Test/Post-Test Design 

2 = Nonrandomized Control Group Pretest – 

Posttest Design 

3 = The Randomized Control Group Pretest – 

Posttest Design 

4 = อ่ืนๆ 

00. ประเภทสถิตท่ีิใช้ TYPESTA 1 = t – test dependent 

2 = t – test independent 

3 = one – way ANCOVA 

4 = one – way MANOVA 

5 = Hotelling T

6 = t – test dependent  and t – test independent 

2 
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ฉบับท่ี 2 : แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัลกัษณะงานวิจยัท่ีประเมิน 

ข้อ ลักษณะงานวจัิยท่ีประเมนิ ผลการ

ประเมิน 

1 2 3 4 

0 ช่ือเร่ืองมีความชดัเจนและองค์ประกอบครบ      

00 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ชดัเจน สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั     

 

0. ช่ือเร่ืองมีความชดัเจนและองค์ประกอบครบ  

เกณฑ์การประเมินคณุภาพสําหรับแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั 

1 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั 

2 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้น  

  หรือตวัแปรตามอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

3 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้น 

  และตวัแปรตามครบถ้วน 

4 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้น 

  และตวัแปรตามและระบกุลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา 

00. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ชดัเจน สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั 

1 หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีทํา 

วิจยั  ไมไ่ด้ระบใุห้เห็นประเดน็ของปัญหาและความสําคญัในการทํา

วิจยั 

2  หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ 

  ปัญหาและความสําคญัในการทําวิจยั  แตย่งัไมค่รอบคลมุประเดน็ท่ี 

  ศกึษา  เนือ้ความไมต่อ่เน่ืองสอดคล้อง 

3 หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ 

  ปัญหาและความสําคญัในการทําวิจยั  ครอบคลมุประเดน็ท่ีศกึษา 

  โดยมีเหตผุลสนบัสนนุ    เนือ้ความไมต่อ่เน่ืองสอดคล้อง 

4 หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ 

  ปัญหาและความสําคญัในการทําวิจยั  ครอบคลมุประเดน็ท่ีศกึษา 

  โดยมีเหตผุลสนบัสนนุ    ข้อความมีความกระชบั  ตรงประเดน็ 
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1 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมนิคณุภาพงานวิจยั 

2 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัอยูใ่นระดบัดี 

4 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัอยูใ่นระดบัดีมาก 

 3.01 – 4.00 หมายถึง งานวิจยัมีคณุภาพระดบัดี 

เกณฑ์การแปลผลการประเมิน 

 2.01 – 3.00 หมายถึง งานวิจยัมีคณุภาพระดบัปานกลาง 

 1.00 – 2.00 หมายถึง งานวิจยัมีคณุภาพระดบัควรปรับปรุง 

 

การเกบ็รวบรวมและการบนัทกึข้อมูล 

 1. สืบค้นข้อมลูงานวิจยัจากฐานข้อมลูออนไลน์ผา่น OPAC  ของห้องสมดุมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

และฐานข้อมลู ThaiLis 

 2. ดาวน์โหลดรายงานการวิจยัฉบบัเตม็  ซึง่ตีพมิพ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2554  จากฐานข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

 3. พจิารณางานวิจยัวา่เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือกงานวิจยัท่ีกําหนดหรือไม ่แล้วคดัเลือก

เฉพาะเลม่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์  เพ่ือเป็นกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัในครัง้นี ้

 4. บนัทกึข้อมลูและคา่สถิตติา่ง ๆ ของงานวิจยัลงในแบบบนัทกึงานวิจยั 

 5. บนัทกึข้อมลูลงในแฟ้มบนัทกึข้อมลูท่ีจดัเตรียมไว้ 

 

ขัน้ตอนการสังเคราะห์งานวจัิย 

 1.  กําหนดปัญหาวิจยัและวตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะและความแตกตา่งของ

คา่ขนาดอิทธิพลเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2.  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้เนือ้หาสาระ เก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะ

การคดิวิเครา ะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์อภิมาน สรุปและสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั กําหนดนิยาม

ปฏิบตักิาร และ พฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั ซึง่มี 2 ลกัษณะ คือ แบบประเมินคณุภาพงานวิจยั และ

แบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั   
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 3.  เก็บรวบรวมข้อมลู โดยเก็บเฉพาะงานวิจยัท่ีเป็นประเภทการทดลอง จากนัน้เร่ิมอา่น

งานวิจยั ดงันี ้1) อา่นงานวิจยัเพ่ือให้ได้ข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ รูปแบบลกัษณะการพมิพ์ เนือ้หา วิธีการ

ดําเนินการวิจยั  2) อา่นงานวิจยัอยา่งละเอียด และทําการประเมนิคณุภาพงานวิจยั โดยใช้แบบ

ประเมินคณุภาพงานวิจยัเชิงปริมาณ 3) ทําการบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยัโดยใช้แบบบนัทกึคณุลกัษณะ

งานวิจยัเชงิปริมาณ การลงรหสัแตล่ะตวัแปรพจิารณาจากคูมื่อการลงรหสังานวิจยัเชงิปริมาณ  

 4. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานและทดสอบคา่ความแตกตา่งของขนาดอิทธิพล ซึง่คา่ขนาดอิทธิพล

หาจากสตูรของ Glass วิเคราะห์ข้อมลูคา่สถิตพืิน้ฐานของคา่ขนาดอิทธิพลทัง้ระดบัเลม่งานวิจยั  แล้ว

ทําการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานและวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่ขนาดอิทธิพลตามตวัแปรคณุลกัษณะ

งานวิจยั ถ้าตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัใดทําให้คา่ขนาดอิทธิพลมีความแตกตา่งกนั จงึ ทําการทดสอบ

รายคูเ่พ่ือดวูา่ความแตกตา่งเกิดจากตวัแปรคูใ่ดบ้าง จากนัน้แปลผลและสรุปผล  

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการสงัเคราะห์งาน วิจยัเชงิปริมาณด้วยการวิเคราะห์

อภิมานตามวิธีของ กลาส , แม็คเกว และสมิท  (Glass , McGaw; & Smith. 1981: 29) โดยแบง่การ

วิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน  ดงันี ้

 ตอนท่ี 1

 

  การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ด้วยสถิตบิรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย (Mean)  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  คา่สงูสดุ (Maximum) คา่ต่ําสดุ (Minimum) คา่ความ

โดง่ (Kurtosis: Ku)  คา่ความเบ้ (Skewness: Sk)  และพิสยั (Range)  

ตอนท่ี 2

 

  การวิเคราะห์คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ขนาดอิทธิพลโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์

เพ่ือประมาณคา่ขนาดอิทธิพลโดยใช้สตูร กลาส ,แมค็เกว และสมิท (Glass , McGaw; & Smith. 1981: 29)    

 𝐸𝐸𝐸𝐸 = y�𝐸𝐸−y�c
SD c

    ;   𝐸𝐸𝐸𝐸 = y�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 −y�pre

SD pooled
 

 
เม่ือ  y�𝐸𝐸 , y� c    แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ทดลอง  และกลุม่ควบคมุ 

                   SDc        แทน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ควบคมุ  

 เม่ือได้คา่ขนาดอิทธิพลแล้ว  นําคา่ขนาดอิทธิพลดงักลา่วทําการ วิเคราะห์ความแตกตา่งคา่

ขนาดอิทธิพลตามตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยั  เพ่ือเปรียบเทียบคา่ขนาดอิทธิพล  โดยใช้สถิต ิ  F-test  

และกําหนดระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และเม่ือพบความแตกตา่งผู้ วิจยัทดสอบความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียรายคูต่ามวิธีของ Bonferroni  กรณีท่ีความแปรปรวนเทา่กนั  และตามวิธี  

Dunnett T3  กรณีท่ีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั 
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ตาราง 4 สรุปขัน้ตอนดําเนินการวิจยั 

 

ลาํดับขัน้ตอน วัตถุประสงค์ กจิกรรม ผลท่ีได้รับ 

1. ขัน้การศกึษา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ทราบกรอบ

แนวคดิในการวิเคราะห์

อภิมานงานวิจยั 

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

ได้กรอบแนวคดิใน

การวิจยั 

2. ขัน้การคดัเลือก

งานวิจยั 

เพ่ือให้ได้งานวิจยัท่ีจะ

นํามาวิเคราะห์อภิมาน 

สํารวจงานวิจยัและรวบรวม

เพ่ือนํามาตดัสินใจคดัเลือกให้

ได้เฉพาะงานวิจยัท่ีมี

คณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ได้งานวิจยัท่ีคาด

วา่จะนํามาทําการ

วิเคราะห์อภิมาน  

จํานวน 27 เลม่ 

3. ขัน้การวิเคราะห์

เบือ้งต้น 

เพ่ือศกึษางานวิจยัด้าน

นวตักรรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของนกัเรียน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ทําการวิเคราะห์ข้อมลู

เบือ้งต้น เพ่ือคํานวณสถิติ

บรรยาย 

ได้ทราบลกัษณะของ

งานวิจยัด้าน

นวตักรรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิ

วิเคราะห์กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนกัเรียนระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4. ขัน้การวิเคราะห์

คา่ขนาดอิทธิพล 

เพ่ือศกึษาคา่ขนาดอิทธิพล

ของงานวิจยัด้านนวตักรรม

เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิ

วิเคราะห์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนกัเรียน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ทําการวิเคราะห์โดยการ

คํานวณคา่ขนาดอิทธิพล 

(d) โดยใช้สตูร Glass 

d=( y�𝐸𝐸 −  y�c )/  SDc  

 

ได้คา่ขนาดอิทธิพล

ของงานวิจยัด้าน

นวตักรรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิ

วิเคราะห์กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 

ของนกัเรียนระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ลาํดับขัน้ตอน วัตถุประสงค์ กจิกรรม ผลท่ีได้รับ 

5. ขัน้การศกึษา

คณุลกัษณะ

งานวิจยัท่ีสง่ผลตอ่

คา่ขนาดอิทธิพล 

เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ

งานวิจยัท่ีสง่ตอ่คา่ขนาด

อิทธิพล 

 

 

ทําการวิเคราะห์ความ

แตกตา่งของคา่ขนาด

อิทธิพลเพ่ือเปรียบเทียบ

คา่ขนาดอิทธิพล  โดยใช้

สถิตทิดสอบ F-test   

ได้ทราบความ

แตกตา่งของ

คณุลกัษณะงานวิจยั

ท่ีสง่ผลตอ่คา่ขนาด

อิทธิพล 

6. ขัน้การสรุปองค์

ความรู้ท่ีได้ 

เพ่ือสงัเคราะห์สรุปข้อ

ค้นพบจากงานวิจยัด้าน

นวตักรรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนกัเรียน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ทําการสงัเคราะห์ข้อ

ค้นพบ 

ได้ข้อสรุปสภาพ

ปัจจบุนัของข้อ

ค้นพบเก่ียวกบั

นวตักรรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะการคดิ

วิเคราะห์กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์     

อภิมานตามแนวทางของ Glass  โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่เป็น 2 ตอน  ดงัตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล 

  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 M  แทน  คา่เฉล่ีย 

 SD  แทน  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 Min  แทน  คา่ต่ําสดุ 

 Max  แทน  คา่สงูสดุ 

 Sk  แทน  คา่ความเบ้ 

 Ku  แทน  คา่ความโดง่ 

 R  แทน  พสิยั 

 n  แทน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 d̄  แทน  คา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล 

 F  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์แบบ F-test 

 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคณุลกัษณะงานวิจยั เบือ้งต้น รวบรวมมาจากงานวิจยัทัง้หมด 27 เลม่  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ตวัแปรปีท่ีพิมพ์  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ตีพิมพ์ในปี พ .ศ. 2551(9 เลม่)   

รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2552  (8 เลม่)  และ ปี พ.ศ. 2549 (3 เลม่)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรสถาบนัท่ีผลติงานวิจยั ผลการวิเคราะห์พบวา่ เป็นงานวิจยัของมหาวิทยาลยัศลิปากร 

และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมากท่ีสดุ (7 เลม่) รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (4 เลม่) 

และมหาวิทยาลยัทกัษิณ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง (2 เลม่)  ตามลําดบั  
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 ตวัแปรสาขาท่ีผลติงานวิจยั ผลการวิเคราะห์พบวา่ สาขาท่ีผลติมากท่ีสดุคือ สาขาหลกัสตูร

และการสอน (18 เลม่)  สาขาการสอนภาษาไทย (6 เลม่)  สาขาเทคโนโลยีการศกึษา (2 เลม่) และ

สาขาการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา (1 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรจํานวนหน้าทัง้หมด ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มีจํานวนหน้าทัง้หมด 

201 – 250 หน้า (11 เลม่)  รองลงมาคือ 151 – 200 หน้า (8 เลม่)  251 – 300 หน้า  301 – 350 หน้า    

(3 เลม่)  351 – 400 หน้า และ 401 – 450 หน้า (1 เลม่)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนหน้าไมร่วมภาคผนวก  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่มีจํานวนหน้า

ไมร่วมภาคผนวก  51 – 100 หน้า (14 เลม่)  รองลงมาคือ 101 – 150 หน้า (10 เลม่)  และสดุท้าย    

151 – 200 หน้า (3 เลม่)  ตามลําดบั  ดงัแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5  จํานวนและร้อยละของตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยั 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

1. ปีท่ีพิมพ์  

1) ปี พ.ศ. 2547 

2) ปี พ.ศ. 2548 

3) ปี พ.ศ. 2549 

4) ปี พ.ศ. 2550 

5) ปี พ.ศ. 2551 

6) ปี พ.ศ. 2552 

7) ปี พ.ศ. 2553 

8) ปี พ.ศ. 2554 

 

1 

1 

3 

2 

9 

8 

2 

1 

รวม 27 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

2. สถาบนัท่ีผลิตงานวิจยั  

 1) มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

3) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

4) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5) มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

6) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

7) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

8) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9) มหาวิทยาลยับรูพา 

10) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7 

7 

4 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

รวม 27 

3. สาขาท่ีผลิตงานวิจยั  

 1) การสอนภาษาไทย 

2) หลกัสตูรและการสอน 

3) การวดัและประเมินผลทางการศกึษา 

4) เทคโนโลยีการศกึษา 

6 

18 

1 

2 

รวม 27 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

4. จํานวนหน้าทัง้หมด  

 1) 151 – 200 หน้า 

2) 201 – 250 หน้า 

3) 251 – 300 หน้า 

4) 301 – 350 หน้า 

5) 351 – 400 หน้า 

6) 401 – 450 หน้า 

8 

11 

3 

3 

1 

1 

รวม 27 

5. จํานวนหน้าไมร่วมภาคผนวก  

 1) 51 – 100 หน้า 

2) 101 – 150 หน้า 

3) 151 – 200 หน้า 

14 

10 

3 

รวม 27 

 

 ด้านเนือ้หาสาระของงานวจัิย 

 ตวัแปรวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัมีการตัง้วตัถปุระสงค์เพ่ือ

การเปรียบเทียบมากท่ีสดุ (18 เลม่) รองลงมาคือ เพ่ือการเปรียบเทียบและพฒันา (5 เลม่) และเพ่ือการ

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ (4 เลม่)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรแนวคดิ/ทฤษฎี ผลการวิเคราะห์พบวา่ แนวคดิ /ทฤษฎีท่ีใช้มากท่ีสดุคือ แนวคดิ /ทฤษฎี

การคดิวิเคราะห์  (92 คา่) รองลงมาคือ  ทฤษฎีอ่ืน ๆ (46 คา่) และทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา (9 คา่) 

ตามลําดบั (การให้หนว่ยเป็นคา่  หมายถึงคา่ขนาดอิทธิพล   เน่ืองจากงานวิจยับางเลม่มีการใช้ทฤษฎี

มากกวา่ 1 ทฤษฎี)  

 ตวัแปรจํานวนแนวคดิ /ทฤษฎี  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้  2  แนวคดิ /

ทฤษฎี (12 เลม่) รองลงมาคือใช้  1  แนวคดิ/ทฤษฎี (10 เลม่)  และใช้ 3 แนวคดิ/ทฤษฎี (4 เลม่)  

ตามลําดบั 
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 ตวัแปรรูปแบบการจดัการเรียนรู้  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ ไมร่ะบรูุปแบบ

การเรียนรู้ (57 คา่) รองลงมาคือการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWL Plus (23 คา่) และ การจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus (20 คา่) ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ไมร่ะบุ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ (12 เลม่) รองลงมาคือใช้ 2 รูปแบบ (9 เลม่) และใช้ 1 รูปแบบ (6 เลม่) 

ตามลําดบั 

 ตวัแปรส่ือการสอน  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ไมร่ะบส่ืุอการสอน (67 คา่) 

รองลงมาคือนิทาน (31 คา่) และ เพลง,สารคดี,ร้อยกรอง (11 คา่) ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนส่ือการสอน  ผลการวิเครา ะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ไมร่ะบุ ส่ือการสอน          

(13 เลม่) รองลงมาคือใช้ส่ือการสอน 1 ชิน้ (10 เลม่) และใช้ส่ือการสอน 3 ชิน้ (2 เลม่) ตามลําดบั      

ดงัแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6  จํานวนของตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

0. วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  

 1) การเปรียบเทียบ 

2) การเปรียบเทียบและพฒันา 

3) การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 

      18 

 5 

 4 

รวม       27 

1. แนวคดิ/ทฤษฎี  

 1) ทฤษฎีการคดิวิเคราะห์ 92 

 2) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง     2 

 3) ทฤษฎีพหปัุญญา   3 

 4) ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา 

5) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

6) ทฤษฎีอ่ืนๆ 

 9 

 2 

46 

รวม  154 
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

2. จํานวนแนวคดิทฤษฎี 

 

 

1) 1  แนวคดิ/ทฤษฎี 

2) 2  แนวคดิ/ทฤษฎี 

3) 3  แนวคดิ/ทฤษฎี 

4) 4  แนวคดิ/ทฤษฎี 

         10 

         12 

          4 

          1 

รวม            27 

3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้   

 1) ไมร่ะบ ุ

2) การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 

3) การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus 

4) การสอนโดยใช้ผงัความคดิ 

5) การเรียนรู้ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 

6) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

7) การเรียนรู้แบบพหปัุญญา 

8) การเรียนรู้แบบซปิปา 

9) การเรียนรู้แบบแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วย

ตนเอง 

10) การสอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบเกม 

11) การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

12) การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 

13) การสอนแบบอปุนยั 

14) การเรียนแบบร่วมมือ 

15) การสอนแบบหมวกหกใบ 

       57 

      23 

      20 

    12 

     7 

     7 

     5 

     5 

     5 

 

     3 

     3 

     3 

     2 

     1 

     1 

รวม  154 
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

4. จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้  

 1)  1  รูปแบบ 

2)  2  รูปแบบ 

3)  ไมร่ะบรูุปแบบ 

  6 

   9 

   12 

รวม   27 

6. ส่ือการสอน  

 1) ไมร่ะบ ุ

2) นิทาน 

3) เพลง 

4) สารคดี 

5) ร้อยกรอง 

6) ชดุกิจกรรม 

7) ขา่ว 

8) เร่ืองสัน้ 

9) บทความ 

67 

31 

11 

11 

11 

8 

7 

6 

2 

รวม 154 

7. จํานวนส่ือการสอน  

 1) ไมร่ะบส่ืุอการสอน 

2) 1 ชิน้ 

3) 3 ชิน้ 

4) 4 ชิน้ 

5) 7 ชิน้ 

13 

10 

2 

1 

1 

รวม 27 
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 ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

 ตวัแปรประเภทสมมตฐิาน  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่มีการตัง้สมมตฐิาน

แบบมีทิศทาง (17 เลม่) รองลงมาคือตัง้สมมตฐิานแบบไมมี่ทิศทาง (9 เลม่) และไมมี่สมมตฐิาน (1 เลม่) 

ตามลําดบั  

 ตวัแปรจํานวนประเภทสมมตฐิาน ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มีการตัง้สมมตฐิาน 

3 ข้อ (9 เลม่ ) รองลงมาคือตัง้สมมตฐิาน  1 และ 2 ข้อ (8 เลม่ ) และตัง้สมมตฐิาน 4 ข้อ และไมมี่

สมมตฐิาน (1 เลม่) ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนตวัแปรตาม ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มีการกําหนดตวัแปรตาม 

1 ตวัแปร (10 เลม่)  รองลงมาคือ 2 ตวัแปร (9 เลม่) และ 3 ตวัแปร (8 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรจํานวนตวัแปรต้น  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่มีการกําหนดตวัแปรต้น 

1 ตวัแปร (26 เลม่)  รองลงมา คือ 2 ตวัแปร  (1 เลม่)   

 ตวัแปรระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอยา่ง ใน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (7 เลม่) รองลงมาคือชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 (4 เลม่) และชัน้ประถมศกึษา  

ปีท่ี 2 , 4 , 5 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 (3 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี

ขนาด 31 – 50 คน (10 เลม่) รองลงมาคือใช้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีขนาด 11 – 30 คน (9 เลม่) 51 – 70 คน   

(6 เลม่) และ 91 – 110 คน (2 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรกระบวนการ เลือกกลุม่ตวัอยา่ง  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้วิธีการ

สุม่อยา่งงา่ย (11 เลม่)  รองลงมาคือการสุม่แบบแบง่กลุม่ (7 เลม่) การเลือกแบบเจาะจง (6 เลม่)  ใช้

ประชากรศกึษา (2 เลม่) และสุม่แบบหลายขัน้ตอน (1 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรการออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง  ผ ลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้แบบ

แผนการทดลองแบบ The one group pretest – posttest design (19 เลม่)  รองลงมา คือ แบบ  

Nonrandomized control group pretest – posttest design  และ The randomized control group 

pretest – posttest design (4 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรประเภทเคร่ืองมือ  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้แบบทดสอบ ร่วมกบั

แบบสอบถาม (11 เลม่) รองลงมาคือใช้แบบทดสอบอยา่งเดียว  (8 เลม่) และใช้แบบทดสอบร่วมกบั

แบบประเมิน (4 เลม่)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้เคร่ืองมือ

ในการวิจยัจํานวน  3 ชิน้ (10 เลม่) รองลงมาคือใช้เคร่ืองมือในการวิจยัจํานวน  2 ชิน้ (7 เลม่) และใช้

เคร่ืองมือในการวิจยัจํานวน 5 ชิน้ (5 เลม่) ตามลําดบั   
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 ตวัแปรชนิดของความเช่ือมัน่  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้คา่ความเช่ือมัน่

ของ Kuder – Richardson (19 เลม่) รองลงมาคือไมร่ะบคุา่ความเช่ือมัน่ (6 เลม่) และ Lovett method 

(2 เลม่) ตามลําดบั  

 ตวัแปรระยะเวลาในการทดลอง ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ

ทดลอง 11 – 20 ชั่วโมง (19 เลม่) รองลงมาคือใช้ระยะเวลาในการทดลอง น้อยกวา่ 11 ชั่วโมง  (9 เลม่)  

และ 21 – 30 ชั่วโมง (3 เลม่) ตามลําดบั 

 ตวัแปรประเภทสถิตท่ีิใช้  ผลการวิเคราะห์พบวา่  งานวิจยัสว่นใหญ่ใช้สถิต ิt – test dependent 

(19 เลม่) รองลงมาคือ  t – test independent และ t – test dependent  and  t – test independent 

(3 เลม่)  one – way ANCOVA และ Hotelling T2

 ตวัแปรคะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั  ผลการวิเคราะห์พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มี

คะแนนคณุภาพงานวิจยัอยูใ่นชว่ง 3.01 – 4.00 (คณุภาพดี)(21 เลม่) และ คะแนนคณุภาพงานวิจยัอยู่

ในชว่ง 2.01 – 3.00 (คณุภาพปานกลาง)(6 เลม่) ตามลําดบั รายละเอียดดงัตาราง  7 

 (1 เลม่) ตามลําดบั  

 

ตาราง 7  จํานวนของตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัด้านวิธีวิทยาการวิจยั 
 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

1. ประเภทสมตฐิาน  

 1) ไมมี่สมมตฐิาน 

2) สมมตฐิานแบบมีทิศทาง 

3) สมมตฐิานแบบไมมี่ทิศทาง 

1 

17 

9 

รวม 27 

2. จํานวนสมมตฐิาน  

 1) ไมมี่สมมตฐิาน 

2) มีสมมตฐิาน 1 ข้อ 

3) มีสมมตฐิาน 2 ข้อ 

4) มีสมมตฐิาน 3 ข้อ 

5) มีสมมตฐิาน 4 ข้อ 

1 

8 

8 

9 

1 

รวม 27 
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ตาราง 7  (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร จํานวน 

3. จํานวนตวัแปรตาม  

 1) 1 ตวัแปร 

2) 2 ตวัแปร 

3) 3 ตวัแปร 

10 

9 

8 

รวม 27 

4. จํานวนตวัแปรต้น  

 1) 1 ตวัแปร 

2) 2 ตวัแปร 

26 

1 

รวม 27 

5. ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง  

 1) ป.2 

2) ป.3 

3) ป.4 

4) ป.5 

5) ป.6 

6) ม.1 

7) ม.2 

8) ม.3 

9) ม.6 

3 

7 

3 

3 

4 

1 

3 

2 

1 

รวม  27 

6. ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

 1) 11 – 30  คน 

2) 31 – 50  คน 

3) 51 – 70  คน 

4) 91 – 110  คน 

9 

10 

6 

2 

รวม  27 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร       จํานวน 

7. กระบวนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

 1) สุม่อยา่งงา่ย 

2) สุม่แบบแบง่กลุม่ 

3) เลือกแบบเจาะจง 

4) ใช้ประชากรศกึษา 

5) สุม่แบบหลายขัน้ตอน 

11 

  7 

  6 

  2 

  1 

รวม 27 

8. การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง  

 1) The one group pretest – posttest design 

2) Nonrandomized control group pretest – 

posttest design 

3) The randomized control group pretest – 

posttest design 

19 

  4 

 

  4 

รวม 27 

9. ประเภทเคร่ืองมือ  

 1) แบบทดสอบ  และแบบสอบถาม 

2) แบบทดสอบ 

3) แบบทดสอบ  และแบบประเมนิ 

4) แบบทดสอบ  และแบบฝึกทกัษะ  

5) แบบทดสอบ  แบบประเมนิ  และแบบสอบถาม  

6) แบบทดสอบ  แบบฝึกทกัษะ  และแบบประเมนิ  

7) แบบทดสอบ  แบบฝึกทกัษะ  และแบบสอบถาม  

11 

  8 

  4 

  1 

  1 

  1 

  1 

รวม 27 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร       จํานวน 

10. จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 1) 1 ชิน้ 

2) 2 ชิน้ 

3) 3 ชิน้ 

4) 4 ชิน้ 

5) 5 ชิน้ 

   1 

   7 

   10 

   4 

   5 

รวม   27 

11. ชนิดของความเช่ือมัน่  

 1) Kuder – Richardson 

2) Lovett method 

3) ไมร่ะบคุา่ความเช่ือมัน่ 

19 

2 

6 

รวม 27 

12. ระยะเวลาในการทดลอง  

 1) น้อยกวา่ 11 ชั่วโมง 

2) 11 – 20 ชั่วโมง  

3) 21 – 30 ชั่วโมง 

 5 

19 

             3 

รวม 27 

13. ประเภทสถิตท่ีิใช้  

 1)  t – test dependent 

2)  t – test independent 

3) one – way ANCOVA 

4) Hotelling T

5) t – test dependent  and  

2 

t – test independent 

19 

3 

1 

1 

3 

รวม 27 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

คณุลกัษณะงานวิจยั คา่ของตวัแปร       จํานวน 

14. คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั  

 1) 1.00 – 2.00 

2) 2.01 – 3.00 

3) 3.01 – 4.00 

- 

6 

21 

รวม 27 

 

ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรคะแนนคณุภาพงานวิจยัจากงานวิจยั 27 เร่ือง 

พบวา่ 

 คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยัในภาพรวม มีงานวิจยัท่ีอยูใ่นระดบัดี จํานวน 21 เร่ือง 

และระดบัปานกลาง จํานวน 6 เร่ือง โดยประเดน็ท่ีมีคณุภาพดี  มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  3.04 ถึง 4.00  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 0.90  มี 19 ประเดน็ ได้แก่ ช่ือเร่ือง ความเป็นมาและ

ความสําคญั วตัถปุระสงค์ เหตผุลและความจําเป็นในการทําวิจยั สมมตฐิานการวิจยั การกําหนด

ขอบเขตของการวิจยั การนิยามศพัท์เฉพาะ  ปริมาณเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ความสอดคล้อง

ของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในงาน วิจยั การเก็บรวบรวม

ข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผลการวิเคราะห์

ข้อมลู ผลสรุปท่ีได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และปัญหาการวิจยั การอภิปรายผลสอดคล้องกบัผลการ

การวิจยัในอดีต  ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ และรูปแบบรายงาน    

 ประเดน็ท่ีมีคณุภาพปานกลาง   มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.48  ถึง 3.00  สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.55  ถึง 0.84  มี 5 ประเดน็  ได้แก่  การออกแบบการวิจยั  ขัน้ตอนการวิจยั  การ

กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  ข้อเสนอแนะ  และประโยชน์ในทางวิชาการ   

 ประเดน็ท่ีมี คณุภาพคอ่นข้างน้อย   มีคา่เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.78  ถึง 1.85  สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.36  ถึง 1.21  มี 3 ประเดน็  ได้แก่  กรอบแนวคดิในการวิจยัมีความถกูต้อง

เหมาะสมชดัเจนตามหลกัการวิจยั  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความทนัสมยั  และเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่นเหมาะสม   รายละเอียดดงัตาราง  8 
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ตาราง 8  ผลการแจกแจงคะแนนการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

 

ประเดน็ ควร

ปรับ 

ปรุง 

ปาน

กลาง 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

M 

 

SD 

ความ 

หมาย 

1.ช่ือเร่ืองมีความชดัเจน  และองค์ประกอบ

ครบ 

- - 2 25 3.93 0.27 ดี 

2. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ชดัเจน  สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั 

- 10 6 11 3.04 0.90 ดี 

3. วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  

ถกูต้องตามหลกัการวิจยั 

- - 2 25 3.93 0.27 ดี 

4. เหตผุลและความจําเป็นในการทําวิจยัมี

ความสมเหตสุมผล 

- 6 13 8 3.07 0.73 ดี 

5. สมมติฐานถกูต้อง  ชดัเจน  ตามหลกัการ

วจิยั 

1 - 1 25 3.85 0.60 ดี 

6. การกําหนดขอบเขตของการวจิยัได้อยา่ง

ครบถ้วน 

- - 4 23 3.85 0.36 ดี 

7. การนิยามศพัท์เฉพาะมีความชดัเจน - 2 6 19 3.63 0.63 ดี 

8. กรอบแนวคิดในการวิจยัมีความถกูต้อง

เหมาะสมชดัเจนตามหลกัการวิจยั 

17 3 2 5 1.81 1.21 ควร

ปรับ 

ปรุง 

9. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีปริมาณ

มากพอ 

- - - 27 4.00 0.00 ด ี

10. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสอดคล้อง

กบัปัญหาการวจิยั 

- 2 18 7 3.19 0.56 ด ี

11. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความ

ทนัสมยั 

8 17 2 - 1.78 0.58 ควร

ปรับ 

ปรุง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

ประเดน็ ควร

ปรับ 

ปรุง 

ปาน

กลาง 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

M 

 

SD 

ความ 

หมาย 

12. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้

ภาษาไทยและตา่งประเทศมสีดัสว่นเหมาะสม 

4 23 - - 1.85 0.36 ควรปรับ 

ปรุง 

13. การออกแบบการวจิยัสอดคล้องกบัปัญหา

การวิจยั 

1 16 6 4 2.48 0.80 ปาน

กลาง 

14. ขัน้ตอนการวิจยัมีความชดัเจน 1 4 16 6 3.00 0.73 ปาน

กลาง 

15. กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งได้

เหมาะสมกบัการวจิยั 

1 5 14 7 3.00 0.78 ปาน

กลาง 

16. การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งและเกณฑ์ในการ

คดัเลอืกมีความถกูต้องเหมาะสม 

1 3 12 22 3.22 0.80 ดี 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัมีคณุภาพ - 5 7 15 3.37 0.79 ดี 

18. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลูมี

ความชดัเจนและเหมาะสม 

- 2 17 8 3.22 0.58 ดี 

19. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีความ

ถกูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะของข้อมลู 

- 2 8 17 3.56 0.64 ดี 

20. ลกัษณะการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู - - 6 21 3.78 0.42 ดี 

21. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีความ

ถกูต้องชดัเจน 

- - 5 22 3.81 0.40 ดี 

22. ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลมุสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์และปัญหาการวจิยั 

- - 8 19 3.70 0.47 ดี 

23. การอภิปรายผลสอดคล้องกบัผลการวจิยั

ในอดีต 

- - 9 18 3.67 0.48 ดี 

24. ข้อเสนอแนะมีความชดัเจน  และเป็น

ประโยชน์ 

- 5 19 3 2.93 0.55 ปาน

กลาง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

ประเดน็ ควร

ปรับ 

ปรุง 

ปาน

กลาง 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

M 

 

SD 

ความ 

หมาย 

25. เป็นงานวจิยัท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ได้ในทาง

ปฏิบตัิ 

- 5 6 16 3.41 0.80 ดี 

26. เป็นงานวจิยัท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ได้ในทาง

วิชาการ 

1 14 7 5 2.59 0.84 ปาน

กลาง 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของค่าขนาดอทิธิพลในภาพรวม 

 ผลการวิเคราะห์พบวา่  คา่ขนาดอิทธิพลในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32  สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทา่กบั 2.23  คา่ต่ําสดุเทา่กบั  0.43  คา่สงูสดุเทา่กบั 7.74  การแจกแจงของข้อมลูมีลกัษณะ

เบ้ขวา  ขนาดกลุม่ควบคมุสว่นใหญ่มีคา่ต่ํากวา่ค่ าเฉล่ีย  และมีการแจกแจงข้อมลูต่ํา กวา่โค้งปกต ิ

(Sk=0.47 , Ku=-1.42) เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียของคา่ขนาดอิทธิพลซึง่มีคา่เทา่กบั 3.32                   

แปลความหมายได้วา่คา่เฉล่ียของกลุม่ทดลองจากงานวิจยัทัง้หมดท่ีนํามาสงัเคราะห์โดยเฉล่ียจะมีคา่

สงูกวา่คา่เฉล่ียของกลุม่ควบคมุ 3.32  เทา่ ของสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซึง่แสดงวา่ตวัแปรจดักระทํา 

(treatment) และ /หรือตวัแปรต้นจากงานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์โดยภาพรวมโดยเฉล่ียมีคา่ขนาด

อิทธิพลและ/หรือความสมัพนัธ์ระดบัสงู  รายละเอียดดงัตาราง 9 

 

ตาราง 9  ลกัษณะของการแจกแจงคา่ขนาดอิทธิพลในภาพรวม 

 

ตวัแปร N M SD R Min Max Sk Ku 

คา่ขนาดอิทธิพล 154 3.32 2.23 7.31 0.43 7.74 0.47 -1.42 
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ตอนที่ 2  วิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยที่มีผลต่อค่าขนาดอิทธิพล 

 การวิเคราะห์ในครัง้นีผู้้ วิจยัใช้คา่ขนาดอิทธิพลเป็นหนว่ยในการวิเคราะห์ ซึง่มีคา่ขนาดอิทธิพล

จํานวน 154 คา่ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่ขนาดอิทธิพลระหวา่ง

กลุม่การวิเคราะห์จําแนกตามคณุลกัษณะงานวิจยั ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(one-way ANOVA) และทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Test of homogeneity of 

variance) เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นโดยใช้การทดสอบ Levene (Levene’s test) จากนัน้ทดสอบ

คา่เฉล่ียภายหลงัในกรณีท่ีความแปรปรวนเทา่กนัหรือมีความเป็นเอกพนัธ์  ใช้การทดสอบรายคูภ่ายหลงั

ด้วยวิธีของ Bonferroni และในกรณีท่ีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนัหรือไมเ่ป็นเอกพนัธ์ใช้การทดสอบรายคู่

ภายหลงัด้วยวิธีของ Dunnett3  

 ผลการวิเคราะห์ในสว่นนี ้เป็นการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีคํานวณ

ได้จากสตูรผลตา่งมาตรฐานจําแนกตามตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่   

ด้านเนือ้หาสาระงานวิจยั  จํานวน 7 ตวัแปร  และด้านวิธีวิทยาการวิจยั  จํานวน 14 ตวัแปร 

 

 ด้านเนือ้หาสาระงานวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคา่ขนาดอิทธิพลจําแนกตาม

คณุลกัษณะงานวิจยัด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถอธิ บายความแตกตา่งของ

คา่ขนาดอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มีจํานวน 6 ตวัแปร ได้แก่  วตัถปุระสงค์การวิจยั  

แนวคดิ /ทฤษฎี จํานวนแนวคดิ /ทฤษฎี รูปแบบการจดัการเรียนรู้ จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ส่ือ

การสอน และจํานวนส่ือการสอน โดยมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลอยูใ่นชว่งตัง้แต ่0.43 ถึง 6.84 และตวัแปร

ท่ีทําให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ได้แก่ ตวัแปรแนวคดิ/ทฤษฎี   

 ผลการเปรียบเทียบรายตวัแปรยอ่ยเรียงตามลําดบัคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย        

3 ลําดบั  ดงันี ้

 ตวัแปรวตัถปุระสงค์การวิจยั  มีการตัง้วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือการเปรียบเทียบมากท่ีสดุ       

(d̄ = 4.42 , SD = 2.20) รองลงมาคือเพ่ือการเปรียบเทียบและพฒันา (d̄ = 2.89 , SD = 2.45) และ

สดุท้ายคือเพ่ือการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ (d̄ = 2.13 , SD = 1.22)   
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 ตวัแปรแนวคดิ/ทฤษฎี  พบวา่ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ี

มากท่ีสดุ (d̄ = 6.30 , SD = 0.35) รองลงมาคือ ทฤษฎีพหปัุญญา   (d̄ = 5.12 , SD = 2.81)  และ

ทฤษฎีอ่ืน ๆ   (d̄ = 3.80 , SD = 2.36)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนแนวคดิ /ทฤษฎี  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ 4 ทฤษฎีมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมาก

ท่ีสดุ (d̄ = 6.30, SD = 0.25)  รองลงมาคืองานวิจยัท่ีใช้ 3 ทฤษฎี (d̄ = 4.16 , SD = 2.43)  และ

งานวิจยัท่ีใช้ 2 ทฤษฎี (d̄ = 3.00 , SD = 1.89)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรรูปแบบการจดัการเรียนรู้  พบวา่การเรียนรู้แบบพหปัุญญามีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ี

มากท่ีสดุ  (d̄ = 6.84 , SD = 0.00)  รองลงมาคือ  การเรียนรู้แบบซปิปา (d̄ = 6.64 , SD = 0.00)  และ

การเรียนรู้ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (d̄ = 6.54 , SD = 0.00)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ 2 รูปแบบ  มีคา่เฉล่ียขนาด

อิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ  (d̄ = 5.50 , SD = 1.79)  รองลงมาคือ งานวิจยัท่ีไมร่ะบรูุปแบบ (d̄ = 3.30 , SD = 

2.05)  และงานวิจยัท่ีใช้ 1 รูปแบบ (d̄ = 1.53 , SD = 0.44)  ตามลําดบั  

 ตวัแปรส่ือการสอน    พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ขา่วเป็นส่ือการสอนมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมาก

ท่ีสดุ (d̄ = 4.59 , SD = 2.52)   รองลงมาคืองานวิจยัท่ีไมร่ะบส่ืุอการสอน (d̄ = 4.21 , SD = 2.38) 

และงานวิจยัท่ีใช้นิทาน (d̄ = 3.31 , SD = 1.88)  ตามลําดบั    

 ตวัแปรจํานวนส่ือการสอน  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ไมร่ะบส่ืุอการสอนมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ี

มากท่ีสดุ (d̄ = 4.27 , SD = 2.36)  รองลงมาคือ งานวิจยัท่ีใช้ส่ือการสอนจํานวน 3 ชิน้ (d̄ = 3.76 ,          

SD = 2.29)  และงานวิจยัท่ีใช้ส่ือการสอนจํานวน 1 ชิน้ (d̄ = 2.59 , SD = 1.51)  ตามลําดบั  

รายละเอียดดงัตาราง 10 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
ตาราง 10  ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลจําแนกตามคณุลกัษณะงานวิจยั 

 ด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั 

 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

วตัถ ุ-

ประสงค์

การวิจยั 

1) การเปรียบเทียบ 

2) การเปรียบเทียบและ

พฒันา 

3) การเปรียบเทียบและ

วิเคราะห์ 

73 

38 

 

43 

4.24 

2.89 

 

2.13 

2.20 

2.45 

 

1.22 

 

23.010** 

 

.000 15.410** .000 

 

แนวคดิ /

ทฤษฎี 

 

1) ทฤษฎีการคดิวิเคราะห์ 

2) ทฤษฎีการสร้างความรู้   

    ด้วยตนเอง 

3) ทฤษฎีพหปัุญญา 

4) ทฤษฎีพฒันาการทาง 

     สตปัิญญา 

5) ทฤษฎีการเรียนรู้โดย 

     ใช้สมองเป็นฐาน 

6) ทฤษฎีอ่ืน ๆ 

92 

2 

 

3 

9 

 

2 

 

46 

3.15 

1.88 

 

5.12 

1.67 

 

6.30 

 

3.80 

2.14 

0.00 

 

2.81 

0.94 

 

0.35 

 

2.36 

8.448** .000 2.972* .014 

     

 

 

 

 

การเปรียบเทียบ >  การเปรียบเทียบและ

พฒันา, การเปรียบเทียบและวเิคราะห์  

 

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  > 
ทฤษฎีพหปัุญญา , ทฤษฎีอ่ืนๆ , ทฤษฎี

การคิดวิเคราะห์ , ทฤษฎีการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง และทฤษฎีพฒันาการทาง

สตปัิญญา   
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

จํานวน

แนวคดิ/

ทฤษฎี 

1) 1 ทฤษฎี 

2) 2 ทฤษฎี 

3) 3 ทฤษฎี 

4) 4 ทฤษฎี 

34 

83 

23 

14 

2.28 

3.01 

4.16 

6.30 

2.16 

1.89 

2.43 

0.25 

25.036** .000 16.048** .000 

รูปแบบ

การ

จดัการ

เรียนรู้ 

1) ไมร่ะบ ุ

2) การเรียนรู้แบบ

แสวงหาและค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง 

3) การสอนแบบอปุนยั 

4) การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 

5) การเรียนรู้แบบซปิปา 

6) การเรียนรู้แบบพหุ

ปัญญา 

7) การสอนโดยใช้ผงั

ความคดิ 

8) การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน 

9) การสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลอง 

 

57 

5 

 

 

2 

3 

5 

5 

 

12 

 

7 

 

3 

 

 

3.30 

1.88 

 

 

1.47 

5.51 

6.64 

6.84 

 

4.00 

 

6.05 

 

2.56 

 

 

2.05 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2.77 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

16.779** .000 13.567*

* 

.000 

 

การเรียนรู้แบบพหปัุญญา > การเรียนรู้

แบบซปิปา , การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ

เรียนรู้ , การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน , 

การเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ , การสอนโดยใช้ผงั

ความคิด , ไมร่ะบ ุ, การสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลอง , การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWLH Plus , การเรียนรู้แบบ

แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง , 

การสอนแบบอปุนยั , การจดัการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค KWL Plus และการสอนโดย

ใช้โปรแกรมบทเรียนแบบเกม  ตามลาํดบั 

 

 

4 ทฤษฎี > 3 ทฤษฎี , 2 ทฤษฎี และ 1 

ทฤษฎี   
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

รูปแบบ

การ

จดัการ

เรียนรู้ 

(ตอ่) 

10) การเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWLH Plus  

11) การจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWL Plus 

12)การสอนโดยใช้โปร 

แกรมบทเรียนแบบเกม 

13) การเรียนรู้แบบ 

วฏัจกัรการเรียนรู้ 

20 

 

23 

 

3 

 

7 

2.31 

 

1.40 

 

0.79 

 

6.54 

1.19 

 

0.17 

 

0.00 

 

0.00 

 

    

จํานวน

รูปแบบ

การ 

1) ไมร่ะบ ุ

2) 1 รูปแบบ 

3) 2 รูปแบบ 

57 

53 

44 

3.30 

1.53 

5.50 

2.05 

0.44 

1.79 

45.721** .000 75.116*

* 

.000 

ส่ือการ

สอน 

1) ไมร่ะบ ุ

2) นิทาน 

3) เพลง 

4) ขา่ว 

5) ชดุกิจกรรม 

6) บทความ 

7) สารคดี 

8) เร่ืองสัน้ 

9) บทร้อยกรอง 

67 

31 

11 

7 

8 

2 

11 

6 

11 

4.21 

3.31 

3.29 

4.59 

1.46 

1.28 

1.55 

1.58 

1.55 

2.38 

1.88 

2.30 

2.52 

0.22 

0.00 

0.17 

0.23 

0.17 

19.470** .000 5.946** .000 

 

ขา่ว > ไมร่ะบ ุ, นิทาน , เพลง , เร่ืองสัน้, 

สารคด ี,บทร้อยกรอง , ชดุกิจกรรม และ

บทความ   

 

 

2 รูปแบบ > ไมม่รูีปแบบ , 1 รูปแบบ  
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

จํานวน

ส่ือการ

สอน 

1) ไมร่ะบ ุ

2) 1 ชิน้ 

3) 3 ชิน้ 

4) 4 ชิน้ 

5) 7 ชิน้ 

66 

28 

30 

16 

14 

4.27 

2.59 

3.76 

1.73 

1.17 

2.36 

1.51 

2.29 

0.00 

0.19 

51.680** .000 11.998** .000 

 

**p < .01, *p < .05 

 

 ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคา่ขนาดอิทธิพลจําแนกตาม

คณุลกัษณะงานวิจยัด้านวิธีวิทยาการวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีไมส่ามารถอธิบายความแตกตา่งของคา่

ขนาดอิทธิพล  มีจํานวน 5 ตวัแปร ได้แก่ จํานวนตวัแปรตาม จํานวนตวัแปรต้น ประเภทเคร่ืองมือ   

ชนิดของความเช่ือมัน่  และคะแนนคณุภาพงานวิจยั   

 สว่นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความแตกตา่งของคา่ขนาดอิทธิพล  มีจํานวน 9 ตวัแปร ได้แก่  

ประเภทสมตฐิาน จํานวนสมมตฐิาน  ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  กระบวนการ

สุม่กลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง จํานวนเคร่ืองมือ  ระยะเวลาในการทดลอง และ

ประเภทสถิตท่ีิใช้  โดยคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลมีคา่อยูใ่นชว่งตัง้แต ่0.43 ถึง 6.74  เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลระหวา่งกลุม่ตวัแปรยอ่ยในแตล่ะตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัด้วย

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวพบวา่  ตวัแปรดงักลา่วข้างต้นทําให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกต่ างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

ไมร่ะบ ุ > 3 ชิน้ , 1 ชิน้  , 4 ชิน้ และ 7 

ชิน้   
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 ผลการเปรียบเทียบรายตวัแปรยอ่ยเรียงตามลําดบัคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย        

3 ลําดบั  ดงันี ้

 ตวัแปรประเภทสมมตฐิานงานวิจยั  พบวา่งานวิจยัท่ีตัง้สมมตฐิานแบบไมมี่ทิศทางมีคา่เฉล่ีย

ขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 3.75 , SD = 2.39)  รองลงมาคือสมมตฐิานแบบมีทิศทาง (d̄ = 3.26 , 

SD = 1.98)  และงานวิจยัท่ีไมมี่สมมตฐิาน (d̄ = 1.17 , SD = 0.19)  ตามลําดบั  

 ตวัแปรจํานวนสมมตฐิาน  พบวา่งานวิจยัท่ีมีการตัง้สมมตฐิาน 2 ข้อ มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล

ท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 4.05 , SD = 2.64)  รองลงมาคืองานวิจยัท่ีมีการตัง้สมมตฐิาน 4 ข้อ (d̄ = 3.55 , SD 

= 0.00)  และงานวิจยัท่ีมีการตัง้สมมตฐิาน 1 ข้อ (d̄ = 3.44 , SD = 2.21)  ตามลําดบั  

 ตวัแปรระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่งานวิจยัท่ีใช้กลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา  

ปีท่ี 6 มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 4.63 , SD = 0.00)  รองลงมาคือชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

(d̄ = 4.51 , SD = 2.19)  และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 (d̄ = 3.54 , SD = 2.58)  ตามลําดบั  

 ตวัแปรขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  91 – 110 คน  มีคา่เฉล่ีย

ขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 5.94 , SD = 1.89)  รองลงมาคืองานวิจยัท่ีใช้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง        

51 – 70 คน  (d̄ = 4.94 , SD = 2.56)  งานวิจยัท่ีใช้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 11 – 30 คน(d̄ = 3.46 ,       

SD = 2.01)  และงานวิจยัท่ีใช้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  31 – 50 คน  (d̄ = 2.07 , SD = 1.23)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรกระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้การสุม่แบบแบง่กลุม่ มีคา่เฉล่ีย

ขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 5.48 , SD = 1.76)  รองลงมาคือการสุม่อยา่งงา่ย (d̄ = 2.58 , SD = 

1.46)   การเลือกแบบเจาะจง (d̄ = 2.18 , SD = 1.90)  การใช้ประชากรศกึษา (d̄ = 1.69 , SD = 

0.21)  และการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (d̄ = 0.43 , SD = 0.00)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรการออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้  Nonrandomized Control 

Group Pretest – Posttest Design มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 5.56 , SD = 2.42)  

รองลงมาคือ The Randomized Control Group Pretest – Posttest Design (d̄ = 4.93 , SD = 2.38)  

และ The One Group Pretest – Posttest Design (d̄ = 2.66 , SD = 1.74)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรจํานวนเคร่ืองมือ  พบ วา่งานวิจยัท่ีใช้เคร่ืองมือ 1 ชิน้  มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมาก

ท่ีสดุ (d̄ = 6.00 , SD = 0.23)  รองลงมาคือใช้เคร่ืองมือ 4 ชิน้ (d̄ = 5.35 , SD = 1.48)  ใช้เคร่ืองมือ 3 ชิน้ 

(d̄ = 2.94 , SD = 2.21)  ใช้เคร่ืองมือ 5 ชิน้ (d̄ = 2.81 , SD = 1.28) และใช้เคร่ืองมือ 2 ชิน้ (d̄ = 1.51 

, SD = 0.86)  ตามลําดบั 
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 ตวัแปรระยะเวลาในการทดลอง  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้ระยะเวลา  21 – 30 ชั่วโมง มีคา่เฉล่ีย

ขนาดอิทธิพลท่ีมากท่ีสดุ (d̄ = 4.52 , SD = 2.37)  รองลงมาคือใช้ระยะเวลาในการทดลอ งน้อยกวา่ 

11 ชั่วโมง (d̄ = 4.35 , SD = 2.01)  และใช้ระยะเวลาในการทดลอง  11 – 20 ชั่วโมง (d̄ = 2.48 , SD = 

1.82)  ตามลําดบั 

 ตวัแปรประเภทสถิตท่ีิใช้  พบวา่งานวิจยัท่ีใช้สถิต ิHotelling T2  

  

มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีมาก

ท่ีสดุ (d̄ = 6.74 , SD = 0.11)  รองลงมาคือ t-test independent (d̄ = 5.85 , SD = 1.86)  t-test  

dependent (d̄ = 2.66 , SD = 1.74)  t-test independent ร่วมกบั t-test  dependent (d̄ = 1.59 ,  

SD = 0.63)  และ one-way ANCOVA (d̄ = 0.79 , SD = 0.00)  ตามลําดบั  รายละเอียดดงัตาราง 11 

ตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลจําแนกตามคณุลกัษณะงานวิจยั 

 ด้านวิธีวิทยาการวิจยั 
 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

ประเภท

สมมต ิ

ฐาน 

1) ไมมี่สมมตฐิาน 

2) สมมตฐิานแบบมี

ทิศทาง 

3) สมมตฐิานแบบไมมี่

ทิศทาง 

14 

61 

 

79 

1.17 

3.26 

 

3.75 

0.19 

1.98 

 

2.39 

47.130** .000 8.802** .000 

จํานวน

สมมต ิ

ฐาน 

1) ไมมี่สมมตฐิาน 

2)  1 ข้อ 

3)  2 ข้อ 

4)  3 ข้อ 

5)  4 ข้อ 

14 

77 

37 

22 

4 

1.17 

3.44 

4.05 

3.00 

3.55 

0.19 

2.21 

2.64 

1.53 

0.00 

53.075** .000 4.885** .001 

 

สมมตฐิานแบบไมม่ทีศิทาง > สมมติฐาน

แบบมทีศิทาง  และไมม่ีสมมติฐาน  

2 ข้อ >  4 ข้อ , 1 ข้อ , 3 ข้อ และไมม่ี

สมมติฐาน   
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

จํานวน

ตวัแปร

ตาม 

1)  1 ตวัแปร 

2)   2 ตวัแปร 

3)  3 ตวัแปร 

54 

51 

49 

3.04 

3.62 

3.31 

2.07 

2.36 

2.27 

1.898 .153 .915 .403 

จํานวน

ตวัแปร

ต้น 

1)  1 ตวัแปร 

2)  2 ตวัแปร 

 

149 

5 

3.37 

1.88 

2.25 

0.00 

27.688** .000 2.164 .143 

ระดบั 

ชัน้ของ

กลุม่

ตวัอยา่ง 

1)  ป. 2 

2)  ป. 3 

3)  ป. 4 

4)  ป. 5 

5)  ป. 6 

6)  ม.2 

7)  ม.3 

8)  ม. 6 

8 

30 

12 

26 

46 

7 

16 

8 

3.30 

2.85 

2.89 

3.54 

4.51 

1.41 

1.08 

4.63 

2.14 

2.14 

1.09 

2.58 

2.19 

0.48 

0.31 

0.00 

25.149** .000 7.226** .000 

ขนาด

กลุม่

ตวัอยา่ง 

1) จํานวน 11-30 คน 

2) จํานวน 31-50 คน 

3) จํานวน 51-70 คน 

4) จํานวน 91-110 คน 

49 

66 

27 

12 

3.46 

2.07 

4.94 

5.94 

2.01 

1.23 

2.56 

1.89 

13.348** .000 26.605** .000 

 

 

 

จํานวน 91 – 110 คน >  จํานวน 51 – 70 

คน, จํานวน 31 – 50 คน และ จํานวน 11 

– 30 คน   

 

 

ม. 6 > ป.6  , ป.5 , ป. 2 , ป. 4 ,ป. 3 , ม.2 

และ ม. 3   
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

กระบวน

การสุม่

กลุม่

ตวัอยา่ง 

1) ใช้ประชากรศกึษา 

2) เลือกแบบเจาะจง 

3) สุม่อยา่งงา่ย 

4) สุม่แบบแบง่กลุม่ 

5) สุม่แบบหลายขัน้ตอน 

9 

42 

52 

49 

2 

1.69 

2.18 

2.58 

5.48 

0.43 

0.21 

1.90 

1.46 

1.76 

0.00 

3.046* .019 32.119** .000 

การออก 

แบบการ

วิจยัเชงิ

ทดลอง 

 

1) The One - Group 

Pre- test / Post - test 

Design 

2) Nonrandomized 

Control Group Pretest - 

Posttest Design 

3) The Randomized 

Control Group Pretest - 

Posttest Design 

115 

 

 

20 

 

 

19 

2.66 

 

 

5.56 

 

 

4.93 

1.74 

 

 

2.42 

 

 

2.38 

2.432 .091 26.802** .000 

 

 

ประเภท

เคร่ือง 

มือ 

1) แบบทดสอบ 

2) แบบทดสอบ และแบบ

ประเมิน 

3) แบบทดสอบและ

แบบสอบถาม 

8 

4 

 

11 

 

2.51 

3.28 

 

2.32 

2.23 

1.97 

 

2.07 

.062 .94 .161 .853 

 

สุม่แบบแบง่กลุม่ > สุม่อยา่งงา่ย , เลอืก

แบบเจาะจง , ใช้ประชากรศกึษา และสุม่

แบบหลายขัน้ตอน  

 

Nonrandomized Control Group Pretest 

- Posttest Design  > The Randomized 

Control Group Pretest - Posttest 

Design   และThe One - Group Pre - 

test / Post - test Design  
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

จํานวน

เคร่ือง 

มือ 

1) 1  ชิน้ 

2) 2  ชิน้ 

3) 3  ชิน้ 

4) 4  ชิน้ 

5) 5  ชิน้ 

15 

29 

68 

23 

19 

6.00 

1.51 

2.94 

5.35 

2.81 

0.23 

0.86 

2.21 

1.48 

1.28 

26.116** .000 25.863** .000 

ชนิดของ

ความ

เช่ือมัน่ 

1) ไมร่ะบคุวามเช่ือมัน่ 

2) Kuder -Richardson 

3) Lovett method 

35 

110 

9 

2.83 

3.36 

4.68 

1.68 

2.28 

3.07 

7.132** .001 2.592 .078 

ระยะ 

เวลา 

ในการ

ทดลอง 

1)  น้อยกวา่ 11 ชั่วโมง 

2)  11 – 20 ชั่วโมง 

3)  21 – 30 ชั่วโมง 

22 

89 

43 

4.35 

2.48 

4.52 

2.01 

1.82 

2.37 

 

7.424** .001 18.294** .000 

ประเภท

สถิตท่ีิใช้ 

1)  t-test dependent 

2)  t-test independent 

3)  one-way ANCOVA 

4)  Hotelling T

5)  t-test dependent 

and t-test independent 

2 

 

115 

22 

3 

10 

4 

2.66 

5.85 

0.79 

6. 74 

1.59 

1.74 

1.86 

0.00 

0.11 

0.63 

8.492** .000 29.920** .000 

 

ใช้เคร่ืองมอื 1 ชิน้ > 4 ชิน้ , 3 ชิน้ , 5 ชิน้  

และ 2 ชิน้   

 

ระยะเวลา 21 – 30 ชั่วโมง > น้อยกวา่ 11 

ชั่วโมง  และ 11 – 20 ชั่วโมง  

Hotelling T2  > t-test dependent  , t-test  

independent  , one – way ANCOVA  
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ตวัแปร 

 

คา่ของตวัแปร 

 

คา่ขนาดอิทธิพล 

Test of 

homogeneity of 

Variances 

 

ANOVA 

n d̄ SD F P F P 

คะแนน

คณุภาพ

งานวิจยั 

1)  2.01 – 3.00 

2)  3.01 – 4.00  

6 

21 

3.34 

2.65 

1.71 

2.30 

.915 .348 .450 .508 

 

**p < .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการสงัเคราะห์งานวิจยั ด้านนวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ซึง่เป็นการสงัเคราะห์ เชิง

ปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมานตามวิธีการของ กลาส  แมก็เกว และ สมทิ (Glass, McGaw; & 

Smith. 1981: 29)   ผู้ วิจยัได้นําเสนอเก่ียวกบัความมุง่หมายของการวิจยั  วิธีดําเนนิการวิจยั  เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจยั  วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลู  สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษา คณุลกัษณะ งานวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ใน

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีตอ่คา่ขนาดอิทธิพล ของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

นวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่  ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ ของนิสิต /นกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติจากมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลยั 13 แหง่  ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ.ศ. 2543 – 2554  จํานวน  56 เร่ือง   

 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั คือ ปริญญานพินธ์ /วิทยานิพนธ์ ของนิสิต /นกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติ จากมหาวิทยาลยั จํานวน 10 แหง่ ท่ีตีพิมพ์ในชว่งปี พ .ศ. 2543 – 2554 

จํานวน 27 เร่ือง  โดยใช้วิธีการคดัเลือกตามเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยัท่ีผู้ วิจยักําหนดขึน้   

 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวจัิย 

  1.  เป็นงานวิจยัเชงิทดลองท่ีศกึษาเก่ียวกบันวตักรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึง่ตีพมิพ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2554 
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  2.  เป็นงานวิจยัท่ีมีประชากรอยูใ่นระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  3.  เป็นงานวิจยัท่ีรายงานคา่สถิตพืิน้ฐาน และ/หรือเป็นสถิตท่ีิมาจากการทดสอบนยัสําคญัท่ี

เพียงพอตอ่การนําไปใช้คํานวณคา่ขนาดอิทธิพล 

 4.  เป็นงานวิจยัท่ีสามารถสืบค้นฉบบัสมบรูณ์ (Full Text) ได้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมลู มีจํานวน 2 ชดุ ได้แก่ แบบบนัทกึข้อมลู

งานวิจยั และแบบประเมนิคณุภาพงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  1.  แบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั บนัทกึข้อมลูทัว่ไปของคณุลกัษณะงานวิจยั ด้านการ

พมิพ์และผู้ วิจยั ด้านเนือ้หาสาระงานวิจยั และด้านวิธีวิทยาการวิจยั และสมดุรหั ส (Code book)  ซึง่มี

คะแนนความสอดคล้อง (IOC) ระหวา่ง  0.80 - 1.00 

  2.  แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั  ซึง่ปรับปรุงจาก

แบบประเมนิคณุภาพงานวิจยัของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 400-410) โดยมีลกัษณะ

เป็นมาตรประมาณคา่ 4 ระดบั จํานวน 26 ข้อ  ซึง่มีคะแนนความสอดคล้อง (IOC) ระหวา่ง  0.67 - 1.00 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 รวบรวมรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  ท่ีตีพิมพ์ระหวา่งปี พ .ศ. 2543 – 2554  โดยเป็นไป

ตามเกณฑ์การคดัเลือกงานวิจยั  จากห้องสมดุและฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์  สํารวจและประเมินงานวิจยั  

แล้วบนัทกึข้อมลูคณุลกัษณะงานวิจยั คา่สถิตติา่ง ๆ และคะแนนประเมินงานวิจยั ลงในแบบบนัทกึ

ข้อมลูท่ีจดัเตรียมไว้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้การวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ กลาส แม็คเกว และสมิท (Glass , McGaw; 

& Smith. 1981) ได้คา่ขนาดอิทธิพลจํานวน 154 คา่ จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ตอน คือ   

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นคณุลกัษณะงานวิจยัและผลการประเมินคณุภาพงานวิจยั   โดยใช้

สถิตบิรรยาย ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพลของนวตักรรมเพ่ือ

พฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way  ANOVA)  
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจยัแยกนําเสนอเป็น 2 ตอน คือ 1) คณุลกัษณะงานวิจยั  2) คณุลกัษณะงานวิจยั

ท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล 

 

 ตอนท่ี 1  คุณลักษณะงานวจัิย 

 งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ สว่นใหญ่ผลิตในปี  พ.ศ. 2551 สถาบนัท่ีผลิตมากท่ีสดุคือ  

มหาวิทยาลยัศลิปากรและมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาท่ีผลติมากท่ีสดุคือ สาขาหลกัสตูร

และการสอน รองลงมา คือ สาขาการสอนภาษาไทย งานวิจยัสว่นใหญ่มี จํานวนหน้าทัง้หมด อยูใ่นชว่ง 

201 – 250 หน้า  และจํานวนหน้าไมร่วมภาคผนวกอยูใ่นชว่ง 51 – 100 หน้า   

  ด้านเนือ้หาสาระของงานวจัิย 

  งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์สว่นใหญ่กําหนด วตัถปุระสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ  รองลงมา  คือ 

การเปรียบเทียบและพฒันา  แนวคดิ/ทฤษฎีหลกัท่ีใช้ในงานวิจยัประกอบด้วย 6 แนวคดิ/ทฤษฎี  โดย

สว่นใหญ่เป็นแนวคดิ/ทฤษฎีเก่ียวกบัการคดิวิเคราะห์   รองลงมา คือ แนวคดิ/ทฤษฎีอ่ืน ๆ และงานวิจยั

สว่นใหญ่ใช้แนวคดิ/ทฤษฎี 2 แนวคดิ/ทฤษฎี รูปแบบการจดัการเรียนรู้งานวิจยัสว่นใหญ่ไมร่ะบรูุปแบบ

การเรียนรู้  แตจ่ะเป็นการออกแบบแผนการ จดัการเรียนรู้ ตามแนวคดิ /ทฤษฎีท่ีใช้ รองลงมา  คือ การ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWL Plus จํานวนรูปแบบการเรียนรู้สว่นใหญ่จงึไมร่ะบุ การใช้รูปแบบการ

เรียนรู้  และรองลงมา  คือ ใช้ 2 รูปแบบ  สว่นการใช้ ส่ือการสอน งานวิจยั สว่นใหญ่ไมร่ะบส่ืุอการสอน  

รองลงมา คือ การใช้นิทานเป็นส่ือการสอน และเน่ืองจากงานวิจยัสว่นใหญ่ไมมี่การระบุ ส่ือการสอน   

จงึไมมี่จํานวนการใช้ส่ือการสอน  รองลงมา คือ  การใช้ส่ือการสอน 1 ชิน้   

  ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

  งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ สว่นใหญ่มีการตัง้สมมตฐิานแบบมีทิศทาง   รองลงมาคือแบบ

ไมมี่ทิศทาง จํานวนประเภทสมมตฐิานสว่นใหญ่มีการตัง้สมมตฐิาน 3 ข้อ รองลงมา คือ  ตัง้สมมตฐิาน  

1 และ 2 ข้อ จํานวนตวัแปรตามสว่นใหญ่มีการกําหนดตวัแปรตาม 1 ตวัแปร  รองลงมา คือ 2 ตวัแปร  

จํานวนตวัแปรต้นสว่นใหญ่มีการกําหนดตวัแปรต้น 1 ตวัแปร รองลงมา คือ 2 ตวัแปร  ระดบัชัน้ของ

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอยา่งในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 รองลงมา คือ ชัน้ประถมศกึษาปี

ท่ี 6  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีขนาด 31 – 50 คน  รองลงมา คือ 11 – 30 คน  

กระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้วิธีการสุม่อยา่งงา่ย  รองลงมา คือ การสุม่แบบแบง่กลุม่  การ

ออกแบบการวิจยัเชิงสว่นใหญ่ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The one group pretest – posttest 

design  รองลงมา คือ แบบ Nonrandomized control group pretest – posttest design  และ The 

randomized control group pretest – posttest design   ประเภทเคร่ืองมือสว่นใหญ่ใช้แบบทดสอบ
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ร่วมกบัแบบสอบถาม  รองลงมา คือ ใช้แบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว  จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

สว่นใหญ่ใช้เคร่ืองมือในการวิจยัจํานวน  3 ชิน้  รองลงมา คือ 2 ชิน้   ชนิดของความเช่ือมัน่สว่นใหญ่ใช้

คา่ความเช่ือมัน่ของ Kuder – Richardson  รองลงมา คือ ไมร่ะบคุา่ความเช่ือมัน่  ระยะเวลาในการ

ทดลองสว่นใหญ่ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 – 3 เดือน  รองลงมา คือ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 

น้อยกวา่ 1 เดือน  ประเภทสถิตท่ีิใช้สว่นใหญ่ใช้สถิต ิ t – test dependent  รองลงมาคือ  t – test 

independent และ t – test dependent  ร่วมกบั  t – test independent    

  คุณภาพงานวิจัย 

  งานวิจยัสว่นใหญ่มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี  21 เลม่ และระดบัปานกลาง 6 เลม่ โดยประเดน็

ท่ีมีคณุภาพดีมี 19 ประเดน็ ซึง่ 3 ลําดบัแรกของประเดน็ท่ีมีคณุภาพดี  ได้แก่ เอกสารและงานวิจยัมี

ปริมาณมากพอ ช่ือเร่ืองมีความชดัเจนและองค์ประกอบครบ และวตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือ

เร่ือง ประเดน็ท่ีมีคณุภาพปานกลางมี 5 ประเดน็ 3 ลําดบัแรกของประเดน็ท่ีมีคณุภาพปานกลาง ได้แก่ 

ขัน้ตอนการวิจยัมีความชดัเจน กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งได้เหมาะสมกบัการวิจยั และข้อเสนอแนะ

มีความชดัเจนและเป็นประโยชน์ สว่น ประเดน็ท่ีมีคณุภาพคอ่นข้างน้อยมี 3 ประเดน็  ท่ีควรได้รับการ

ปรับปรุง คือ กรอบแนวคดิในการวิจยั เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความทนัสมยั และเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่นเหมาะสม  โดยกรอบแนวคดิในการวิจยั  

สว่นใหญ่ไมมี่การสงัเคราะห์หรือแสดงทฤษฎี /หลกัการ /ท่ีมาของกรอบแนวคดิ  ประเดน็เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ีย วข้องมีความทนัสมยังานวิจยัสว่นใหญ่จะมีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 1 – 5  ปี มีปริมาณไมถึ่ง ร้อยละ 30 ของเอกสารงานวิจยัท่ีนํามาอ้างอิงทัง้หมด  สว่นประเดน็

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่นเหมาะสมพบวา่งานวิจยัสว่นใหญ่

มีสดัสว่นเอกสารภาษาไทย ร้อยละ 80 และภาษาตา่งประเทศร้อยละ 20 และงานวิจยับางสว่นมีเพียง

เอกสารภาษาไทยเทา่นัน้ แตค่ะแนนเฉล่ียคณุภาพโดยภาพรวมของงานวิจยั 27 เลม่ มีคา่เทา่กบั  3.24  

จงึสรุปได้วา่  งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์ในภาพรวมโดยเฉล่ียมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 

 

 ตอนท่ี 2 คุณลักษณะงานวิจัยท่ีมีผลต่อค่าขนาดอิทธิพล 

  ด้านเนือ้หาสาระของงานวจัิย 

   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคา่ขนาดอิทธิพล จําแนก

ตามคณุลกัษณะงานวิจยัด้านเนือ้หาสาระของงานวิจยั พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความแตกตา่ง

ของคา่ขนาดอิทธิพล  มีทัง้หมด 7 ตวัแปร คือ 1) วตัถปุระสงค์การวิจยั  2) แนวคดิ/ทฤษฎี 3) จํานวน

แนวคดิ/ทฤษฎี 4) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 5) จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 6) ส่ือการสอน และ   

7) จํานวนส่ือการสอน  โดยตวัแปรทกุตวัทําให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
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ระดบั .01 ยกเว้นตวัแปรแนวคดิ/ทฤษฎี  ท่ีทําให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรวตัถปุระสงค์ ท่ีสามารถอธิบายความแตกตา่งของคา่ ขนาดอิทธิพลได้มากท่ีสดุ  

คือ การเปรียบเทียบ ตวัแปรแนวคดิ /ทฤษฎี คือ  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตวัแปรจํานวน

แนวคดิ/ทฤษฎี คือ การใช้ 4 ทฤษฎี ตวัแปรรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้แบบพหปัุญญา ตวัแปร

จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ ใช้ 2 รูปแบบ  ตวัแปรส่ือการสอน คือ ขา่ว และตวัแปรจํานวนส่ือการ

สอนคือ ไมร่ะบกุารใช้ส่ือการสอน   

  ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคา่ขนาดอิทธิพล จําแนก

ตามคณุลกัษณะงานวิจยัด้านวิธีวิทยาการวิจยั พบวา่ ตวัแปรท่ีทําให้คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอยา่ง

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01  มีทัง้หมด 5 ตวัแปร คือ 1) จํานวนตวัแปรตาม  2) จํานวนตวัแปรต้น   

3) ประเภทเคร่ืองมือ  4) ชนิดของความเช่ือมัน่  และ 5) คะแนนคณุภาพงานวิจยั สว่น ตวัแปรท่ีทําให้

คา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่สามารถอธิบายความแตกตา่ง

ของคา่ขนาดอิทธิพลได้  มีทัง้หมด 9 ตวัแปร คือ 1) ประเภทสมมตฐิาน 2) จํานวนสมมตฐิาน 3) ระดบัชัน้

ของกลุม่ตวัอยา่ง  4) ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  5) กระบวนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  6) การออกแบบการวิจยัเชงิ

ทดลอง  7) จํานวนเคร่ืองมือ 8) ระยะเวลาในการทดลอง และ  9) ประเภทสถิตท่ีิใช้ โดย ตวัแปรประเภท

สมมตฐิานท่ีมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ สมมตฐิานแบบไมมี่ทิศทาง รองลงมา คือ สมมตฐิาน

แบบมีทิศทาง  จํานวนสมมตฐิาน คือ มีสมมตฐิาน 2 ข้อ รองลงมา คือ  4 ข้อ ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง 

คือ ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6  รองลงมา คือ  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง คือ จํานวน 91 – 

110 คน  รองลงมา คือ   51 – 70 คน การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง คือ การสุม่แบบแบง่กลุม่ รองลงมา คือ  การ

สุม่อยา่งงา่ย การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง คือ Nonrandomized Control Group Pretest – Posttest 

Design รองลงมา คือ  The Randomized Control Group Pretest – Posttest Design  จํานวนเคร่ืองมือ 

คือ ใช้เคร่ืองมือ 1 ชิน้  รองลงมา คือ 4 ชิน้  ระยะเวลาในการทดลอง คือ 21 – 30 ชั่วโมง  รองลงมา คือ  

ใช้ระยะเวลาในการทดลอง น้อยกวา่ 11 ชั่วโมง และประเภทสถิตท่ีิใช้ คือ Hotelling T2

 

 รองลงมา คือ    

t-test independent 

อภปิรายผล 

 ผู้ วิจยัแบง่การอภิปรายออกเป็น  2  ตอน  คือ  1) คณุลกัษณะงานวิจยั  2) คณุลกัษณะ

งานวิจยัท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล 
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 ตอนท่ี 1  คุณลักษณะงานวิจัย   

 งานวิจยัท่ีนํามาสงัเคราะห์สว่นใหญ่ผลิตในปี พ .ศ. 2551 อาจเป็นเพราะในปีดงักลา่ว

กระทรวงศกึษาธิการนโยบายให้เลง็ความสําคญัของทกัษะการคดิวิเคราะห์มากขึน้  จงึนําไปสูก่าร

พฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 ท่ีมีกระบวนการคดิ วิเคราะห์    

เป็นหนึง่ในสมรรถนะท่ีสําคญัของผู้ เรียน   สอดคล้องกบั  กระทรวงศกึษาธิการ  (2551: 6) กลา่ววา่   

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้          

ซึง่การพฒันาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดนัน้  จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะสําคญั        

5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่ งความสามารถในการคดิ  

เป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิอยา่งสร้างสรรค์ การคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ

เก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

 ตอนท่ี 2  คุณลักษณะงานวิจัยท่ีมีผลต่อค่าขนาดอิทธิพล 

 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งตา่งระหวา่งตวัแปรคณุลกัษณะกบัคา่ขนาดอิทธิพล พบวา่        

ตวัแปรด้านเนือ้หาสาระ จํานวน 7 ตวัแปร และด้านวิธีวิทยาการวิจยั จํานวน 9  ตวัแปร สง่ผลให้เกิด

ความแตกตา่ง  ของคา่ขนาดอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระ ดบั .01  และ .05 สอดคล้องกบัผล

การวิเคราะห์อภิมานของ สพุรรษา หลงัประเสริฐ (2550: 130) ในบางตวัแปรท่ีสง่ผลให้คา่ขนาด

อิทธิพลแตกตา่งกนัมากท่ีสดุ ได้แก่ ตวัแปรวตัถปุระสงค์ เทคนิคการสอน ประเภทสมมตฐิาน การสุม่

กลุม่ตวัอยา่ง แบบแผนการทดลอง ประเภทสถิตท่ีิใช้ และระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง  ตวัแปรดงักลา่ว

ท่ีสง่ผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล กลา่วคือ  ความแตกตา่งของตวัแปรดงักลา่วสง่ผลตอ่ความแตกตา่งของ

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ คา่ขนาดอิทธิพลย่ิงสงูแสดงวา่มีผลตอ่ความแตกตา่งของทกัษะการคดิวิเคราะห์

มาก   

 จากการสงัเคราะห์โดยการวิเคราะห์อภิมาน พบวา่ แนวคดิ / ทฤษฎีท่ีมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล

สงูท่ีสดุคือ ทฤษฎีการ เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  อาจเป็นเพราะ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็น

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของโครงสร้างและหน้าท่ีการทํางานของสมอง  โดย เคนและเคน  

(Caine; & Caine. 1989: Online) อธิบายวา่ หากสมองยงัปฏิบตัติามกระบวนการทํางานปกตกิาร

เรียนรู้ก็ยงัจะเกิดขึน้ตอ่ไป ทฤษฎีนีเ้ป็นสหวิทยาการเพ่ือทําให้เกิ ดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุซึง่มาจาก งานวิจยั

ทางประสาทวิทยา   คํากลา่วท่ีวา่คนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้  เป็นคํากลา่วท่ีถกูต้องเพรา ะในความเป็น

จริงคนทกุคนจําเป็นต้องเรียนรู้ ทกุคนเกิดมาพร้อมสมองท่ีมีหน้าท่ีเหมือนผู้ ดําเนินการท่ีมีพลงัมหาศาล   

แตอ่ยา่งไรก็ตามบอ่ยครัง้ท่ีกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาตขิองสมองถกูกีดกนั  ไมเ่อาใจใสห่รือถกู
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ลงโทษจากรูปแบบของการให้การศกึษาแบบเดมิ  ๆ  เคน และเคน (Caine; & Caine. n.d.) เสนอแนะ

ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสมัผสัโดยตรง   เพราะจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนได้

อยา่งแท้จริง นอกจากนีย้งัเสนอแนะไว้วา่ ผู้สอนควรจดัการเรียนรู้โดยคํานงึถึงหลกัการเรียนรู้ 12 ประการ

และองค์ประกอบการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐานด้วย  เน่ืองจากจะชว่ยให้การเรียนรู้ของสมองมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้   

 ด้านตวัแปรรูปแ บบการจดัการเรียนรู้   ท่ีมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุคือ การเรียนรู้แบบ    

พหปัุญญา  อาจเป็นเพราะ  ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ท่ีตา่งกนัมาจากพืน้ฐานความสามารถ

เฉพาะบคุคลของมนษุย์ท่ีแตกตา่งกนั  โดย  โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (กรมวิชาการ. 2545: 62 – 63;  อ้างอิงจาก 

Howard Gardner. 1995) กลา่ววา่ ความสามารถหรือปัญญา (Intelligence) ของมนษุย์แบง่ออกเป็น 

8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมติ ิด้านดนตรี ด้านร่างกาย ด้านมนษุยสมัพนัธ์  

ด้านเข้าใจตนเอง  และด้านธรรมชาติ   ซึง่ทฤษฎีพหปัุญญา ไมเ่พียงอธิบายถึงลกัษณะของปัญญาทัง้   

8 ด้าน แตย่งัมีลกัษณะสําคญัสําหรับปัญญาเหลา่นี ้ คือ 1) คนทกุคนท่ีมีปัญญาทัง้ 8 ด้าน เพียงแตว่า่

จะมากน้อยด้านใด คนสว่นใหญ่มกัมีเพียง 1-2 ด้านเทา่นัน้  2) คนทกุคนสามารถพฒันาปัญญาแตล่ะ

ด้านให้สงูขึน้ถึงระดบัท่ีใช้การได้ถ้ามีความตัง้ใจฝึกอบรม และการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

รวมทัง้สภาพแวดล้อมเหมาะสม  3) ปัญญาด้านตา่ง ๆ ทํางานร่วมกนัไ ด้ยกเว้นกรณีท่ีมีความพกิาร

ทางสมอง  และ 4) ปัญญาแตล่ะด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายอยา่ง เชน่ บคุคลท่ีมีความสามารถ

แตกตา่งกนัจงึเกิดการประกอบอาชีพหลากหลายในสงัคมตามความสามารถและความถนดัของตนเอง 

(พีระ  รัตนวิจิตร ; และคณะ. 2544: 3 – 5) นอกจากนีก้ารพฒันาความเก่งตามแนวทฤษฎีพหปัุญญา

แตล่ะด้านนัน้ต้องมีกิจกรรมเฉพาะท่ีชว่ยให้ความเก่งนัน้เจริญสงูสดุและพฒันาไปได้อยา่งรวดเร็ว ใน

การพฒันาควรจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ทัง้กิจกรรมให้ได้รับรู้ และกิจกรรมให้ได้แสดงออกใน

สิ่งท่ีเรียนรู้ ซึง่กิจกรรมทัง้ 2 ประเภทต้องมีความแตกตา่งและเหมาะสมกบัความเก่งท่ีจะพฒันา เชน่ ใน

การรับรู้ข้อมลูความรู้นัน้ คนเก่งภาษาอาจจะให้ทํากิจกรรมการฟังการอา่นหนงัสือ คนเก่งด้านตรรกะ

ใช้วิธีการสํารวจ สงัเกตให้ได้ข้อมลูตา่ง ๆ คนเก่งด้านพืน้ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้จากพืน้ท่ี แผนผงัหลงัจากรับ

ความรู้โดยวิธีการท่ีเหมาะสมซึง่จะพฒันาความเก่งดงักลา่วแล้ว ความรู้จะเข้าไปสูส่มอง สมองจะรับรู้

และประมวลผลโดยวิธีการตา่ง ๆ ทัง้การวิเคราะห์จดัระบบเช่ือมโยง ฯลฯ และเก็บความรู้เหลา่นัน้ไว้ใน

สมอง เพ่ือความรู้ท่ีเก็บไว้มีความคงทนยืนยาว ครูจะต้องจดักิจกรรมให้แสดงออกโดยวิธีการท่ีแตกตา่งกนั

ตามความเก่ง   

 ด้านตวัแปรรูปแบบการจดัการเรียนรู้  ท่ีมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพล รองลงมา  คือ รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบซปิปา  (CIPPA  Model)  อาจเป็นเพราะการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยให้

ผู้ เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ  และเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
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ตอ่ตนเอง  สง่ผลให้เกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์ตามมา  โดยทิศนา แขมมณี (2548: 11 - 17)  อธิบายวา่

การจดัการเรียนรู้แบบซปิปาเป็นการสร้างความรู้ตามแนวคดิของ Constructivism กลา่วคือ เป็นกิจกรรม

ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ท่ีมี

ความหมายตอ่ตนเอง มีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตวั จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี   

ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับคุคลและแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย  ซึง่เป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมทาง

สงัคม  การเรียนรู้มีโอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกาย  โดยการทํากิจกรรมในลกัษณะ  ตา่ง ๆ ซึง่เป็นการชว่ย

ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมทางกาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการตา่ง ๆ ซึง่เป็นทกัษะท่ีจําเป็น

ตอ่การดํารงชีวิต และนําความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน 

และชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเตมิขึน้เร่ือย ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีแตเ่พียงการสอนเนือ้หาสาระ

ให้ผู้ เรียนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้  จะทําให้ผู้ เรียนขาด การเช่ือมโยงระหวา่ง

ทฤษฎีกบัการปฏิบตัิ  ซึง่จะทําให้การเรียนรู้ไมเ่กิดประโยชน์เทา่ท่ีควร  การจดักิจกรรมท่ีชว่ยให้ผู้ เรียน

สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้นีเ้ทา่กบัเป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในด้าน

หนึง่หรือหลาย ๆ ด้าน  แล้วแตล่กัษณะของสาระและกิจกรรมท่ีจดั  กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วจงึสมา

รถนําไปสูก่ารพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ สอดคล้องกบั ประทินทิพย์ พรไชยยา (2552: 

129) ทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาทกัษะ

การคดิวิเคราะห์กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองคดิเป็นร้อยละ 

79.08  

 ด้านตวัแปร ส่ือการสอนท่ี มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุคือ การใช้ขา่ว เป็นส่ือการสอน     

อาจเป็นเพราะขา่วเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะสอดคล้องกบัชีวิตประจําวนั  เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ทําให้

ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์ร่วมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้งา่ย  รองลงมา คือ  การใช้นิทานเป็น

ส่ือการสอน  ซึง่จีราพรรณ ยีหร่า (2552: 29) กลา่ววา่ การใช้นิทานเ ป็นส่ือการสอน ทําให้นกัเรียนได้

ผอ่นคลายอารมณ์  มีความสขุ  สนกุสนาน  ต่ืนเต้น  เพลิดเพลิน  ฝึกการคดิอยา่งจินตนาการ  คดิริเร่ิม

สร้างสรรค์  รวมถึงการคดิวิเคราะห์  สามารถเลียนแบบพฤตกิรรมในทางท่ีดีและนําข้อคดิไปใช้ในการ

ดําเนินชีวิตได้  

 ด้านคณุภาพของงานวิจยั  พบวา่ งานวิจยัทกุเลม่ท่ีนํามาสงัเคราะห์มีปริมาณเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมากพอ   คือมีจํานวนมากกวา่ 20 เลม่ อาจเป็นเพราะปัจจบุนัมีการศกึษาค้นคว้า

ด้านการพฒันาการคดิวิเคราะห์มากขึน้  ทําให้มีเอกสารทางวิชาการ บทความ หรืองานวิจยัตา่ง ๆ  

อยา่งตอ่เน่ือง สว่นด้านคณุภาพงานวิจยัท่ีควรปรับปรุง คือสดัสว่นของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ภาษาไทยและตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่มีสดัสว่นเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย 80% และภาษาตา่งประเทศ  

20%  ซึง่สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 405)  กําหนดสดัสว่นท่ีเหมาะสมของเอกสารและ
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องควรจะเป็นภาษาไทย  30%  และภาษาตา่งประเทศ  70%  จากสดัสว่นของเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ียงัไมเ่หมาะสมนัน้อาจเป็นเพราะนกัวิจยัสว่นใหญ่ให้ความสนใจกบัเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศมากกวา่เพราะสอดคล้องกบับริบทของสงัคมไทย หรืออาจเป็น

เพราะขาดความเช่ียวชาญในด้านภาษาตา่งประเทศ   

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ นําเสนอข้อเสนอแนะไว้  2 ประเดน็ คือ ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้   และ

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. จากการสงัเคราะห์งานวิจยั พบวา่ ตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีสามารถอธิบายความ

แตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลได้  มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลท่ีคอ่นข้างสงู  ดงันัน้ในการจดัการเรียนรู้

เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้กบัผู้ เรียนควรนําตวัแปร

คณุลกัษณะงานวิจยัดงักลา่วไปปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม  เชน่ ตวัแปรรูปแบบการ   

จดัการเรียนรู้  ตวัแปรส่ือการสอน เป็นต้น  โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลสงูคือการ

สอนแบบพหปัุญญา เป็นจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล   ทําให้ผู้ เรียนเกิด

การพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  สว่นตวัแปรส่ือการสอนท่ีมีคา่ขนาด

อิทธิพลสงูคือการใช้ขา่วเป็นส่ือ  ซึง่เป็นส่ือท่ีใกล้ตวัหาได้ง่ายสามารถพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์เพ่ือ

ใช้ในชีวิตประจําวนัได้ทนัที 

 2. การนําตวัแปรคณุลกัษณะงาน วิจยัท่ีสามารถอธิบายความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขนาด

อิทธิพลได้ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ควรคํานงึถึงบริบทอ่ืน ๆ ของชัน้เรียน เชน่ จํานวนนกัเรียน สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้  เป็นต้น 

 3. ครูผู้สอนควรมีความเข้าใจในตวัแปรท่ีจะนําไปปรับใช้ในชัน้เรียน  เชน่ ตวัแปรรูปแบบ       

การจดัการเรียนรู้  และตวัแปรส่ือการสอน  ควรมีการศกึษาแนวคดิ /ทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอยา่ง

ถกูต้องในการจดัการเรียนรู้และการใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่ผู้ เรียน 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครัง้ต่อไป 

 1. จากการสงัเคราะห์งานวิจยั  พบวา่  ตวัแปรแนวคดิ /ทฤษฎียงัขาดการสงัเคราะห์และจดั

กลุม่ท่ีชดัเจน  ทําให้งานวิจยั มีแนวคดิ /ทฤษฎีท่ีหลากหลาย  จงึควรมี การวิจยัประเภทจดักลุม่ เฉพาะ   

ตวัแปรแนวคดิ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
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 2. งานวิจยัท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพ ลท่ีสงู  ได้แก่ การจดัการ

เรียนรู้แบบพหปัุญญา  และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  ควรมีงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง  และใช้กลุม่ตวัอยา่งท่ีหลากหลาย 

 3. การพฒันาคณุภาพงานวิจยัควรให้ความสําคญัในทกุกระบวนการ  โดยเฉพาะประเดน็

ของสดัสว่นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ควรให้ความสําคญักบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจาก

ตา่งประเทศมากขึน้  และควรมีการเขียนกรอบแนวคดิงานวิจยั เพ่ือผู้ ท่ีสนใจจะได้ เข้าใจถึงความ

เช่ือมโยงของการนําแนวคดิ/ทฤษฎีไปใช้ในงานวิจยั  และนํางานวิจยัไปใช้เกิดประสิทธิผลอยา่งแท้จริง 

 4. ผู้ วิจยัสามารถสงัเคราะห์งานวิจยัในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีหลากหลายและ

เป็นประโยชน์มากขึน้ เชน่ การศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตใุนการวิเคราะห์อภิมาน โดยใช้การวิเคราะห์

พหรุะดบั (HLM) และการวิเคราะห์ โมเดสมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตรุะหวา่งตวัแปรปรับและขนาดอิทธิพล  เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือวัด 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือวัด 

 

อาจารย์ ดร. รณิดา  เชยชุม่   หวัหน้าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์  ลงักา   ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. ศภุวรรณ  สจัจพิบลู   ภาควิชาหลกัสตูรการสอนและเทคโนโลยีการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาดํารง   ภาควิชาหลกัสตูรการสอนและเทคโนโลยีการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. เดน่ดาว  ชลวิทย์   ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

      คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ภาคผนวก  ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

และแบบบันทกึคุณลักษณะงานวจัิย 
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ตาราง 12  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั   

 

ข้อ IOC ผลการคัดเลือก ข้อ IOC ผลการคัดเลือก 

1 1.00 คดัเลือกไว้ 16 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1.00 คดัเลือกไว้ 17 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1.00 คดัเลือกไว้ 18 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1.00 คดัเลือกไว้ 19 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1.00 คดัเลือกไว้ 20 0.67 คดัเลือกไว้ 

6 1.00 คดัเลือกไว้ 21 1.00 คดัเลือกไว้ 

7 0.67 พิจารณาตดัทิง้ 22 1.00 คดัเลือกไว้ 

8 1.00 คดัเลือกไว้ 23 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 1.00 คดัเลือกไว้ 24 1.00 คดัเลือกไว้ 

10 1.00 คดัเลือกไว้ 25 1.00 คดัเลือกไว้ 

11 1.00 คดัเลือกไว้ 26 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1.00 คดัเลือกไว้ 27 1.00 คดัเลือกไว้ 

13 1.00 คดัเลือกไว้ 28 0.67 พิจารณาตดัทิง้ 

14 1.00 คดัเลือกไว้ 29 0.67 พิจารณาตดัทิง้ 

15 0.67 คดัเลือกไว้  

 

หมายเหต ุ   คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีระดบั  0.67  ข้อ  7 , 28  และ 29  ทําการพจิารณา

ตดัทิง้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 13  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั 

 

ข้อ IOC ผลการคัดเลือก ข้อ IOC ผลการคัดเลือก 

1 1.00 คดัเลือกไว้ 15 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1.00 คดัเลือกไว้ 16 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 1.00 คดัเลือกไว้ 17 1.00 คดัเลือกไว้ 

4 1.00 คดัเลือกไว้ 18 1.00 คดัเลือกไว้ 

5 1.00 คดัเลือกไว้ 19 1.00 คดัเลือกไว้ 

6 1.00 คดัเลือกไว้ 20 0.80 คดัเลือกไว้ 

7 0.80 คดัเลือกไว้ 21 0.80 คดัเลือกไว้ 

8 1.00 คดัเลือกไว้ 22 1.00 คดัเลือกไว้ 

9 0.80 คดัเลือกไว้ 23 0.80 คดัเลือกไว้ 

10 1.00 คดัเลือกไว้ 24 0.80 คดัเลือกไว้ 

11 1.00 คดัเลือกไว้ 25 1.00 คดัเลือกไว้ 

12 1.00 คดัเลือกไว้ 26 0.80 คดัเลือกไว้ 

13 0.80 คดัเลือกไว้ 27 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 0.80 คดัเลือกไว้ 28 1.00 คดัเลือกไว้ 
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ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 
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แบบบันทกึคุณลักษณะงานวิจัย 

ช่ือผู้ วิจยั ................................................................................................................................................. 

ช่ืองานวิจยั ............................................................................................................................................. 

1. รหสังานวิจยั (RID)        (1) 

2.  ปีท่ีพิมพ์ (YEAR)         (2) 

3. สถาบนัท่ีผลิตงานวิจยั (UNIVER)       (3) 

4. สาขาท่ีผลิตงานวิจยั (DIVIS)      (4) 

5.  จํานวนหน้า 

5.1 จํานวนหน้าทัง้หมด (PAGE1)       (5) 

5.2 จํานวนหน้าไมร่วมภาคผนวก (PAGE2)      (6) 

6. วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั (OBJEC)     (7) 

7. แนวคดิ / ทฤษฎี (THEORY)       (8) 

8. จํานวนแนวคดิ / ทฤษฎี (NUMTHEORY)     (9) 

9. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ (TECHNIC)     (10) 

10. จํานวนรูปแบบการจดัการเรียนรู้ (NUMTECHNIC)    (11) 

11. ส่ือการสอน (STRUC)       (12) 

12. จํานวนส่ือการสอน (NUMSTRUC)      (13) 

13. สมมตฐิาน   

13.1 ประเภทสมมตฐิาน (TYPEHYP)      (14) 

13.2 จํานวนสมมตฐิาน (NUMHYP)     (15) 

14. จํานวนตวัแปรหลกั 

14.1 ตวัแปรตาม  (NUMDV)      (16) 

14.2 ตวัแปรต้น (NUMIV)       (17) 

15. กลุม่ตวัอยา่ง 

15.1 ระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง (S_GRADE)     (18) 

15.2 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (S_SIZE)       (19) 

15.3 กระบวนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง S_RAND    (20) 
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16. การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง  (DESIGN)    (21) 

17. เคร่ืองมือ  

17.1 ประเภทเคร่ืองมือ (TYPEINS)      (22) 

17.2 จํานวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  (NUMINS)    (23) 

17.3  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ(VALIDIN)    (24) 

17.4 ชนิดของความเช่ือมัน่ (TYPRELI)     (25) 

18. ระยะเวลาในการทดลอง (TIME)      (26) 

19. ประเภทสถิตท่ีิใช้ (TYPESTA)      (27) 

20. คะแนนในการประเมินคณุภาพงานวิจยั (EVARES)    (28) 
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สมุดคู่มือลงรหัสสาํหรับแบบบันทกึคุณลักษณะงานวิจัย (Code book) 

ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1. รหสังานวิจยั RID 1- 99 

2. ปีท่ีพิมพ์ YEAR ปี พ.ศ ท่ีตีพิมพ์ตามตวัเลม่งานวิจยั 

3. สถาบนัท่ีผลิต

งานวิจยั 

UNIVER 1 = มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 = มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 = มหาวิทยาลยับรูพา 

4 = มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5 = มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

6 = มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

7 = มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

8 = มหาวิทยาลยัศลิปากร 

9 = มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

10 = มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

4. สาขาท่ีผลิตงานวิจยั 

 

DIVIS 

 

1 = การสอนภาษาไทย 

2 = หลกัสตูรและการสอน 

3 = วดัและประเมินผลทางการศกึษา 

4 = เทคโนโลยีการศกึษา 

  5. จํานวนหน้า 

     5.1 จํานวนหน้า

ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

PAGE1 

 

 

 

 

 

1 = 151 – 200 

2 = 201 – 250 

3 = 251 – 300 

4 = 301 – 350 

5 = 351 – 400 

6 = 401 – 450 
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

5.2 จํานวนหน้าไมร่วม 

      ภาคผนวก 

PAGE2 1 = 51 – 100 

2 = 101 – 150 

3 = 151 - 200 

  6. วตัถปุระสงค์ของ   

งานวิจยั 

  

OBJEC 

 

 

1 = การเปรียบเทียบ    

2 = การเปรียบเทียบและพฒันา   

3 = การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 

  7. แนวคดิ / ทฤษฎี 

 

THEORY 

 

1 = ทฤษฎีการคดิวิเคราะห์ 

2 = ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3 = ทฤษฎีพหปัุญญา  

4 = ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา 

5 = ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

6 = ทฤษฎีอ่ืน ๆ 

  8. จํานวนแนวคดิ / ทฤษฎี NUMTHEO 1-99 
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

  9. รูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ 

 

TECHNIC 0 = ไมร่ะบ ุ

1 = การเรียนรู้แบบแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วย

ตนเอง 

2 = การสอนแบบอปุนยั 

3 = การเรียนแบบร่วมมือ 

4 = การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 

5 = การเรียนรู้แบบซปิปา 

6 = การเรียนรู้แบบพหปัุญญา 

7 = การสอนโดยใช้ผงัความคดิ 

8 = การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

9 = การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

  10 = การสอนแบบหมวกหกใบ 

11 = การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KMLH Plus 

12 = การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 

13 = การสอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบเกม 

14 = การเรียนรู้ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 

10. จํานวนรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้  

NUMTECHNI

C 

1-99 

11. ส่ือการสอน STRUC 0   = ไมร่ะบ ุ

1   = นิทาน 

1 = เพลง 

2 = ขา่ว 

3 = ชดุกิจกรรม 

4 = บทความ 
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

11. ส่ือการสอน (ตอ่) STRUC 5 = สารคดี 

6 = เร่ืองสัน้ 

7 = ร้อยกรอง 

8 = เกม 

12. จํานวนส่ือการสอน NUMSTRU 1-99 

13. สมมตฐิาน 

      13.1 ประเภทสมมตฐิาน 

 

 

       13.2 จํานวนสมมตฐิาน 

 

TYPHYP 

 

 

NUMHYP 

 

0= ไมมี่สมมตฐิาน 

1= สมมตฐิานแบบมีทิศทาง 

2= สมมตฐิานแบบไมมี่ทิศทาง 

1– 9 

  14. จํานวนตวัแปรหลกั 

14.1  ตวัแปรตาม 

       14.2 ตวัแปรต้น 

 

NUMDV 

NUMIV 

 

1 – 9 

1 – 9 

  15. กลุม่ตวัอยา่ง 

15.1 ระดบัชัน้ของกลุม่  

    ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_GRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

2 = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

3  = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

4 = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

5 = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

6  = ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

7 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

8 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

9 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

10 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ระดบัชัน้ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง(ตอ่) 

 

15.2 ขนาดของกลุม่  

        ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

       15.3  กระบวนการ    

            เลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

S_SIZE 

 

 

 

 

 

S_RAND 

 

11 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

12 = ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 

1    = 11 – 30 

1 = 31 – 50 

2 = 51 – 70 

3 = 71 – 90 

4 = 91 – 110 

 

0 = ไมร่ะบ ุ

1 = ใช้ประชากรศกึษา 

2 = เลือกแบบเจาะจง 

3 = สุม่อยา่งงา่ย 

4 = สุม่อยา่งมีระบบ 

5 = สุม่แบบแบง่กลุม่ 

6 = สุม่แบบแบง่ชัน้ 

7= สุม่แบบหลายขัน้ตอน 

  16. การออกแบบการวิจยั

เชิงทดลอง   

DESIGN 

 

1 = The One-Group Pre-Test/Post-Test Design 

2 = Nonrandomized Control Group Pretest – 

Posttest Design 

3 = The Randomized Control Group Pretest – 

Posttest Design 

4  = อ่ืนๆ 
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

17.  เคร่ืองมือ 

       17.1 ประเภทเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

       17.2 จํานวนเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยั 

      17.3ความเท่ียงตรงของ

เคร่ืองมือ 

 

 

 

 

       17.4 ชนิดของความ

เช่ือมัน่ 

 

TYPEINS 

 

 

 

 

 

 

NUMINS 

 

VALIDIN 

 

 

 

 

 

TYPRELI 

 

1 = แบบทดสอบ  

2 = แบบทดสอบ  และแบบประเมนิ 

3 = แบบทดสอบ  และแบบฝึกทกัษะ 

4 = แบบทดสอบ  และแบบสอบถาม 

5 = แบบทดสอบ  แบบประเมนิ  และแบบสอบถาม 

6= แบบทดสอบ  แบบฝึกทกัษะ  และแบบประเมนิ 

7= แบบทดสอบ  แบบฝึกทกัษะ  และแบบสอบถาม 

0 – 99 

 

1 = ไมร่ะบ ุ

2 = ความตรงตามเนือ้หา 

3 = ความตรงตามโครงสร้าง 

4= ความตรงตามเนือ้หา และความตรงตามโครงสร้าง  

5= อ่ืน ๆ 

 

1 = ไมร่ะบคุา่ความเช่ือมัน่ 

2 = Kuder –Richardson 

3 = Lovett  method 

4 = อ่ืนๆ 

18. ระยะเวลาเก็บรวบรวม 

      ข้อมลู 

TIME 0 = ไมร่ะบ ุ

1 = น้อยกวา่ 11 ชั่วโมง 

2 = 11 – 20  ชั่วโมง 

3 = 21 – 30  ชั่วโมง               
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ช่ือตัวแปร รหัสและความหมาย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

19. ประเภทสถิตท่ีิใช้ TYPESTA 1 = t – test dependent 

2 = t – test independent 

3 = one – way ANCOVA 

4 = one – way MANOVA 

5 = Hotelling T

6 = t – test dependent  and t – test independent 

2 

20. คะแนนในการประเมิน 

      คณุภาพงานวิจยั 

EVARES 1= 2.01 – 3.00 

2 = 3.01 – 4.00 
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แบบประเมนิคุณภาพงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ช่ือผู้ วิจยั............................................................................................ ปีท่ีพิมพ์...............................  

ช่ืองานวิจยั.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

สถาบนัท่ีผลิตงานวิจยั....................................................................................................................  

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัลกัษณะงานวิจยัท่ีประเมิน 

ข้อ ลักษณะงานวจัิยท่ีประเมนิ ผลการประเมิน 

1 2 3 4 

1 ช่ือเร่ืองมีความชดัเจน และองค์ประกอบครบ      

2 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  ชดัเจน  สอดคล้องกบัเร่ืองท่ี

ทําวิจยั 

    

3 วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  ถกูต้องตามหลกัการวิจยั     

4 เหตผุลและความจําเป็นในการทําวิจยัมีความสมเหตสุมผล     

5 สมมตุฐิานถกูต้อง  ชดัเจน  ตามหลกัการวิจยั     

6 กําหนดขอบเขตของการวิจยัได้อยา่งครบถ้วน     

7 การนยิามศพัท์เฉพาะมีความชดัเจน     

8 กรอบแนวคดิในการวิจยัมีความถกูต้องเหมาะสมชดัเจนตามหลกัการ

วิจยั 

    

9 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีปริมาณมากพอ     

10 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกบัปัญหาการวิจยั     

11 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีความทนัสมยั     

12 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่น

เหมาะสม 

    

13 การออกแบบการวิจยัสอดคล้องกบัปัญหาการวิจยั     
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ข้อ ลักษณะงานวจัิยท่ีประเมนิ ผลการประเมิน 

1 2 3 4 

14 ขัน้ตอนการวิจยัมีความชดัเจน     

15 กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งได้เหมาะสมกบัการวิจยั     

16 การเลือกกลุม่ตวัอยา่งและเกณฑ์ในการคดัเลือกมีความถกูต้อง

เหมาะสม 

    

17 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีคณุภาพ     

18 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีความชดัเจนและเหมาะสม     

19 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีความถกูต้องเหมาะสมกบัลกัษณะของ

ข้อมลู 

    

20 ลกัษณะการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู     

21 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีความถกูต้องชดัเจน     

22 ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลมุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และปัญหา

การวิจยั 

    

23 การอภิปรายผลการวิจยัท่ีได้กบัผลงานวิจยัในอดีต     

24 ข้อเสนอแนะมีความชดัเจน  และเป็นประโยชน์     

25 เป็นงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบตั ิ     

26 เป็นงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ     
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพสาํหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 

1. ช่ือเร่ืองมีความชัดเจนและองค์ประกอบครบ  

1 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั 

2 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้นหรือ 

ตวัแปรตามอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

3 หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้นและ 

ตวัแปรตามครบถ้วน 

4    หมายถึง ระบถึุงปัญหาการวิจยั  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  ได้แก่  ตวัแปรต้นและ 

ตวัแปรตามและระบกุลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา 

2. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเร่ืองท่ีทาํวิจัย 

1     หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  ไมไ่ด้ 

  ระบใุห้เห็นประเดน็ของปัญหาและความสําคญัในการทําวิจยั 

2     หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ปัญหาและ 

ความสําคญัในการทําวิจยั  แตย่งัไมค่รอบคลมุประเดน็ท่ีศกึษา  เนือ้ความไม ่

ตอ่เน่ืองสอดคล้อง 

3     หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ปัญหาและ 

ความสําคญัในการทําวิจยั  ครอบคลมุประเดน็ท่ีศกึษาโดยมีเหตผุลสนบัสนนุ     

เนือ้ความไมต่อ่เน่ืองสอดคล้อง 

4      หมายถึง ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเดน็ปัญหาและ 

ความสําคญัในการทําวิจยั  ครอบคลมุประเดน็ท่ีศกึษาโดยมีเหตผุลสนบัสนนุ     

ข้อความมีความกระชบั  ตรงประเดน็ 
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3. วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับช่ือเร่ือง ถูกต้องตามหลักการวิจัย 

1     หมายถึง วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง 

2     หมายถึง วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  และระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา 

3     หมายถึง วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  ระบตุวัแปรสําคญัท่ีศกึษา  และ  

  ระบวิุธีท่ีศกึษา 

4      หมายถึง วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  ระบกุลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา  ระบตุวัแปร 

  สําคญัท่ีศกึษา  และระบวิุธีท่ีศกึษา 

4. เหตุผลและความจาํเป็นในการทาํวิจัยมีความสมเหตุสมผล 

1     หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจเพียงอยา่งเดียว 

2     หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ  และไมมี่ผู้ใดเคยทํามาก่อน 

3     หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ  เป็นเร่ืองท่ีได้องค์ความรู้ใหม ่ และไมมี่ผู้ใดเคยทํามาก่อน 

4      หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ  เป็นเร่ืองท่ีได้องค์ความรู้ใหม ่ และไมมี่ผู้ใดเคยทํามาก่อน   

   และเป็นปัญหาเร่งดว่น 

5. สมมุตฐิานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย 

1     หมายถึง มีการระบสุมมตฐิาน  แตไ่มส่อดคล้องกบัจดุมุง่หมายการวิจยั  ขอบเขตกว้าง 

เกินไป  ไมมี่ประเดน็เฉพาะเพ่ือคาดวา่จะเป็นคําตอบท่ีได้จากการวิจยั 

2     หมายถึง มีการระบสุมมตฐิานท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการวิจยั  แตข่อบเขตกว้าง 

  เกินไป   ไมร่ะบท่ีุมาของสมมตฐิานนัน้ ไมมี่ประเดน็เฉพาะเพ่ือคาดวา่จะเป็น 

  คําตอบท่ีได้จากการวิจยั  หรือไมส่มเหตสุมผล   

3     หมายถึง มีการระบสุมมตฐิานท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการวิจยั  ขอบเขตพอเหมาะ   

  สมเหตสุมผล  มีท่ีมาของสมมตฐิาน  แตใ่ช้ภาษาไมก่ระชบัชดัเจน  เนือ้หา 

  วกวน  สมมตฐิานบางข้ออา่นแล้วไมส่ามารถระบไุด้วา่ประเดน็ท่ีคาดวา่จะ 

  เป็นคําตอบท่ีได้จากการวิจยัคืออะไร 

4      หมายถึง มีการระบสุมมตฐิานท่ีสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายการวิจยั  ขอบเขตพอเหมาะ   

  สมเหตสุมผล  มีคําถามเพียง 1 ประเดน็ในแตล่ะข้อ  และคาดวา่จะเป็น 

  คําตอบท่ีได้จากการวิจยั ใช้ภาษากระชบัชดัเจน   อา่นเข้าใจงา่ย 
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6. กาํหนดขอบเขตของการวจัิยได้อย่างครบถ้วน 

1     หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัเพียง 1 สว่น เชน่ ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง 

2     หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยั 2 สว่น เชน่ ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง  และตวัแปร 

  อิสระหรือตวัแปรตามอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3     หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยั 3 สว่น เชน่ ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง และตวัแปร 

  ครบถ้วน 

4      หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัครบ 4 สว่น คือ  ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง ตวัแปร 

  ครบถ้วน  และนิยามศพัท์เฉพาะ 

7. การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 

1     หมายถึง มีการนยิามเชงิทฤษฎีตวัแปรสําคญัท่ีศกึษา แตไ่มค่รบถ้วน 

2     หมายถึง มีการนยิามเชงิทฤษฎีตวัแปรสําคญัท่ีศกึษาอยา่งครบถ้วน 

3     หมายถึง มีการนยิามเชงิทฤษฎี และนิยามเชิงปฏิบตักิารตวัแปรสําคญัท่ีศกึษา แต ่

  ไมค่รบถ้วน 

4      หมายถึง มีการนยิามเชงิทฤษฎี และนยิามเชงิปฏิบตักิารตวัแปรสําคญัท่ีศกึษาอยา่ง 

  ครบถ้วน 

8. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย 

1 หมายถึง ระบกุรอบแนวคดิโดยแสดงทฤษฎีหรือหลกัการท่ีมาของกรอบแนวคดิไม ่

  ครบถ้วน  ไมมี่การสงัเคราะห์  และสร้างกรอบแนวคดิให้เห็น 

2 หมายถึง ระบกุรอบแนวคดิโดยแสดงทฤษฎีหรือหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคดินัน้ 

  ครบถ้วน แตไ่มมี่การสงัเคราะห์และสร้างกรอบแนวคดิให้เห็น 

3 หมายถึง ระบกุรอบแนวคดิโดยแสดงทฤษฎีหรือหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคดินัน้ 

  ครบถ้วน มีการสงัเคราะห์ และสรุปกรอบแนวคดิ แตไ่มมี่แผนภาพแสดง 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  หรือแสดงแผนภาพความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

  ตวัแปรแตไ่มถ่กูต้อง 

4 หมายถึง ระบกุรอบแนวคดิโดยแสดงทฤษฎีหรือหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคดินัน้ 

ครบถ้วน มีการสงัเคราะห์ สรุปกรอบแนวคดิ และแสดงแผนภาพ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอยา่งถกูต้อง 
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9. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีปริมาณมากพอ 

1     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีจํานวนน้อยกวา่ 10 เลม่ 

2     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีจํานวน 10 - 15 เลม่ 

3     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีจํานวน  16 – 20 เลม่ 

4      หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีจํานวนมากวา่ 20 เลม่ 

10. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 

1     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทํางานวิจยั แตใ่ห้รายละเอียดไม ่

  ครบถ้วน  ไมมี่การสงัเคราะห์สรุปเนือ้หา 

2     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทํางานวิจยั ให้รายละเอียดชดัเจน 

  และมีการสงัเคราะห์สรุปเนือ้หาในบางสว่น 

3     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทํางานวิจยั ให้รายละเอียดชดัเจน 

มีการสงัเคราะห์สรุปเนือ้หาทกุหวัข้อ แตข้่อความไมก่ระชบัหรือไมค่รอบคลมุ  

อา่นเข้าใจยาก 

4      หมายถึง เอกสารและงานวิจยัสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทํางานวิจยั ให้รายละเอียดชดัเจนมี 

  การสงัเคราะห์สรุปเนือ้หาทกุหวัข้อ ข้อความกระชบั ครอบคลมุสาระสําคญั 

  อา่นเข้าใจงา่ย 

11. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีความทันสมัย 

1     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปริมาณไมถึ่ง 30%  

  ของเอกสารงานวิจยัท่ีนํามาอ้างอิงทัง้หมด 

2     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกวา่  

  30 - 50%  ของเอกสารงานวิจยัท่ีนํามาอ้างอิงทัง้หมด 

3     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกวา่  

  51 - 70%  ของเอกสารงานวิจยัท่ีนํามาอ้างอิงทัง้หมด 

4      หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกวา่  

  70%  ของเอกสารงานวิจยัท่ีนํามาอ้างอิงทัง้หมด 
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12. เอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม 

1     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีเพียงภาษาไทยเทา่นัน้ 

2     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีสดัสว่นเป็นภาษาไทย 80% และ 

  ภาษาตา่งประเทศ 20% 

3     หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีสดัสว่นเป็นภาษาไทย 50% และ 

  ภาษาตา่งประเทศ 50% 

4      หมายถึง เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีสดัสว่นเป็นภาษาไทย 30% และ 

  ภาษาตา่งประเทศ 70% 

13. การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 

1 หมายถึง การออกแบบวิจยัทําให้ได้แนวทางการวิจยัท่ีจะได้คําตอบตรงประเดน็กบั 

  ปัญหาวิจยั 

2     หมายถึง การออกแบบวิจยัทําให้ผลของการวิจยัมีความตรงภายใน หรือความตรง 

  ภายนอกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3     หมายถึง การออกแบบวิจยัทําให้ผลของการวิจยัมีความตรงภายใน และความตรง 

  ภายนอก 

4      หมายถึง การออกแบบวิจยัทําให้ผลของการวิจยัมีความตรงใน ความตรงภายนอก 

  และทําให้ได้แนวทางการวิจยัท่ีจะได้คําตอบตรงประเดน็กบัปัญหาวิจยั 

14. ขัน้ตอนการวิจัยมีความชัดเจน 

1     หมายถึง อธิบายวิธีการดําเนินการวิจยัไมเ่ป็นขัน้ตอนและขาดความครบถ้วน 

2     หมายถึง อธิบายวิธีการดําเนินการวิจยัเป็นขัน้ตอนแตข่าดความครบถ้วน  และไม ่

  ชดัเจนทกุขัน้ตอน 

3     หมายถึง อธิบายวิธีการดําเนินการวิจยัเป็นขัน้ตอน ครบถ้วน  แตย่งัไมช่ดัเจนทกุ 

  ขัน้ตอน   

4      หมายถึง อธิบายวิธีการดําเนินการวิจยัเป็นขัน้ตอนอยา่งครบถ้วนและชดัเจนทกุ 

  ขัน้ตอน  
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15. กาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมกับการวิจัย 

1     หมายถึง ไมร่ะบกุลุม่ประชากร แตร่ะบกุลุม่ตวัอยา่ง 

2     หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง แตไ่มมี่วิธีการเลือกตวัอยา่ง 

3     หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และระบวิุธีการเลือกตวัอยา่ง แตใ่ห้ 

  รายละเอียดไมช่ดัเจน 

4      หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร ระบกุลุม่ตวัอยา่ง ให้รายละเอียดวิธีการเลือกตวัอยา่ง  

  และอธิบายรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอนชดัเจน 

16. การเลือกกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม 

1     หมายถึง ระบวิุธีการเลือกตวัอยา่ง 

2     หมายถึง ระบวิุธีการเลือกตวัอยา่ง  และเกณฑ์ในการคดัเลือก 

3     หมายถึง ระบวิุธีการเลือกตวัอยา่ง  เกณฑ์ในการคดัเลือก  และท่ีมาของการกําหนด 

  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งแตข่าดความชดัเจน 

4      หมายถึง ระบวิุธีการเลือกตวัอยา่ง  เกณฑ์ในการคดัเลือก  และท่ีมาของการกําหนด 

  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีชดัเจนถกูต้อง 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิยมีคุณภาพ 

1     หมายถึง ระบท่ีุมา/วิธีสร้างเคร่ืองมือ แตไ่มนํ่าเสนอคณุภาพ หรือวิธีการตรวจสอบ 

  คณุภาพของเคร่ืองมือ 

2     หมายถึง ระบท่ีุมา/วิธีสร้างเคร่ืองมือชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพ 

  ของเคร่ืองมือบางสว่น แตไ่มมี่การทดลองนําไปใช้งาน 

3     หมายถึง ระบท่ีุมา/วิธีสร้างเคร่ืองมือชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพ 

  ของเคร่ืองมือครบถ้วน  มีการทดลองนําไปใช้งาน แตไ่มนํ่าเสนอผลการ 

  ตรวจสอบและไมนํ่าเสนอแนวทางการปรับปรุงเคร่ืองมือ 

4      หมายถึง ระบท่ีุมา/วิธีสร้างเคร่ืองมือชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพ 

  ของเคร่ืองมือครบถ้วน  มีการทดลองนําไปใช้งาน  มีการนําเสนอผลการ 

  ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงคณุภาพเคร่ืองมือก่อนนําไปใช้ 
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18. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม 

1     หมายถึง ระบถึุงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูบางสว่น ไมร่ะบเุป็นขัน้ตอน อา่นแล้ว 

  สบัสน 

2     หมายถึง ระบถึุงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอน  แตวิ่ธีการให้รายละเอียด 

  ไมช่ดัเจน 

3     หมายถึง ระบกุระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอน วิธีการเก็บข้อมลูเหมาะสม 

  ข้อความไมก่ระชบั  แตอ่า่นเข้าใจยาก 

4      หมายถึง ระบถึุงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอน วิธีการเก็บข้อมลูเหมาะสม  

  ใช้ข้อความกระชบั อา่นเข้าใจงา่ย  และมีการระบวิุธีการแก้ปัญหาในระหวา่ง 

  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

19. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล 

1     หมายถึง สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยับางสว่น   

  ระดบัข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์ไมเ่หมาะสมกบัสถิต ิ และไมมี่การตรวจสอบ 

  ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิตวิิเคราะห์ 

2     หมายถึง สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั  แตร่ะดบั 

  ข้อมลูท่ีจะนํามาวิเคราะห์ไมส่อดคล้องกบัสถิต ิ และไมมี่การตรวจสอบ 

  ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิตวิิเคราะห์ 

3     หมายถึง สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั  และ 

  ระดบัข้อมลูท่ีจะนํามาวิเคราะห์  มีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิต ิ

  วิเคราะห์ 

4      หมายถึง สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์/ปัญหาวิจยั และ 

  ระดบัข้อมลูท่ีจะนํามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิต ิ

  วิเคราะห์ และปรับแก้ข้อมลูให้สามารถนํามาใช้ในการทดสอบสมมตฐิานได้ 
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20. ลักษณะการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1     หมายถึง มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีควรจะนําเสนอ แตไ่มค่รบถ้วน 

2     หมายถึง มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีควรจะนําเสนออยา่งครบถ้วน แตวิ่ธี 

  นําเสนอไมเ่หมาะสม เชน่ แสดงเป็นข้อความ อา่นเข้าใจยาก 

3     หมายถึง มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีควรจะนําเสนออยา่งครบถ้วน วิธี 

  นําเสนอเหมาะสม เชน่ นําเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภมูิ รูปภาพ ฯลฯ แต ่

  ไมมี่การอธิบายผลการวิเคราะห์ 

4      หมายถึง มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีควรจะนําเสนออยา่งครบถ้วน วิธี 

  นําเสนอเหมาะสม เชน่ นําเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภมูิ รูปภาพ ฯลฯ   

  และมีการอธิบายผลการวิเคราะห์ 

21. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน 

1     หมายถึง ไมมี่การแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูไมค่รบถ้วน 

  และไมถ่กูต้องตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้ 

2     หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูบางประเดน็  แตย่งัไม ่

  กระชบัชดัเจน  และสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ท่ีได้  

3     หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูบางประเดน็  ถกูต้อง  

  กระชบั ชดัเจน อา่นเข้าใจงา่ย  และสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ท่ีได้ 

4      หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูครบทกุประเดน็ 

  ถกูต้อง กระชบั ชดัเจน อา่นเข้าใจง่าย  และสอดคล้องกบัผลวิเคราะห์ท่ีได้ 
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22. ผลสรุปท่ีได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย 

1     หมายถึง สรุปผลวิจยัไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั หรือข้อมลูท่ีได้จากการ 

  ค้นพบ 

2     หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยับางสว่น แตไ่มค่รอบคลมุทกุ 

  หวัข้อ 

3     หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั ตอบปัญหาวิจยัครอบคลมุทกุ 

  หวัข้อ  แตข้่อความไมก่ระชบั อา่นเข้าใจยาก ไมต่รงประเดน็กบัหวัข้อท่ี 

  ต้องการสรุป 

4      หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั ตอบปัญหาวิจยัครอบคลมุทกุ 

  หวัข้อ  ใช้ข้อความกระชบั อา่นเข้าใจงา่ย  ตรงประเดน็กบัหวัข้อท่ีต้องการสรุป 

23. การอภปิรายผลการวิจัยท่ีได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีต 

1 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยัแตเ่ป็นข้อคดิเหน็สว่นตวัของผู้ วิจยัขาดความ 

  สมเหตสุมผล ไมค่รอบคลมุทกุประเดน็ปัญหา  และขาดเอกสารหรืองานวิจยั 

  ในอดีตรองรับ 

2     หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยัท่ีได้กบัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งสมเหตสุมผล แตไ่ม่ 

  ครอบคลมุทกุประเดน็ปัญหาวิจยั  และขาดเอกสารหรืองานวิจยัในอดีต 

  รองรับ 

3     หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยัท่ีได้กบัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งสมเหตสุมผล  

  ครอบคลมุทกุประเดน็ปัญหาวิจยั  มีการอ้างอิงเอกสารหรืองานวิจยัในอดีต 

  รองรับ   

4      หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยัท่ีได้กบัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งสมเหตสุมผล  

  ครอบคลมุทกุประเดน็ปัญหาวิจยั  มีการอ้างอิงเอกสารหรืองานวิจยัใน 

  อดีตรองรับ  และมีการเช่ือมโยงความรู้ 
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24. ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ 

1     หมายถึง มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  กว้างขวางเกินจริง 

2     หมายถึง มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  ไมก่ว้างขวางเกินจริง   

3     หมายถึง มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  ไมก่ว้างขวางเกินจริง  เป็นผลจาก 

  การวิจยัมีเหตผุลรองรับ   

4      หมายถึง มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  ไมก่ว้างขวางเกินจริง  เป็นผลจาก 

  การวิจยัมีเหตผุลรองรับ  เห็นแนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ท่ีชดัเจน  ทําให้ได้ 

  เช่ือมโยงความรู้/ขยายองค์ความรู้ใหม ่

25. เป็นงานวจัิยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏบัิต ิ

1     หมายถึง ผลการวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม ่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบักลุม่ 

  บคุคล 

2     หมายถึง ผลการวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม ่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบั 

  หนว่ยงาน 

3     หมายถึง ผลการวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม ่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบั 

  กลุม่จงัหวดั 

4      หมายถึง ผลการวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม ่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบั 

  กลุม่ประเทศ 

26. เป็นงานวจัิยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวชิาการ 

1     หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดบัการประยกุต์ทฤษฎีเพ่ือนําไปใช้ 

2     หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดบัท่ีได้องค์ความรู้ใหม ่

3     หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดบัท่ีได้องค์ความรู้ใหม ่ปรับปรุงทฤษฎีและ 

  แนวคดิ 

4      หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดบัท่ีได้องค์ความรู้ใหม ่ปรับปรุงทฤษฎีและ 

  แนวคดิ รวมไปถึงการประยกุต์ทฤษฎีเพ่ือการนําไปใช้ 
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