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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจและศึกษาสภาพงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์
ในด้านข้อมูลที่จะให้เนื้อหาสาระ วิธีวิทยาและด้านคุณภาพที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และศึกษาวิธกี ารสอนทีส่ ง่ ผลต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ด้วยการวิเคราะห์
อภิมาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตั้งแต่ปี 2525-2547 และเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง จ�ำนวน 15 เล่ม ซึ่งผู้วิจัย
ใช้การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธีของ Glass
ได้ค่าขนาดอิทธิพลจ�ำนวน 15 ค่า จากนั้นน�ำค่าที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลด้วย Mann-Whitney U Test และ Kruskal Wallis Test
ผลการศึกษาพบว่า
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ขนาดอิทธิพลกับตัวแปรวิธกี ารสอน ณ
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติได้ที่ .05 ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปร วิธีการสอนแตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ขนาดอิทธิพลกับตัวแปรแนวคิดทีส่ ำ� คัญ
ที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติได้ที่ .05 ค่าเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลกับตัวแปรแนวคิดทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ศกึ ษาเกีย่ วกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไม่แตก
ต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: วิธีการสอน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์อภิมาน

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Abstract
The objective of the research is to observe and study the research
works obtained from synthesis data which produce contexts, methodology
and quality related to critical thinking. In addition, the research is also
proposed to study the ways of teachings which influence critical thinking by
meta-analysis. In this study, the sampled groups are the graduated thesis
with studies involving in critical thinking during the year 1982-1994 and the
15 experimental researches with the sampled groups chosen very specifically
by the researcher. The data were already collected by characteristic research
form and evaluation quality research form and then are analyzed by method
of Glass resulting in 15 effect sizes. Subsequently, these 15 effect sizes are
brought to analyze the difference of the average of effect sizes by means of
Mann-Whiney U Test and Kruskal Wallis Test.
1. The analyzed difference of the average of the effect sizes of the
factors and the ways of teaching was statistically significant at 0. 05 so both
factors mentioned above are different.
2. The analyzed difference of the average of the effect sizes of the
factors and the important concepts related to critical thinking is statistically
significant at 0. 05 so both factors mentioned above are not different.
Keywords: Teaching Methods, Critical Thinking, Meta-Analysis
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การเปลี่ยนของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน รวมถึง
ระบบการศึกษาในปัจจุบันนอกจากจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในแง่เนื้อหาสาระแล้ว
การพัฒนาวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical
thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่รวมไปถึงการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์และคิดเพื่อ
แก้ปัญหาก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายอันพึงประสงค์ของการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ในหมวด 4 ข้อ (2)
ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ คนไทย
ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การคิดเป็น คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง
การคิดอย่างมีเหตุผล และการไตร่ตรองรอบคอบก่อนจะตัดสินใจเชื่อ หรือกระท�ำสิ่งใด ๆ
การคิดดังกล่าว จะส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นการใช้ปัญญาในการคิด
พิจารณา ไตร่ตรอง ผสมผสานกับทักษะและประสบการณ์เดิม (อมรรัตน์ เตชะนอก
และคณะ, 2563)
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนสามารถยืนยันได้ว่า
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของบุคคลโดยการจัดสภาพการณ์
ทีเ่ หมาะสม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน เรียนรูท้ กั ษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิจิตร
ศรีสอ้าน, 2542) หรือรู้จักวิธีการสอนหลายแบบและรู้จักเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสาระของเนื้อหาวิชาที่สอน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543) และ
การเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดกระจายความคิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ในการหาค�ำตอบ การอธิบาย การแก้ปัญหา การอภิปรายถึงธรรมชาติของมโนทัศน์ของ
สิ่งที่เรียน การให้ความรู้แก่เพื่อนเป็นการพัฒนา กระบวนการคิด ของผู้เรียน นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการสอนทีเ่ ป็นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยการค้นคว้าหาข้อมูล ท�ำความเข้าใจ
คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ สังเคราะห์ข้อมูล ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนากระบวนการ
คิดของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2542) การศึกษาของด�ำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์ (2559)
พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างเสริมศักยภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างมีตรรกะเป็นขั้นตอน ก่อนที่จะตัดสินใจ จะเชื่อ หรือเห็นแย้งกับข้อมูล
และสารสนเทศ
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ดั ง นั้ น จากที่ ก ล่ า วมามี วิ ธี ก ารสอนหลายแบบที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด
วิจารณญาณ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่จ�ำเป็นและส�ำคัญส�ำหรับผู้เรียนทุกระดับ การศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ก็เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และ
สามารถน�ำความรูไ้ ปคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หาและคิดแบบมีเหตุผล เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จากการ
คิดวิเคราะห์ไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ในการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องเลือกวิธสี อนให้สอดคล้องเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดอย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการสอนและสื่อการสอนและปัจจัยด้าน
ผู้เรียนที่สัมพันธ์กับการคิดวิจารณญาณ วิธีการรูปแบบต่าง ๆ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการคิดอย่างวิจารญาณ เมื่อพิจารณาด้านคุณลักษณะของงานวิจัย พบว่า
มีลักษณะแตกต่างกันไปตามด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยที่ผ่านมามีความหลากหลาย และ
ให้ผลสรุปที่แตกต่างกันไปตามด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยที่ผ่านมามีความหลากหลาย และ
ให้ผลสรุปที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยต้องการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อส�ำรวจและศึกษาสภาพงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ในด้านข้อมูล
ที่จะให้เนื้อหาสาระ วิธีวิทยาและด้านคุณภาพที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. เพื่อศึกษาวิธีการสอนที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการวิเคราะห์
อภิมาน
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
Ennis (1987) ได้อธิบายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดหาเหตุผล
คิดแบบไตร่ตรอง ซึ่งเน้นการตัดสินว่า อะไรควรเชื่อหรืออะไรควรท�ำ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วย ความสามารถ (Ability) และลักษณะทีแ่ สดงออก (Disposition)
และเอนนิส ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการคิดหาเหตุผล (Reason
Thinking) คิดแบบไตร่ตรอง (Reflective Thinking) เน้นการตัดสินใจว่า อะไรควรเชื่อ
หรืออะไรควรท�ำ จากความหมายนี้ มีประเด็นที่สำ� คัญดังนี้ ประการแรก การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการคิดที่ใช้เหตุผล ประการที่สอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิด
แบบไตร่ตรองในการตรวจสอบเหตุผลทั้งของตนเองและของผู้อื่น ประการที่สาม การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเน้นที่การคิดอย่างตั้งใจมีสติ (Consciously) เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ ประการที่สี่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเน้นที่การตัดสินใจว่า อะไรควรเชื่อหรือ
อะไรควรท�ำ
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วิธีการสอนแต่ละวิธีข้างต้น สามารถก�ำหนดเป็นลักษณะการสอนเป็น 3 กลุ่ม

1. วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน เป็นการสอนที่ผู้สอนท�ำหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ชี้น�ำ และควบคุมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอน หรือ การสอนที่ผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า
ร้อยละ 50 ในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนการรู้ด้วยตนเอง และ/หรือ การจัดกลุ่มผู้เรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนผู้ร่วมกัน โดยผู้สอนท�ำหน้าที่คอยอ�ำนวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือ การสอนที่ผู้เรียน
มีบทบาทในการเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. วิธีสอนที่เน้นบทบาททั้งผู้เรียนและผู้สอน เป็นการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอน
มีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน หรือการสอน
และผู้เรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนประมาณร้อยละ 50 เท่ากันในกิจกรรม
การเรียนการสอน
แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการวิเคราะห์อภิมาน
การวิเคราะห์เป็นวิธีวิทยาการวิจัยแบบนึ่งที่มุ่งศึกษาหาข้อสรุปของผลการวิจัย
เพื่อเป็นข้อยุติโดยการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน
ด้วยการน�ำวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ โดยหน่วยการวิเคราะห์คือ “งานวิจัย” ข้อมูล
ส�ำหรับการวิเคราะห์ คือ “ดัชนีมาตรฐานและข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย” โดยผลที่ได้
เป็นค�ำตอบใหม่ ซึ่งยังไม่มีใครค้นพบมาก่อน ท�ำให้ได้สารสนเทศที่ลึกซึ้ง สามารถน�ำไปใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง (สุ วั ฒ นา สุ ว รรณเขตนิ ค ม, 2529; อุ ทุ ม พร
จามรมาน, 2531; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
ดัชนีมาตรฐานในการวิเคราะห์อภิมาน
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานนั้นต้องสร้างดัชนีมาตรฐาน
จากผลการวิจัยแต่ละเรื่องก่อน เนื่องจากงานวิจัยที่น�ำมาสังเคราะห์นั้นมีข้อมูลแตกต่างกัน
เช่น แบบแผนวิจัยต่างกัน วัดตัวแปรด้วยเครื่องมือต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้ผลการวิจัยที่ศึกษาปัญหาเดียวกันมีผลอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วย
เราจะน�ำมาเปรียบเทียบหรือสังเคราะห์ผลการวิจัยทันทีเลยไม่ได้ ซึ่งจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อ
มีการเปลี่ยนรูปผลการวิจัยนั้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเสียก่อน นั่นก็คือ การสร้างดัชนี
มาตรฐานนั่นเอง
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แผนแบบการวิจัยแบบสองกลุ่มวัดครั้งหลัง (Two-group Posttest Only
Design)
a. สูตรค�ำนวณค่าขนาดอิทธิพล (d) เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่อง
			 d = [yE - yc]/sc		
เมื่อ yE. yc คือ ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
			sc
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม
แผนแบบการวิจยั แบบสองกลุม่ วัดก่อนและหลัง (Two-group, Pretest Posttest
Design)
b. สูตรค�ำนวณค่าขนาดอิทธิพล (d) เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรต่อเนื่อง และ
ใช้คะแนนการเปลี่ยนแปลง (G)
เมื่อ		 d = ⎣GE - GC ⎦/SY เมื่อ SY = SG / 2√(1 - rEC)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2547 จ�ำนวน 57 เล่ม
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2547 จ�ำนวน 15 เล่ม ซึ่ง
คัดเลือกจากประชากร โดยใช้วิธีเลือกตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยก�ำหนดขึ้น
3. เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย มีดังนี้
		 3.1 เป็นงานวิจัยที่มีชื่อภาษาอังกฤษประกอบด้วยค�ำว่า “Critical thinking”
		 3.2 เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ที่มีคุณสมบัติ
		 3.3 เป็นงานวิจัยที่มีรายงานสถิติพื้นฐาน และสถิติที่เป็นผลจากการทดสอบ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่เพียงพอต่อการน�ำไปใช้ค�ำนวณค่าขนาดอิทธิพลตามสูตรของ Glass
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่
1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
2. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
1. ส� ำ รวจรายชื่ อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด วิ จ ารณญาณ จากวารสาร
ทางการศึกษาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากการบริการระบบสืบค้นฐาน
ข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
โดยใช้ค�ำส�ำคัญ
2. ไปส�ำรวจและค้นหาตัวเล่มจริงของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยนั้น ๆ ตาม
รายการที่สืบค้นได้ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า มีตัวเล่มจริง หรือส�ำเนา
ของเล่มนั้น ๆ
3. อ่านงานวิจัยในเบื้องต้น 1 รอบ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาภายในตัวเล่มงานวิจัย
นั้นว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้หรือไม่ และมีเนื้อหา
สาระครบด้วนเพียงพอที่จะน�ำมาสังเคราะห์งานวิจัยได้ เพื่อจะน�ำไปเป็นกลุ่มตัวอย่าง

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

4. ติดต่อห้องสมุดของคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพื่ออัดส�ำเนางานวิจัย
ที่เข้าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
5. อ่ า นงานวิ จั ย โดยละเอี ย ดเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ตามแบบประเมิ น
คุณภาพงานวิจัย
6. อ่านงานวิจัยโดยละเอียด และบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย
7. เตรียมข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์ โดยท�ำการลงรหัสตัวแปรและน�ำไฟล์
ข้อมูล (Import) เข้าสู่โปรแกรมส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม SPSS ค�ำนวณสถิติภาคบรรยาย
ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจง
การกระจาย ความเบ้ และความโด่งของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และ
ด้านคุณภาพของงานวิจัย
2. การค�ำนวณค่าขนาดอิทธิพล (d) โดยใช้สูตร
				
				
		

d=

				
		
โดยที่
d=
		
		
Xpost
=
		
Xpre
=
		
S.D.pre =
		
Xe
=
		
Xc
=
		
S.D.c
=

Xpost - Xpre
S.D.pre
Xe - Xc
S.D.c
ค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม
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3. วิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารญาณ โดยแบ่งเป็น
2 ตอน ได้แก่
		 a. การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของค่าขนาดอิทธิพล เพื่อแสดงการแจกแจง
ของขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่ง ความเบ้
		 b. เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ขนาดอิ ท ธิ พ ล จ� ำ แนกตามรายปั จ จั ย โดยใช้
สถิตินอนพาราเมตริกเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 15 เล่ม โดย
ใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ถ้าตัวแปรอิสระจ�ำแนกได้ 2 ลักษณะ และใช้สถิติ
Kruskal Wallis Test ถ้าตัวแปรอิสระจ�ำแนกได้มากกว่า 2 ลักษณะ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจยั ทีเ่ ป็นตัวแปรต่อเนือ่ ง
ตารางที่ 1 ลักษณะการแจกแจงค่าสถิติของตัวแปรต่อเนื่อง
ตัวแปรชื่อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน พิสัย ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ความเบ้ ความโด่ง
		 มาตรฐาน
1. ค่าความเชื่อมั่น .8131 .0056
.23 .94
.71
.256
-.964
ของเครื่องมือวัด
ตัวแปรการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
2. ขนาดของกลุ่ม
64.33 21.06
75 105
30
-.07
-.148
ตัวอย่าง
3. ค่าขนาดอิทธิพล 1.389 1.031 3.01 3.04
.03
.531 -1.052
ของงานที่เกี่ยวกับ
การคิดอย่างมี
จารณญาณ

จากตารางที่ 1 ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ วัดตัวแปรการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผลการวิเคราะห์พบว่าโดยเฉลีย่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ อยูท่ ี่ .8131 มีคา่ เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
.0056 มีค่าความเบ้ เท่ากับ .256 และมีค่าความโด่ง เท่ากับ -.964 แสดงว่าข้อมูลค่อนข้าง
เบ้ไปทางขวาและค่อนข้างโด่ง
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ส�ำหรับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉลี่ยมีขนาด
ตัวอย่างอยู่ที่ 64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.06 มีค่าความเบ้ เท่ากับ -.07 และ
มีค่าความโด่ง เท่ากับ -.148 แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายและค่อนข้างโด่ง
ส�ำหรับค่าขนาดอิทธิพล ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉลี่ย มีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 1.389 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 มีค่าความเบ้ เท่ากับ .531 และ
มีค่าความโด่ง เท่ากับ -1.052 แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและค่อนข้างโด่ง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลกับตัวแปรวิธีการสอน
วิธีการสอน
วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน

n Mean Rank Mann-Whitney U

Sig.

4

.002

5.50

12.0

วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียน 11
8.91
		
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลกับตัวแปรวิธี
การสอน ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรวิธกี ารสอนแตกต่างกันแต่จากค่า Mean Rank พบว่า วิธกี ารสอนทีเ่ น้นบทบาท
ผู้เรียนมีค่าสูงกว่า วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ขนาดอิทธิพลตัวแปรแนวคิดวิจารณญาณ
แนวคิดวิจารณญาณ
n Mean Rank Kruskal Wallis Sig.
			
Chi-Square
แนวคิดของ Dressel and Mayhew

4

8.25

แนวคิดของ Watson and Glaser

4

6.25

แนวคิดของ Robert Ennis

4

5.00

หมายเหตุ น�ำตัวแปรที่ไม่ระบุแนวคิดออกจากการเปรียบเทียบ

1.654

.437
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จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลกับตัวแปร
แนวคิดวิจารณญาณทีใ่ ช้สำ� หรับการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรแปรแนวคิดวิจารณญาณที่ใช้ส�ำหรับการวิจัย
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การอภิปรายผลด้านคุณภาพของงานวิจัย
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านคุณภาพ ของงานวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนน
ประเมินคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ 2 คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา
คือ อยู่ในระดับ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.7
ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ วัดตัวแปรการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผลการวิเคราะห์
พบว่า โดยเฉลี่ย มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .8131 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .0056
มีค่าความเบ้ เท่ากับ .256 และ มีค่าความโด่ง เท่ากับ -.964 แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้
ไปทางขวาและค่อนข้างโด่ง
ส�ำหรับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉลี่ย มีขนาด
ตัวอย่างอยู่ที่ 64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.06 มีค่าความเบ้ เท่ากับ -.07 และ
มีค่าความโด่ง เท่ากับ -.148 แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายและค่อนข้างโด่ง
ผลการทดสอบขนาดอิทธิพล
ส�ำหรับค่าขนาดอิทธิพลผลการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉลีย่ มีคา่ ขนาดอิทธิพล เท่ากับ
1.389 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 มีค่าความเบ้ เท่ากับ .531 และมีค่าความโด่ง
เท่ากับ -1.052 แสดงว่าข้อมูล ค่อนข้างเบ้ไปทางขวาและค่อนข้างโด่ง
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลกับตัวแปรวิธีการสอน ณ
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล ของตัวแปรวิธี
การสอนแตกต่างกันจากค่า Mean Rank พบว่า วิธกี ารสอนทีเ่ น้นบทบาทผูเ้ รียน มีคา่ สูงกว่า
วิธีสอนที่เน้นบทบาทของผู้สอน
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ขนาดอิทธิพลกับตัวแปร แนวคิดวิจารณญาณ
ทีใ่ ช้สำ� หรับการวิจยั ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลีย่ ขนาด
อิทธิพลของตัวแปรแปรแนวคิดวิจารณญาณที่ใช้ส�ำหรับการวิจัยไม่แตกต่างกัน

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ข้อเสนอแนะ
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านรูปแบบการสอน ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ย
(Mean Rank) ของวิธีสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนสูงกว่า วิธีสอนที่เน้นบทบาทผู้สอน ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมให้มกี ารเรียนการสอนแบบเน้นบทบาทผูเ้ รียนให้มากขึน้ เพือ่ จะส่งผลต่อการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ม่สามารถระบุคำ� ตอบได้ชดั เจนมากนัก เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
มีจ�ำนวนไม่มาก การกระจายของข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่ท�ำการศึกษา ดังนั้น
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น และจะท�ำให้สามารถ
ใช้สถิติวิเคราะห์ที่เป็นสถิติแบบใช้พารามิเตอร์
2. ควรขยายผลการศึกษาในตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิธีการสอน ซึ่งอาจจะ
มีตัวแปรอื่นที่จะส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณ
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