แนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
การเขียนบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียนครอบคลุมองค์ประกอบ
และแม่แบบ ดังนี้

องค์ประกอบของบทคัดย่องานวิ จยั
บทคัดย่อมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนระบุทม่ี าของงานวิจยั เนื้อหาบทคัดย่อ
และคาหลัก เพื่อการค้นคว้า ซึ่งนักศึกษาต้องพิ มพ์ให้จบภายใน 1 หน้ า ได้แก่
1. ที่มาของงานวิ จยั เป็นส่วนทีร่ ะบุรายละเอียดของงานวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน
1.1 ชื่อวิ ทยานิ พนธ์ เป็นชื่อสมบูรณ์ทผ่ี ่านการอนุมตั แิ ละเป็นทางการแล้ว
สาหรับภาษาอังกฤษ ให้พมิ พ์แต่ละคาด้วยอักษรนาตัวใหญ่เท่านัน้
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หมายเหตุ ข้อที่ 1.2 -1.3 ให้พมิ พ์ต่อเนื่องโดยไม่ตอ้ งขึน้ บรรทัดใหม่
2. เนื้ อหาบทคัดย่อ หมายถึงส่วนทีเ่ ป็นบทคัดย่อจริง ให้เว้น 2 บรรทัด
ก่อนพิมพ์คาว่า "บทคัดย่อ" หรือ คาว่า " Abstract" ตรงกลางหน้ากระดาษจะเป็นสาระของ
บทคัดย่อซึง่ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) บทนา (2) วัตถุประสงค์การวิจยั (3) วิธดี าเนินการ
วิจยั (4) ผลการวิจยั และ (5) ข้อเสนอแนะ
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั ยกวัตถุประสงค์ทวไป
ั ่ และวัตถุประสงค์เฉพาะ
หากมีมากกว่า 1 ข้อ ให้จาแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลยใส่ใน (..) แล้วพิมพ์ต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ตอ้ งขึน้ บรรทัดใหม่ (แบบ run-in-text)
2.2 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั มุ่งเสนอข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบการวิจยั ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครือ่ งมือวิจยั การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารสถิติ
2.2.1 การวิ จยั ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการวิจยั เป็ นข้อความแรกทีป่ รากฏในย่อ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับวิธดี าเนินการวิจยั รูปแบบการวิจยั อาจจะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้
การกาหนดรูปแบบการวิจยั มีประโยชน์ คือ ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความชัดเจนใน
รูปแบบการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั บางเรือ่ งซึ่งก่ากึง่ ระหว่างการวิจยั สองรูปแบบ
การระบุรปู แบบอาจระบุเป็นประโยคหรือเป็นส่วนของคาขยายก็ได้

ตัวอย่างการระบุเป็ นประโยคเอกเทศ
"การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงทดลอง ประชากรทีใ่ ช้เป็นนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จังหวัดสระบุร ี โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบ...."
ตัวอย่างการระบุเป็ นคาขยาย
การวิจยั เชิงทดลองนี้ ครอบคลุมประชากรทีเ่ ป็นนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดสระบุร ี โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบ...."
ในบางกรณี การระบุรปู แบบการวิจยั อาจปรากฏในย่อหน้าหรือหัวข้อทีว่ ่า
ด้วยวัตถุประสงค์การวิจยั ก็ได้ เช่น
"การวิจยั เชิงทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ...."
2.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทคัดย่อต้องระบุประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยระบุได้ 2 แนว คือ ระบุประชากรก่อนเป็นข้อความแรก และระบุกลุ่มตัวอย่างก่อน
แล้วโยงถึงประชากร
การระบุประชากรเป็นข้อความแรก ให้ระบุอย่างตรงไปตรงมา เช่น
"....ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ (หรือ ครอบคลุม)....ตามด้วยประเภท
ของประชากร โดยระบุจานวน หากประชากรมีจานวนแน่นอน เช่น จานวนผูบ้ ริหาร จานวนครู
หรือ จานวนนักเรียนสังกัดหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา หรือไม่ระบุจานวน หากประชากรมี
จานวนมากจนระบุจานวนไม่ได้
ส่วนการระบุกลุ่มตัวอย่างก่อนแล้วโยงถึงประชากรในภายหลัง ต้องมีลลี า
ในการเขียนให้การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างกลมกลืน เช่น
"....กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 60 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากจานวนนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ทัง้ หมดในจังหวัดนครสวรรค์
...."
2.2.3 เครือ่ งมือวิ จยั ให้ระบุเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทีจ่ าแนกได้ 5
ประเภท ตามแนว "PACIS" ได้แก่ เครือ่ งมือสร้างต้นแบบชิน้ งาน เครือ่ งมือวัดคุณลักษณะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครือ่ งมือวัดบริบท เครือ่ งมือวัดผลกระทบ และเครือ่ งมือทางสถิติ
(1) เครือ่ งมือต้นแบบชิ้นงาน (Prototype-P) ได้แก่เครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั
นามาใช้ในการพัฒนาหรือสร้างต้นแบบชิน้ งาน หรือ เป็นเครือ่ งมือหลักในการทดลอง เช่น
ก. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ได้แก่
- ระบบการผลิตชุดการสอนทีใ่ ช้ในการผลิตชุดการสอน

- โปรแกรม Authorware ทีใ่ ช้ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB หรือ POSDCARE
ทีใ่ ช้ในการจัดระบบบริหารองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
- เทคนิคเดลฟายทีใ่ ช้ในการขอความเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญสาหรับ
นามาใช้สร้างระบบ หรือแบบจาลอง เป็นต้น
ข. เครือ่ งมือหลักในการวิจยั ได้แก่
- ชุดการสอน สาหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ระหว่างการสอน
สองแบบ
- อุปกรณ์สาหรับการทดลองเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง
- ชุดการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นส่วนของการวิจยั เชิงวิจยั และ
พัฒนา เป็นต้น
(2) เครือ่ งมือวัดคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (Attribute-A) เป็นเครือ่ งมือ
จาแนกประเภทกลุ่มตัวอย่างหรือบ่งบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
- ข้อสอบวัดความสามารถของนักเรียนเพื่อจาแนกเป็ นกลุ่มควบคุม
หรือกลุ่มตัวอย่าง
- ข้อสอบวัดความถนัดหรือทัศนคติ หรือวัดบุคลิกภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง
(3) เครือ่ งมือวัดบริบท (Context-C) เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือบริบททีจ่ ะต้องใช้ในการทดลอง เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมวิ ดั มิติ
เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ท่ใี ช้ใ นการวิจ ยั แบบตรวจสอบองค์ป ระกอบของสถานที่ท่ีใ ช้ใ นการทดลอง
เป็นต้น
(4) เครือ่ งมือวัดผลกระทบของการวิจยั (Impact-I) เป็ นเครื่องมือทีว่ ดั ผล
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการปรุงแต่ง (treatment) ตามกระบวนการวิจยั เช่น
- แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
- แบบวัดมิตกิ ่อนและหลังการปรุงแต่ง (ก่อนเข้าโปรแกรมการควบคุม
น้าหนักหรือปรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- เครือ่ งมือประเมินความคิดเห็นทีม่ ตี ่อกระบวนการ หรือการปรุงแต่งของกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นต้น
(5) เครือ่ งมือทางสถิติ (Statistics-S) ได้แก่ เครือ่ งมือและสูตรทางสถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั ได้แก่ t-test, mean, standard deviation เป็นต้น

2.2.4 การรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยวิ ธีการทางสถิ ติ ให้ระบุ
วิธกี ารรวบรวมข้อมูลจากเครือ่ งมือวิจยั ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น และวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลอย่างสัน้ ๆ
เพื่อให้ผอู้ ่านมันใจว่
่ าผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไรถูกต้องหรือไม่
ในการเขียนบทคัดย่อแบบเรียงหัวข้อ วิธดี าเนินการวิจยั นิยมนาเสนอในย่อ
หน้าที่ 3
2.3 ผลการวิ จยั มุง่ ให้ผอู้ ่านทราบข้อค้นพบทีเ่ ป็ นคาตอบของประเด็นปญั หา/
สมมติฐาน นาเสนอผลเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั การเขียนต้องกระชับ
เฉพาะผลการวิจยั หลัก ๆ ไม่ตอ้ งนาผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
มาเสนอ ยกเว้นเป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
ในการเขียนบทคัดย่อแบบเรียงหัวข้อ ผลการวิจยั นิยมนาเสนอในย่อหน้าที่ 4
2.4 ข้อเสนอแนะ เสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หรือดาเนินการ
วิจ ัย ต่ อ เนื่ อ ง น าเสนอเฉพาะที่เ ห็น ว่ า ส าคัญ เป็ น ข้อ ๆ อย่ า งย่ อ อย่ า งไรก็ต าม หากไม่ ม ี
ข้อเสนอแนะทีเ่ ด่นหรือสาคัญอย่างยิง่ จะมีกไ็ ด้ไม่มกี ไ็ ด้ หากมีกน็ ิยมใส่ไว้ในย่อหน้าที่ 5
3. ข้อมูลสาหรับอ้ างอิ งและสื บค้ น ได้แก่ส่วนที่เสนอคาสาคัญเพื่อการสืบค้น
สาหรับผูส้ นใจจะได้ขยายองค์ความรูต้ ่อไป
คาสาคัญตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Keywords" หรือ "Descriptors" หมายถึง
ค าที่ผู้ว ิจ ยั ก าหนดขึ้น เพื่อ ใช้แ ทนเนื้ อ หาใจความส าคัญ ของเอกสาร โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ น
การอานวยความสะดวกในการค้นคืน ทาให้ผอู้ ่านสามารถคัดเลือกเอกสาร และจัดกลุ่มเอกสาร
ตามประเภทหรือใจความสาคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การก าหนดค าส าคัญ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจัด ท าบทคัด ย่ อ วิท ยานิ พ นธ์ โ ดยมี
หลักเกณฑ์สาคัญในการเขียนทัวไป
่ ได้แก่
3.1 คาสาคัญต้องเสนอเป็ นคาหรือวลีที่แสดงประเด็นสาระในระดับกว้าง
กล่าวคือ ไม่เสนอคาสาคัญเป็นประโยค หรือคาถาม หรือเสนอในระดับย่อย
ไม่ดี - ชุดการสอนมีพฒ
ั นาการมาอย่างไร
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกัน
- การสอนแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางดีกว่าการสอนแบบครูเป็น
ศูนย์กลาง
- ความแตกต่างการสอนแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางกับแบบครูเป็น
ศูนย์กลาง
ดีข้ ึน - พัฒนาการชุดการสอน
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
- การสอนแบบยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง

3.2 บรรจุอ ัก ษรตามจ านวนที่ ส ถาบัน การศึ ก ษาก าหนด เพื่อ เป็ น การ
ประหยัดเนื้อที่ในฐานข้อมูลและประโยชน์ ในการจัดระบบการสืบค้น จึงกาหนดให้คาสาคัญมี
ความยาวไม่เกิน 72 อักษรทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ (รวมการเว้นช่องว่างระหว่างคา) บทคัดย่อ
ภาษาไทยให้ใช้คาสาคัญภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้คาสาคัญภาษาอังกฤษ โดย
ให้คาสาคัญในทัง้ สองภาษามีความหมายตรงกัน เช่น Reading achievement ผลสัมฤทธิ ์ใน
การอ่าน, Community learning centers ศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมชน, Creative thinking ความคิด
สร้างสรรค์, School Boards กรรมการศึกษาประจาโรงเรียน เป็นต้น
3.3 หลักการในการกาหนดคาสาคัญ เป็นคาหรือวลีทป่ี ระกอบด้วย SOS คือ
Subject-S หมายถึง เรือ่ งทีว่ จิ ยั เช่น
- ชุดการสอน (Instructional Packages)
- ระบบการสอน (Instructional System)
- แบบจาลองระบบ (Systems Model)
- วิธกี ารสอน (Teaching Methods)
- กิจกรรมการเรียน (Learning Activity)
- การสอนผ่านจอภาพ (On-Screen Interactive
Instruction)
- การสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based
Teaching Approach)
- การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center Teaching
Method)
- การสอนจุลภาค (Micro-Teaching)
- การศึกษาทางไกล (Distance Education)
- การศึกษาไร้พรมแดน (Borderless Education)
- พฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behaviors)
- มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
- กระบวนการบริหาร (Administrative Process)
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Learning Achievement)
ฯลฯ
Object-O หมายถึง ผูท้ ถ่ี ูกศึกษาวิจยั ได้แก่ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทัง้ คาสาคัญเพื่อใช้แทนเทคนิคหรือวิธวี จิ ยั โดยเป็นเทคนิคหรือวิธที ส่ี าคัญในการ
วิจยั หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น

- ผูบ้ ริหารโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten school
administrators)
- ครูประถมศึกษา (Primary school teachers)
- นักเรียนมัธยมศึกษา (Secondary school students)
- เศรษฐมิติ (Econometrics)
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Discriminated analysis)
Setting-S หมายถึง บริบทหรือสถานการณ์ทก่ี ารศึกษาวิจยั เกิดขึน้
ระบบโรงเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร สภาพแวดล้อม คาสาคัญด้านภูมศิ าสตร์ ตัวอย่างของคาสาคัญ
เหล่านี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม ฯลฯ

ตัวอย่างข้อความในการเขียนบทคัดย่อ
การเขียนบทคัดย่อมีภาษาเฉพาะนักศึกษาจึงต้องอ่านมากและสังเกตรูปแบบ
ประโยค การใช้ต่อไปนี้เป็นรูปแบบประโยคทีก่ าหนดให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
เหมาะสม
1. การเขียนจุดมุ่งหมาย (Objectives)

- The purpose of this study was to ...
- The purposes of this study were as follows: (1) to ...;
(2) to...; and (3) to ....
- The purposes of this study were (1) to ...; (2) to...;
and (3) to....
- The purposes of this study were to (1) ...; (2) ...; and (3)..
- The objectives of this research were three-fold: (1) to ...;
(2) to...; and (3) to ....
- This study (The investigator) examined (investigated, aimed
at, attempted to, developed, compared, etc.) ...
1.1 การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ
The objective (s) of the study was (were) to ......................
The purposes of this study were : 1) to ............., 2) to ..........
The study aimed at ......................

The study had .................. objectives, which were
The study had .................. objectives : to ............
1.2 เพื่อศึกษา

to examine, to investigate, to explore, to find out
1.3 เพื่อเปรียบเทียบ

to compare, to make a comparison between

1.4 ปจั จัยทางประชากรเศรษฐกิจสังคม

the demographic and socio – economic factors
1.5 สุ่มตัวอย่างโดยวิธ ี ................

(400) cases were drawn from ...................,
(place)
A sample of ..............
using simple random sampling method.
1.6 กลุ่มตัวอย่าง คือ ........................

(400) cases were included
A sample was selected from .............
as a sample
1.7 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย .......................

(t-test) was used for data analysis
................
(t-test)
data was analyzed using ..................

1.8 ผลการวิจยั

The findings indicated that .......................
The findings showed, pointed out, revealed that .................
It was found that ...................
The results of the study were as follows : 1) .........., 2) .........
1.9 มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

- ...was statistically significant at 0.01 level
1.10 รูปแบบการวิจยั
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงประวิตศิ าสตร์
เชิงเอกสาร
เชิงสารวจ

The study was a quantitative research
The study was a qualitative research
The study was a historical research
The study was a documentary
research
The study was a survey research

เชิงทดลอง
The study was a experimental research
1.11 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การสารวจ
Survey
การสังเกต
Observation
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
Participant observation
การสัมภาษณ์เชิงลึก
In – depth interview
การสนทนากลุ่ม
Focus group discussion

2. วิ ธีการวิ จยั (Research Methodology)
- This was a historical (survey, experimental, research and
development) research ....
- The population was (elementary school teachers in the
Southern part of Thailand).
- The sample was selected using (sampling technique) ... หรือ
(Sampling technique was used to draw 500 subjects...)
- The instruments used were (self-administered questionnaires,
interview guides, rating scales, etc.)
- Data were collected via (data collecting techniques) ...
- Data were analyzed using (statistical tools) ...
3. การเขียนผลการวิ จยั (Major Findings:)
- The finding (s) was (were) as follow(s): (1) ...; (2) ...; and (3) ...
- (The) result(s) of this study was (were) (1) ...; (2) ..; and (3)…
- The study revealed that (1)....; (2)....; and (3)....
- The study suggested that....
- It was found that (1)...; (2)...; and (3)....
- Major research findings indicated (that)....
- Based on the findings of this investigation, it was concluded
that....
- The results of these analyses showed that (1)...; (2)..; and (3)...

4. การเขียนข้อเสนอแนะ (Recommendations)

- It was recommended that (1)...; (2)...; and (3)....
- Prompt actions by the management were strongly
recommended to....
- Based on the major findings, it was recommended as follows:
(1)...; (2)...; and (3)....
การเขียนตาแหน่ งทางวิ ชาการ มีรปู แบบดังต่อไปนี้
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ตัวย่อ
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ศ.

Academic Rank
Lecturer/Instructor
Assistant Professor
Associate Professor
Professor

ตัวย่อ
Lecturer
Asst. Prof.
Assoc. Prof.
Prof.

(ตัวอย่างแม่แบบบทคัดย่อภาษาไทย/วิ ทยานิ พนธ์)
ชื่อวิ ทยานิ พนธ์
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ผลการวิ จยั

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หลักสูตร........................................
สาขาวิชา.......................................
ปี การศึกษา...................................

ลายมือชื่อนักศึกษา………………………….............
ลายมือชื่อประธานทีป่ รึกษา……………………........
ลายมือชื่อกรรมการทีป่ รึกษา………………………

(ตัวอย่างแม่แบบบทคัดย่อวิ ทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษ)
Title :
Autor :
Advisors :
Abstract
Objectives:

Research Methodology:

Major Findings:

Department Master…………………..
Field of Study…………………………
Academic Year……………………….
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Advisor’s Signature……………………..................
Co-Advisor’s Signature………………………….....

ชื่อวิ ทยานิ พนธ์

ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี
เขต 2
นางสาวสาริณี ไกรสังเกตุ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
อาจารย์ ดร. รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เอ (1) พัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ (2)
ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน จานวน 800 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 48 ข้อ ตรวจสอบ
คุณภาพวัดโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธหี าค่าดัชนีความสอดคล้อง ตรวจสอบความยากและ
อานาจจาแนก ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความ
เทีย่ งด้วยวิธคี านาณสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ที่ 20
ผลการวิจยั พบว่า (1) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีส่ ร้างขึน้ มีจานวน
48 ข้อ วัด องค์ป ระกอบ 6 ด้า น ด้านละ 8 ข้อ ได้แก่ ด้านการตีค วาม ด้า นการวิเ คราะห์ข้อมูล ด้า นการ
ประเมินผล ด้านการสรุปอ้างอิง ด้านอธิบายและด้านการควบคุมตนเอง และ (2) แบบวัดมีความตรงเชิง
เนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.71 – 1.00 มีความยากระหว่าง 0.37 ถึง 0.75 มีอานาจ
จาแนกระหว่าง .23 ถึง .78 มีความตรงเชิงโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี องค์ประกอบ 6 ด้าน มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีค่าไค-สแควร์เท่ากัย 7.84 (p= .35) ทีอ่ งศาแห่งความเป็ นอิสระเท่ากัย 7 ดัชนี วัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มีความเทีย่ งด้านการตีความ .68 ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล 0.70 ด้านการประเมินผล 0.70 ด้านการสรุปการอ้างอิง 0.74 ด้านการอธิบาย 0.73 ด้านการควบคุม
ตนเอง 0.75 และความเทีย่ งรวมทัง้ ฉบับ 0.94 กณฑ์ปกติ มีคะแนนทีป่ กติระหว่าง T12 ถึง T74
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Abstract

The objectives of this study were (1) to develop a critical thinking test for Mathayom
Suksa III students in schools under the Office of Chanthaburi Educational Service Area 2 ; and (2)
to verify the critical thinking test for Mathayom Suksa III students in schools under the Office of
Chanthaburi Educational Service Area 2.
The sample consisted of 800 Mathayom Suksa III students in schools under the Office
of Chanthaburi Educational Service Area 2, obtained by multi-stage sampling. The employed research
instrument was a critical thinking test comprising 48 items for Mattayom Suksa III students. Content
validity of the developed test was verified by the item-objective congruency (IOC) index. Each item’ s
difficulty level and discriminating power were verified with the difficulty index and discriminating index.
Its construct validity was verified by confirmatory factor analysis (CFA). Its reliability was verified by
calculation of Kuder- Richardson 20 (K-R 20) formula.
Research findings were as follows : (1) The developed a critical thinking test contained
48 items for assessment of six factors each of which required 8 items. The six factors under
assessment were interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, and self-regulation. (2)
Content validity of the test as shown by the IOC index ranged from 0.71 to 1.00. Its difficulty indices
were in the range of 0.37 to 0.75 and its discriminating indices were in the range of 0.23 to 0.78 Its
construct validity was at the good level as shown by all six factors being significant at the .05 level
with the chi-square goodness of fit test at 7.48; p = 0.35, df =7, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 and CFI
= 1.00. Reliability indices of the test were as follow: .68 for interpretation, .70 for analysis, .70 for
evaluation, 0.74 for inference, 0.73 for explanation, 0.75 for self- regulation, and 0.94 for the whole
test. As for the test norm, the normalized T-scores were in the range of T12 to T74
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ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิ สระ

ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ จากอนุภาค
ฝุน่ ละอองในอากาศ ในนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อนักศึกษา
นายเจษฎากรณ์ ทองน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิ สระ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรตั น์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุ ภาค
ฝุน่ ละอองในอากาศก่อน และหลังการอ่านหนังสือประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 ในโรงเรียนเขตเมือง ซึง่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุ โลก
อาเภอเมืองพิษณุ โลก จานวน 64 คน และโรงเรียนนอกเขตเมือง คือโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทศิ
เทศบาลตาบลพรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก จานวน 70 คน โดยการศึกษาครัง้ นี้
ได้จดั ทาหนังสืออ่านประกอบการเรียนเรื่อง “ฝุน่ ละออง...ภัยร้ายใกล้ตวั เรา” ซึง่ มีเนื้อหา 3 ส่วน คือ
มลพิษทางอากาศ ฝุน่ ละอองในอากาศ และความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ (IOC=0.9) และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูก้ อ่ นและหลังการอ่านสือ่ 1 วัน และ 7 วัน ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 กลุ่มทดลองจานวน 32 คน มีคะแนนความรู้
เรื่องมลพิษทางอากาศ ฝุน่ ละอองในอากาศ และความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ เพิม่ สูงขึน้
หลังจากการอ่านหนังสือ 1 วัน ร้อยละ 11.6, 8.8 และ 1.4 ตามลาดับ และหลังการอ่าน 7 วัน มีคะแนน
สูงขึน้ ร้อยละ 17.4, 9.4 และ 12.5 ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับกลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ม่ได้อ่านหนังสือ ส่วนโรงเรียนนอกเขตเมือง โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทศิ กลุ่มทดลอง
จานวน 35 คน มีคะแนนความรูเ้ รื่องมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองในอากาศ และความตระหนักต่อ
ผลกระทบทางสุขภาพ เพิม่ ร้อยละ 35.1, 15.7 และ 15.0 ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญกับกลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบเทียบความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนเขตเมืองและนอกเขตเมืองจากแบบทดสอบและแบบสอบถามพบว่านักเรียนในเขตนอกเมือง
มีความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพมากกว่านักเรียนในเขตเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชือ่ มัน่ 95%
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Abstract
The purpose of this research was to compare the awareness of health impact from
airborne particulate matters before and after reading a supplementary book of sixth grade
primary school students in Phitsanulok province. The sampling group in urban area was 64
students from Tessaban 3 (Wat Tamaprang) School, Phitsanulok municipality, Muang district.
For the suburban area, the data were collected from 70 students of Tessaban
Piramutid School, Phrom Phiram sub-district municipality, Phrom Phiram district, Phitsanulok
province. The tools of this study were the supplementary book “Dust...A Danger Around Us”,
which composed of 3 parts: air pollution, airborne particulate and awareness of health impact
(IOC=0.9), and pretest and posttest scores after students’ reading the book 1 day and 7
days, respectively.
The results revealed that the posttest scores of 32 students from Tessaban 3 school
were increased from the pretest score to 11.6%, 8.8% and 1.4% (after 1 day) and 17.4%,
9.4% and 12.5% (after 7 days) in air pollution, airborne particulate and awareness of health
impact parts, respectively. These scores were significantly different from the control group
who did not read the book. For the suburban area, the 35 students of the experimental group
from Tessaban Piramutid school had increased 35.1%, 15.7% and 15.0% in air pollution,
airborne particulate, and awareness of health impact parts, respectively. These scores were
significantly different from the control group. The comparison of awareness of health impact
between urban and suburban areas revealed that the students in suburban area had more
awareness than that of urban area with a statistically significant difference at the 95%
confidence level.
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