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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ไดช้ีใหเห็นถึงความจําเปน
ในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน 
ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย เชาวนปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง สงผลใหการจัดการศึกษาของประเทศไทย ไดตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดการเรียนรู เพื่อสนองความแตกตางของผูเรียน ดังเห็นไดจาก หมวด 4 มาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
กําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาจึงไดดําเนินการและพัฒนาการศึกษาใหเปน
ในแนวทางเดียวกัน กอประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน และใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 

จากการศึกษารายงานการวิจัยของจิตแพทยไทย พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล  ผูอํานวยการสถาบัน
ราชานุกูล ไดกลาวถึงระดับสติปญญาของเด็กไทยจากกลุมตัวอยาง 1,500 คน ใน 15 จังหวัด ซึ่งตาม
ผลการวิจัยพบวา ทารกแรกเกิดมีคา IQ ประมาณ 100 ซึ่งอยูในระดับสากล แตเมื่อโตขึ้นอยูระดับ
ประถมศึกษา 9–10 ขวบ กลับมีคา IQ เหลือเพียง 97–98 แตเมื่อโตขึ้นมาในชวงวัยรุนระดับมัธยมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษาจะมีคา IQ เฉลี่ยเหลือเพียง 90 ตนๆ เทานั้น  

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดดําเนินการทดสอบไปแลวในปการศึกษา 2552 และจะดําเนินการ
ตอเนื่องในปการศึกษา 2553 เพื่อศึกษาวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ เมื่อขึ้นไปเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น นักเรียนมีระดับเชาวนปญญาที่สูงขึ้นหรือไม อยางไร      
ซึ่งผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

เพื่อเปรียบเทียบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2, ป.5 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  คือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ระดับชั้น จํานวน (คน) 
ป.2 241 
ป.5 182 
ม.2 125 
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 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ไดมาจากการสูตรการคํานวณของ 
Taro Yamane ดังนี้ 

                                     
Ne21
Nn


  

 
ระดับชั้น จํานวน (คน) 

ป.2 150 
ป.5 125 
ม.2 95 

 
 
ตัวแปรที่จะศึกษา  

1.  ตัวแปรตน   ระดับช้ัน 
2.  ตัวแปรตาม   ระดับเชาวนปญญา 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เชาวนปญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรมตางๆ อยางมีเปาหมาย มีจุด 
มุงหมาย สามารถคิดหาเหตุผล เช่ือมโยง และแกปญหาตางๆ ไดและสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ระดับเชาวนปญญา หมายถึง ลําดับความสามารถทางเชาวนปญญาที่เทียบกับคา IQ 
 3. คา IQ หมายถึง ตัวเลขที่ไดจาการแปลงคะแนนจากแบบทดสอบ ซึ่งมีสูตรคํานวณ 

100x
CA
MAIQ   

MA   แทนดวย  Mental Age (อายุสมอง) 
   CA แทนดวย Chronological Age (อายุจริงตามปฏิทิน) 

  
โดยสามารถกําหนดเปนเกณฑการจําแนกระดับเชาวนปญญา WISC-R , WAIS-R  ไดดังนี้ 

 
คา  IQ ลําดับความสามารถทางเชาวนปญญา 

130และสูงกวา ฉลาดมาก(Very Superior) 
120-129 ฉลาด (Superior) 
110-119 สูงกวาปกต ิ(High Average)  *Bright 
90-109 ปานกลาง (Average) 
80-89 ต่ํากวางเกณฑเฉลี่ย (Low Average) *dull 
70-79 คาบเสน (Borderline) 

69 และต่ํากวา ปญญาออน (Mentally Retarded) 
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สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ปการศึกษา 2553 มีผลการทดสอบระดับเชาวนปญญาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผลการทดสอบของนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ไดทราบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมเสริมทักษะตางๆ หรือเสริมสราง
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศการเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับนักเรียน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ความหมายของเชาวนปญญา 
2. ทฤษฎีทางเชาวนปญญา 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวัดเชาวนปญญา 

 
ความหมายของเชาวนปญญา 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของเชาวนปญญา ไวดังน้ี 
 เวคสเลอร (Wechsler. 1958: 7) ใหความหมายวา เชาวนปญญาเปนผลรวมของความสามารถของ 
บุคคลในการทํากิจกรรมตางๆ อยางมีเปาหมาย มีจุดมุงหมาย คิดหาเหตุผลและสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มอสโกวิท และออเกล (Moskowitz and Orgel. 1969: 246-248) ใหความหมายวา เชาวนปญญา คือ 
ประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่บุคคลน้ันแสดงออกภายในชวงเวลาที่กําหนดใหแนนอนตลอดจนเปนความสามารถ
ที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดสําเร็จและรวดเร็ว ระดับเชาวนปญญาของแตละคน บุคคลสามารถวัดได
ดวยเครื่องมือวัดเชาวนปญญา 
 บราวน (Brown. 1976) ใหความหมายวา เปนความสามารถในการเรียนรูห รือเขาใจ โดยผาน
ประสบการณในการเรียน และความสามารถรับและรักษาความรู 
 พจนีย ศรีศรัง (2546: 10) ใหความหมายวา เปนความสามารถของบุคคลในการนําความรูและ
ประสบการณการเรียนรูตางๆ มาพัฒนาความคิด นํามาใชแกปญหาสรางส่ิงใหมๆ ที่มีคุณคาในสังคม และสามารถ
ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสังเกตไดหรือวัดไดจากแบบทดสอบ 
   
ทฤษฎีเชาวนปญญา 

1. ทฤษฎีแบบโครงสรางของสติปญญา(Guilford’s Structure of intellect Model) 
สรางโดยกิลฟอรด  ( Guilford. 1967 ) มีช่ือเรียกหลายอยาง  เชน  Structure – of – intellect 

– Model หรือ Three – dimensional Modal of The Structure - of - intellect  กิลฟอรดไดวิเคราะหความสัมพันธ
ของคุณลักษณะใหอยูในรูปใหมเปนลูกบาศกรวมกัน  120  กอน  และนิยามคุณลักษณะเปน  3  มิติ  ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ดานกระบวนการหรือวิธีการคิด (Operation) 
1. การรู (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะรูจักหรือคนพบ

และเขาใจส่ิงตางๆ 
2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะจําส่ิงตางๆ   

ไดหรือสามารถระลึกได 
3. การคิดแบบเอกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถที่จะคิดหรือ

กระทําตอบตอส่ิงตางๆ ไดหลายทาง 
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4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของมนุษยที่
คิดกระทําตอบตอส่ิงตาง ๆ ในทางที่ดีที่สุด หรือหาคําตอบที่ถูกตองสมเหตุสมผลที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

5. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของมนุษยในการพิจารณา
ตัดสินหรือประเมินคุณคาสิ่งตางๆ ไดถูกตองดีสมเหตุผล โดยอาศัยกฎเกณฑที่นาเช่ือถือมาอางอิง 

มิติท่ี  2  เน้ือหา (Content) 
1. ภาพ (Figural) หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญญาณตางๆ เชน ตัวเลข ตัวอักษร 

โนตดนตรี สัญญาณจราจร เปนตน 
2. สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึง เคร่ืองหมายหรือสัญญาณตางๆ เชน ตัวเลข โนต

ดนตรีสัญญาณจราจร เปนตน 
3. ภาษา (Verbal) หมายถึง ความหมายที่เปนถอยคําตางๆ 
4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกตางๆ ของบุคคล 

เชน ความตองการ ทัศนคติและอารมณเปนตน 
มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Product) 

1. หนวย (Unit) หมายถึง สิ่งยอยที่สุดของสิ่งตางๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวไม 
เหมือนกับส่ิงอ่ืนๆ เชน นกฮูก นกเอี้ยง นกพิราบ เปนตน ซ่ึงจะมีเอกลักษณในตัวเอง แตจะเล็กวา Class 

2. จําพวก (Class) หมายถึง กลุมตาง ๆ ทีมีคุณสมบัติรวมกัน เชนนกฮูก นกเอ้ียง 
นกพิราบ ตางก็จัดเปนจําพวกนก 

3. ความสัมพันธ (Relation) หมายถึง ความเชื่อมโยงของส่ิงตางๆ เชน พอคูกับแม 
ชายคูกับหญิง หรือ แมวอยูบนบก ปลาอยูในน้ํา เปนตน 

4. ระบบ (System) หมายถึง กลุมของส่ิงตางๆ ที่เช่ือมโยงกัน โดยมีหลักเกณฑรวม 
กันอยูอยางหนึ่ง หรือมีแบบแผน เชน เลขชุด 1 3 5 7 9 จัดเปนระบบเลขคี่ สวน 2 4 6 80 10 จัดเปนระบบเลขคู 

5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง 
ดัดแปลง ส่ิงตางๆ ออกมาในรูปใหม เชน การใหคํานิยาม ยอความ หรือขยายความ เปนตน 

6. การประยุกต (Implication) หมายถึง การนําไปใช การคาดคะเน การคาดหวัง หรือ
การทํานายเหตุการณตางๆ วาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมา 

2. ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดับ (Two–level Theory of Mental Ability) 
ทฤษฎีน้ีเสนอโดยเจนเซน (Jansen, 1968) เจนเซนไดเสนอทฤษฎีวาความสามารถทางสมอง 

มีอยูสองระดับ ระดับ 1 (Level I) เปนความสามารถดานเรียนรูและจําอยางนกแกว  นั่นคือเปนความสามารถที่  
จะส่ังสมหรือเก็บสะสมขอมูลไวไดและพรอมที่จะระลึกนึกออกได ระดับน้ีไมไดรวมการแปลรูปหรือการจัดกระทํา
ทางสมองแตอยางใด หรือพูดอีกอยางหน่ึงวาระดับน้ีไมไดใชวิธีการคิดใดๆ เลยจากส่ิงที่สมองรับเขาไประดับ 2 
(Level II) เปนระดับของการจัดกระทําทางสมองเปนขั้นสรางมโนภาพ เหตุผล และแกปญหาระดับ 2 น้ีดูไปแลวก็
เหมือน กับองคประกอบทั่วไป  (G–factor) น่ันเอง 

3.  ทฤษฎเีชาวนปญญาสามหลัก (Triarchic Theory of Human Intelligence) 
ทฤษฎีน้ีนําเสนอโดยเสทิรนเบิรก (Sternberg, 1985) เขาวิเคราะหเชาวนปญญาวาประกอบ 

ดวย 3 ดานหลักใหญๆ คือ 
1. Metacomponents บางทีเรียกวา Executive process เปนความสามารถในการ 
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วางแผนงานวาจะทําอะไรตอไป ชี้แนะขณะกําลังทําอะไรอยู และประเมินวาผลงานเปนอยางไร ตัวอยางเชน ทํา
โจทยพีชคณิต คนทําจะตองสามารถพิจารณาวาโจทยลักษณะน้ีใชสูตรอะไรจึงจะสอดคลอง ขณะทําโจทยจะตองมี
ความสามารถในการแยกแยะพิจารณาโจทยดวยแงคิดหลายอยางเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง และเม่ือทําโจทย
พีชคณิตขอน้ีเสร็จแลวยังสามารถตอบไดวามีความเปนไดมากที่สุด 

2. Performance process เปนกระบวนการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามที่คําแนะนําของ    
กระบวนการขอแรก ตัวอยางโจทยพีชคณิต พอใชความสามารถขั้นแรกแลว เริ่มลงมือทําใหไดคลองแคลววองไว
อยางมีทักษะ แบบน้ีเปนลักษณะ Doing components น่ันเอง 

3. Knowledge–acquisition components บางทีเรียกวา Learning components เปน
ความสามารถในการเรียนรูในการแกปญหา น่ันคือ ความสามารถดานนี้เนนแสวงหาความรูความเขาใจใหมได
รวดเร็ว เพื่อชวยในการแกปญหา ดังเชนในโจทยพีชคณิตของขอแรกที่กลาวมาแลว ความรูที่วาน้ีเปนความรู 
นอกเหนือจากการเรียนรูมาแลว เปนความรูที่เรียนรูไดจากสังคม บางทีเรียกวา Practical intelligence 

4. ทฤษฎีพหุปญญาของโฮวารดการดเนอร  
การดเนอรไดเสนอวาเชาวนปญญามนุษยมี 8 ดาน แตละดานเหลานี้ไมไดทํางานแยกจากกัน

ทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในผูใหญที่มีบทบาทที่สลับซับซอน จะมีการผสมผสานการใชสติปญญาดานตางๆ เขา
ดวยกัน ในการปฏิบัติบทบาทของตน เชาวนปญญาทั้ง 8 ดานประกอบดวย 

1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) บุคคลผูมีความสามารถดานนี้จะไวกับ
ความหมายของคํา เลนคํา มีความสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองตามหลักไวยกรณและบางครั้งก็ออกนอกกฎ
เม่ือไตร ตรองดีแลว เปนผูมีความสามารถดานภาษาในระดับสูงสามารถส่ือสารเช่ือมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชภาษาไดอยางสละสลวยตลอดจนการใชภาษากระตุนอารมณและความรูสึก บุคคลกลุมน้ีไดแก กวี นักเขียน 
นักการเมือง นักพูด นักขาว ทนายความ และพิธีกร 

2. ปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร (Logical Mathematical 
Intelligence) ผูมีปญญาดานน้ีสูงจะสามารถจัดเก็บตัวแปรหลายๆ ตัวแปรและสรางสมมุติฐานไดมากมาย สามารถ
ประเมินและยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานแตละขอไดอยางรวดเร็ว ความสามารถจะรวมทั้งคณิตศาสตรและ   
วิทยาศาสตร นักคณิตศาสตรน้ันรักที่จะคนควากับส่ิงที่เปนนามธรรม สนุกกับการแกปญหาที่ตองสรรหาเหตุผล
มากมายมาประกอบ สวนนักวิทยาศาสตร จะไดแรงจูงใจจากความตองการที่จะอธิบายทุกส่ิงใหเปนรูปธรรม 
บุคคลกลุมน้ีไดแก นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักฟสิกส คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร และนักวิจัย 

3. ปญญาทางดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) ปญญาดานน้ีเปนความสามารถ
ที่จะเขาใจโลกที่เรามองเห็นอยูไดอยางถูกตอง เปนเร่ืองที่จําเปนในการเดินทางการเดินเรือและการใชแผนที่        
ผูมีความสามารถดานน้ีสูงจะสามารถนําเสนอขอมูลดานมิติใหออกมาเปนภาพได มีความเฉียบแหลมในการดึง
ภาพจากความคิดฝนมาทําใหปรากฎ มาสรางเปนช้ินงานศิลปะ บุคคลกลุมน้ี ไดแก วิศวกร ศัลยแพทย นักวาด
แผนที่ ปฏิมากร และสถาปนิก 

4. ปญญาทางดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ (Bodily - Kinesthetic -
Intelligence) ผูมีปญญาดานน้ีสูงจะคนพบความสามารถของตนทันทีที่เขาไปอยูในสถานการณที่เก่ียวของกับการ
เคลื่อนไหวนั้นๆ โดยยังไมทันไดรับการฝกมากนัก มีความสามารถในการหยิบจับวัตถุตางๆ ไดอยางคลองแคลว 
เชน นักประดิษฐและนักแสดง รางกายจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในอาชีพ บุคคลในกลุมนี้ไดแก นักเตนรํา นักกีฬา และ
นักกายกรรม 
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5. ปญญาทางดานดนตรี (Musical Intelligence) คนทุกคนลวนมีความสามารถทาง
ดนตรีในระดับหน่ึง ทุกคนสามารถสนุกไปกับเสียงดนตรี ไดแก จังหวะ ทวงทํานอง ระดับเสียง ซึ่งบางคนจะมี
ทักษะดานน้ีมากกวาคนอ่ืน สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วในการเลนเครื่องดนตรี ปญญาดานน้ีครอบคลุมความ 
สามารถทุกดานที่เก่ียวของกับดนตรี ผูมีความสามารถดานน้ีสูง ไดแก นักประพันธเพลง นักรอง นักดนตรี         
ผูควบคุมวงดนตรี และผูเขาซึ้งถึงดนตรี 

6. ปญญาทางดานการเขากับผูอ่ืน (Inter-Personal Intelligence) ปญญาดานน้ีเปน
ความสามารถที่จะมองไปที่ผูอ่ืนหรือบุคคลที่อยูภายนอก ผูใหญที่มีความชํานาญดานน้ีจะสามารถรับรูความตั้งใจ
และความปรารถนาของผูอื่นได แมเขาจะไมแสดงออกใหเห็นหรือปดบังไวก็ตาม จะมีความไวตออารมณและความ 
รูสึกของผูอ่ืน บุคคลในกลุมน้ีไดแก ผูนําทางศาสนา ผูนําทางการเมือง พอแม ครู นักบําบัด และนักแนะแนว 

7. ปญญาทางดานการเขาใจตนเอง (Intra-Personal Intelligence) ปญญาดานน้ี    
คือ การเขาใจความรูสึกของตนเองทุกแงทุกมุม รูจักระดับและขอบเขตอารมณของตนเอง สามารถระบุอารมณนั้น
ไดและใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของตน ปรับปรุงการกระทําของตน ผูมีปญญาดานน้ีสูงจะมี   
ความเขาใจภายในตนเองสูง จะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง สดช่ืน และมีประสิทธิภาพ บุคคลกลุมน้ี       
ไดแก นักเขียน นักแตงนวนิยาย ผูทรงปญญา และนักจิตวิทยา 

8. ปญญาทางดานความเขาใจธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) ปญญาดานน้ี 
เปนการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสภาพแวดลอม ผูที่มีปญญาดานน้ีสูงจะรูจักจําแนกชนิด และสายพันธุของพืช
และสัตว สามารถแยกแยะความแตกตาง จัดหมวดหมู จัดประเภทของส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติของโลกไดดี บุคคล 
ในกลุมน้ีไดแก นักเดินทาง นักพฤกษศาสตร นักวิทยาศาสตร สัตวแพทย และเจาหนาที่พิทักษปา 

การดเนอรมีหลักฐานหลายอยาง ไดแก งานวิจัยเก่ียวกับสมอง พัฒนาการมนุษย วิวัฒนาการ
มนุษย ประกอบกับการเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมตางๆ แลวเลือกส่ิงที่ไดรับการสนับสนุนจากหลักฐานหลาย
ดานโดยไมจําเปนตองยึดติดกับความหมายด้ังเดิมของ "สติปญญา" ทําใหมีโอกาสคนพบสติปญญาดานใหมๆ 

การดเนอร พบวา สติปญญาตางๆ ที่ศึกษาลวนมีลักษณะที่ไมตองอาศัยสติปญญาดานอื่นๆ  
ดังจะเห็นไดจากคนที่สมองสวนที่ควบคุมสติปญญาดานน้ันๆ ถูกทําลายก็จะสูญเสียความสามารถในดานน้ัน  โดย
ที่ความสามารถดานอ่ืนยังคงอยูตามปกติ บทบาทของผูใหญเปนผลมาจากปญญาดานใดดานหน่ึง อยางไรก็ตาม
บท บาททางวัฒนธรรมทุกบทบาทไมวาจะซับซอนมากนอยเพียงไร จะตองอาศัยสติปญญาหลายๆ ดาน
ผสมผสานกัน 

5. ทฤษฎีเชาวนปญญาของสเปยรแมน 
สเปยรแมน (Charles Spearman) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษไดนําเอาการวัดทางจิตวิทยา

(Psychometric) หรือการวัดความแตกตางระหวางบุคคลในดานพฤติกรรมและความสามารถ มาศึกษาเชาวน
ปญญา  โดยเริ่มตนศึกษาความสามารถทางสติปญญาของบุคคลจากการกระทํากิจกรรมตางๆ เชน ความสามารถ
ในการคิดคํานวณตัวเลข การประเมินระดับเสียง การจับคูของสี และการใหเหตุผล เปนตน จากการศึกษา        
ดังกลาวพบวาความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ มีคาสหสัมพันธเปนบวกหรือมีความสัมพันธแบบตามกัน  
น่ันคือ เม่ือบุคคลมีความสามารถในการทํางานหรือกิจกรรมอยางหน่ึง จะมีความสามารถในการทํางานหรือทํา
กิจกรรมอยางอื่นดวย (Kalat, 1996: 366) สเปยรแมนอนุมานวา การทํางานทุกชนิด การทํากิจกรรมทุกอยางหรือ
การทําแบบทดสอบวัด ความสามารถทางสมองทุกชุดตองอาศัยเชาวนปญญาและความสามารถที่เหมือนกัน 
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สเปยรแมนเรียกเชาวนปญญา หรือความสามารถนี้วาความสามารถทั่วไป (General intelligence หรือ g – factor) 
ซ่ึงเปนความสามารถที่เกื้อหนุนการทํากิจกรรมทุกๆ อยาง 

เม่ือไดมาพิจารณาขอเท็จจริงในความสามารถของบุคคล ขณะที่ทํากิจกรรมแตละอยางโดยละเอียดแลว
พบวา คาสหพันธของความสามารถในการทํากิจกรรมแตละอยางไมไดเปนความสัมพันธที่สมบูรณ เพราะแมวา
การทํากิจกรรมทุกอยาง จะตองใชเชาวนปญญาหรือความสามารถทั่วไป (g – factor) ที่เหมือนกันก็จริง แต
กิจกรรมบางชนิดตองใชเชาวนปญญาหรือความสามารถอยางอ่ืนๆ ที่แตกตางออกไปอีก สเปยรแมนเรียกเชาวน
ปญญาหรือความสามารถน้ีวา ความสามารถเฉพาะ (Specific intelligence หรือ s – factor) เชน บุคคลที่ทํา
กิจกรรมทางดานดนตรี ตัวเลข ภาษา และเครื่องจักรกลใชความสามารถทั่วไปเหมือนกันแตใชความสามารถ
เฉพาะที่แตกตางกัน 

จากการศึกษาความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรมตางๆ ดังที่กลาวมา สเปยรแมน สรุปวา เชาวน
ปญญาประกอบดวยความสามารถสําคัญ 2 ประการ คือ 

1.  ความสามารถทั่วไป (General intelligence หรือ g – factor) 
2.  ความสามารถเฉพาะ (Specific intelligence หรือ s – factor) 

ความสามารถทั้งสองประการน้ีไดพัฒนาขึ้นมาในแตละบุคคลอยางอิสระ ทั้งยังไดรับอิทธิพลมาจากการ
ถายทอดคุณลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ  มาสูลูกหลานมากนอยแตกตางกันไปอีกดวย สเปยรแมน 
เรียกทฤษฎีเชาวนปญญาของเขาวา “Monarchic” Theory of Intelligence เปนเพราะเขากําหนดให g – factor    
มีบทบาทเดนดังเชนกษัตริย สวน s – factor มีบทบาทสําคัญรองลงมา แตคนทั่วๆ ไปมักเรียกทฤษฎีเชาวน
ปญญาของสเปยรแมนวา ทฤษฎี 2 องคประกอบของเชาวนปญญา หรือ Two Factor Theory of Intelligence 

6.  ทฤษฎีเชาวนปญญาของเธอรสโตน 
เธอรสโตน (L.L. Thurstone) อธิบายวา เชาวนปญญาไมไดเปนความสามารถทั่วไปเพียงอยางเดียว แต

ประกอบดวยความสามารถทางสมองหลายชนิด หลายลักษณะที่มีอยูในตัวบุคคล เธอรสโตนเรียกความสามารถ
ทางสมองทั้งหลายนี้วา Primary Mental Abilities ประกอบดวยความ สามารถดังตอไปน้ี 

1. การคิดหาเหตุผล (Reasoning หรือ R – factor) ซึ่งเปนความสามารถในการคิดอธิบาย และ
สรุปเร่ืองราวตางๆ อยางเหมาะสม 

2.  ความจํา (Memory หรือ M – factor) เปนความสามารถของสมองในการบันทึก ระลึก และ 
ถายทอดเร่ืองราวตางๆ ไดอยางถูกตอง 

3.  ความสามารถทางตัวเลข  (Number หรือ N – factor) เปนความสามารถในการคิดคํานวณ
ทางคณิตศาสตร 

4.  ความรวดเร็วในการรับรู  (Perceptual speed หรือ P – factor) เปนความสามารถในการ
รับรูรายละเอียด ความเหมือนหรือความแตกตางของส่ิงตางๆ ที่ไดพบเห็นไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

5. ความเขาใจภาษา (Verbal comprehension หรือ V – factor) เปนความสามารถในการ
เขาใจความหมายของคํา ขอความ หรือประโยคที่ใชในการส่ือสารไดอยางถูกตอง 

6.  ความคลองแคลวในการใชคํา  (Word Fluency หรือ W – factor) เปนความสามารถในการ 
คิดและการใชถอยคําไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีความไพรเราะคลองจองกันดวย 

7. การมองมิติของภาพ (Space หรือ S – factor) เปนความสามารถในการเขาใจความสัมพันธ
ของภาพทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติไดอยางถูกตอง 
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จากแนวคิดของเธอรสโตนที่วาความสามารถทางสมองของแตละบุคคลมีอยูหลายชนิด จึงมี  
ช่ือเรียกทฤษฎีเชาวนปญญาของเธอรสโตนวา ทฤษฎีหลายองคประกอบของเชาวนปญญาหรือทฤษฎี
องคประกอบเปนกลุมของเชาวนปญญา หรือ  Group Factor Theory of Intelligence 

7. ทฤษฎีเชาวนปญญาของสเติรนเบิรก 
สเติรนเบิรก นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เขาไดเสนอทฤษฎีเชาวนปญญา 3 องคประกอบ และ

อธิบายวา  พฤติกรรมทางดานสติปญญาจะเปนความสัมพันธของ 3 องคประกอบของเชาวนปญญาดังตอไปน้ี 
1. องคประกอบของกระบวนการคิดและการแกปญหา  ซ่ึงแยกเปน 3 ประการดังนี้ 

- ความสามารถในการเรียนรูและแสวงหาขอมูลความรูที่จําเปนสําหรับ
ความคิดและการแกปญหา 

- ความสามารถในการวางแผนสําหรับการแกปญหา 
- ความสามารถในการปรับแผนการแกปญหาที่วางไวได 

2. องคประกอบของความสามารถที่เกี่ยวของกับประสบการณ สเติรนเบิรกเรียก
องคประกอบน้ีวา“Experiential intelligence” ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ บุคคลอาจตองใชวิธีการหลายๆ วิธี และตอง
เสียเวลานาน ในการเรียนรูและแกปญหา แตถาเขามีประสบการณมากอน ก็จะเรียนรูหรือแกปญหาไดงาย ในบาง
คนอาจใชความผิดจากการเรียนรูในอดีตเปนครูในการเรียนรูเร่ืองใหมได 

3. องคประกอบของความสามารถในการปรับตัว เปนเชาวนปญญาที่บุคคลใชสําหรับ
ติดตอสัมพันธกับสังคม หรือโลกภายนอก ทักษะที่จําเปนสําหรับการปรับตัวมีอยู 3 ทักษะดังนี้ 

-  ทักษะทางภาษา เปนความสามารถที่เก่ียวของกับการพูด การเขียน การ
ฟง 

-  ทักษะในการแกปญหา มีความสามารถในการเลือกใชวิธีการแกปญหา 
-  ทักษะทางสังคม เปนความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับคน

อ่ืนในสังคม 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัดเชาวนปญญา 

J.C. Raven ไดสรางแบบทดสอบวัดเชาวนปญญาในกลุม Progressive Matrices ขึ้นมาในป ค.ศ 1938 
ในประเทศอังกฤษ และปรับปรุงตอมาในป ค.ศ.1948, 1952 จนถึงป ค.ศ.1956 และมีการหาคะแนนเกณฑ
มาตรฐานแบบทองถิ่น (local norm) ในอเมริกาคร้ังลาสุดในป ค.ศ.19861 

แบบทดสอบ Progressive Matrices น้ีออกแบบสรางขึ้นมาเพื่อวัดองคประกอบทั่วไป (General factor) 
ตามแนวความคิดโครงสรางของเชาวนปญญาของสเปยรแมน (Spearman) 

แบบทดสอบ Progressive Matrices เหมาะกับการทดสอบผูที่ไมมีการศึกษาหรือผูที่ใชภาษาแตกตางกัน 
จากการที่รูปภาพเปนรูปทรงเรขาคณิต และไมมีภาษาเขามาเก่ียวของ จึงทําใหมีการนําไปใชในวัฒนธรรมตางๆ 
อยางแพรหลายมาก แบบทดสอบน้ีเปนการหาความสัมพันธระหวางรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงปญหาตางๆ จะถูก
กําหนดไวในรูปของเมตริกเปนลวดลายแบบตางๆ เรียงลําดับจากของายไปหาขอยาก เมตริกในปญหาแตละขอ   
มีสวนขาดหายไป ผูรับการทดสอบจะตองเลือกชิ้นสวน 1 ช้ิน จากรูปแบบที่ใหเลือก 6-8 แบบ แลวนํามาเติมสวน 
ที่ขาดหายไปใหสมบูรณ โดยมีหลักเกณฑในการเลือกคําตอบเปนไปในลักษณะของการทําใหรูปแบบสมบูรณ   
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยางมีระบบ และการแยกรูปหรือลวดลายเปนสวนๆ อยางมีระบบ แบบทดสอบน้ีสราง
ขึ้นมา 3 ชุด มีช่ือเรียกตางๆ กัน ไดแก 

1.  ชุดที่ 1 The Coloured Progressive Matrices (CPM)  เปนแบบทดสอบที่สรางขั้นเพื่อ    
ใชกับเด็กเล็ก (5-11 ป) และผูสูงอายุ เพื่อประโยชนในการศึกษาทางดานมานุษยาวิทยา และทางจิตเวชศาสตร 
และใชไดผลเปนที่นาพอใจกับบุคคลที่ไมไดใชภาษาอังกฤษ และบุคคลที่มีปญหาทางกายพูดไมได เนื่องจากโรค
ทางสมอง หรือหูหนวก เชนเดียวกับที่ใชไดผลเปนที่นาพอใจในบุคคลที่มีความสามารถทางสมองต่ํา หรือผูที่มี
รางกายพิการ The Coloured Progressive Matrices เปนเคร่ืองมือวัดเชาวนปญญาที่เรียกวาแบบทดสอบที่ไมได
วัดความสามารถทางภาษา (non-language instrument) แตเปนการวัดความสามารถของบุคคลโดยใชความ 
สามารถดานการรับรูความสัมพันธ (perceptual relationships) ดวยการใชเหุตผลในเชิงเปรียบเทียบ (reason by 
analogy) ซ่ึงเปนความสามารถที่จําเปนในการเรียนรูของมนุษย 

2.  ชุดที่ 2 The Standard Progressive Matrices (SPM) แบบทดสอแบบทดสอบชุดนี้ สราง
ขึ้นมาเพื่อใชบุคคลทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษาและเชื้อชาติ แบงเปน 5 ชุดยอย คือ A, B, C, D และ E ซ่ึงแต
ละชุดมีขอปญหาจํานวน 12 ขอ รวมเปน 60 ขอ ลักษณะของขอปญหาเปนภาพขาว-ดํา สําหรับ 2 ชุดแรกนั้น 
แบบฟอรมของรูปภาพเปนเชนเดียวกับขอปญหาในชุด A และ B ของ CPM สวน 3 ชุดที่เหลือเปนขอปญหา ที่มี
ความยาก และรูปฟอรมซับซอนขึ้นเร่ือยๆ มีขอจํากัดที่เน้ือหาของแบบทดสอบอยูที่ระดับเชาวนปญญาปานกลาง
ไมสามารถแยกคนที่มีเชาวนปญญาที่สูงกวาได 

3.  ชุดที่ 3 The Advanced Progressive Matrices (APM) สรางขึ้นใน ค.ศ. 1943 เพื่อใชใน
การคัดเลือกทหารเขาประจําการกองทัพอังกฤษระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตอมาใน ค.ศ. 1947 ไดมีการ แกไข
ปรับปรุงเพื่อใชกับบุคคลทั่วไปที่ฉลาด แบบทดสอบ APM น้ี วัดระดับความสามารถดานการรับรูและการคิดอยาง
มีระบบของคนไดแมนตรง 

ซ่ึงแบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ J.C. Raven นับวาเปน
แบบทดสอบที่มีโครงสรางเปนแบบทดสอบที่ไมใชถอยคํา และไดรับการยอมรับสูง เน่ืองจากมีลักษณะเดนดังน้ี 

1. มีวิธีการใชที่สะดวก และไมยุงยาก ผูที่ไมไดรับการฝกอบรมเรื่องการทดสอบโดยเฉพาะก็
พอจะนําไปใชได 

2. สามารถทําการทดสอบไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
3. ใชเวลาในการทดสอบไมมาก 
4. มีอิทธิพลของวัฒนธรรม โดยพาะภาษาเขามาเก่ียวของดวยนอยที่สุด จัดเปนแบบทดสอบ

ความสามารถทางสมองประเภทวัฒนธรรมเสมอภาค (Culture Fair Intelligence Test) 
5. สามารถบงบอกถึงความสามารถในการสังเกต การรับรูทางการมองเห็น การคิดอยาง

กระจาง และการใชเหตุผลเชิงขัดแยงของผูรับการทดสอบได 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ตามหัวขอตอไปนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3. วิธีการดําเนินการทดลอง 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
  
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  คือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ระดับชั้น จํานวน (คน) 
ป.2 241 
ป.5 182 
ม.2 125 

  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ไดมาจากการสูตรการคํานวณของ 
Taro Yamane ดังนี้ 

         
Ne21
Nn


  

 
ระดับชั้น จํานวน (คน) 

ป.2 150 
ป.5 125 
ม.2 95 

 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. แบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ J.C. Raven 
ชุดที่ 1 The Coloured Progressive Matrices (CPM) เปนแบบทดสอบที่สรางขั้น       

เพื่อใชกับเด็กเล็ก (5 - 11 ป) แบงเปน 3 ชุดยอย คือ A, AB และ B ซึ่งแตละชุดมีขอปญหาจํานวน 12 ขอ 
รวมเปน 36 ขอ ลักษณะของขอปญหาเปนภาพสี 
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ตัวอยาง 1.1 แบบทดสอบเชาวนปญญา แบบ The Coloured Progressive Matrices (CPM) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง 1.2 กระดาษคําตอบของแบบทดสอบเชาวนปญญาแบบ The Coloured Progressive Matrices 

(CPM) 
CPM 

Set A Ab B 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    

 
ชุดที่ 2 The Standard Progressive Matrices (SPM) แบบทดสอบชุดนี้สรางขึ้นมา     

เพื่อใชบุคคลทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษาและเช้ือชาติ แบงเปน 5 ชุดยอย คือ A, B, C, D และ E        
ซึ่งแตละชุดมีขอปญหาจํานวน 12 ขอ รวมเปน 60 ขอ ลักษณะของขอปญหาเปนภาพขาว-ดํา  
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ตัวอยาง 2.1 แบบทดสอบเชาวนปญญาแบบ The Standard Progressive Matrices (SPM) 
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ตัวอยาง 2.2 กระดาษคําตอบของแบบทดสอบเชาวนปญญาแบบ The Standard Progressive 
Matrices (SPM) 

 
SPM 

Set A B C D E 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 
ตาราง 3.1  เกณฑการจําแนกระดับเชาวนปญญา WISC-R , WAIS-R 
 

คา  IQ 
ลําดับความสามารถ 

ทางเชาวนปญญา 
ความสามารถทาง 
การเรียนการสอน 

ระดับ 
เปอรเซ็นไทล 

130 
และสูงกวา 

ฉลาดมาก 
(Very Superior) 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
ปริญญาเอก โท ตรีได และสามารถประกอบอาชีพขั้นสูง 
อาทิ Professors and Research Scientists , 
Physicians and Surgeons; Lawyers; Engineers (Civil 
and Mechanical)  

100 

120-129 
ฉลาด 

(Superior) 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
ปริญญาโท ตรีได และสามารถประกอบอาชีพที่ใชฝมือ
ความชํานาญพิเศษได  อาทิ  School Teachers; 
Pharmacists; Accountants; Nurses; Stenographers; 
Managers 

98-99 

110-119 
สูงกวาปกติ 

(High Average) 
*Bright 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
ปริญญาโท ตรีได และสามารถประกอบอาชีพที่ใชฝมือ
ก่ึงความชํานาญพิเศษได อาทิ Foremen; Clerks; 
Telephone Operators; Salesmen; Policemen; 
Electricians. 

91-97 
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คา  IQ 
ลําดับความสามารถ 

ทางเชาวนปญญา 
ความสามารถทาง 
การเรียนการสอน 

ระดับ 
เปอรเซ็นไทล 

90-109 
ปานกลาง 
(Average) 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
ปริญญาโท ตรีได และสามารถประกอบอาชีพที่ใชความ
ชํานาญธร รมดาได  อ าทิ  Machine Operators; 
Shopkeepers; Butchers; Welders; Sheet Metal 
Workers 

 
 

75-90 

80-89 
ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย 
(Low Average) 

*dull 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และตรีได  และสามารถประกอบ
อาชีพที่ใชความชํานาญธรรมดาได คาขายเล็กๆ ไมตอง
คิดและตัดสินใจที่ซับซอน อาทิ  Warehousemen; 
Carpenters; Cooks and Bakers; Small Farmers; 
Truck and Van Drivers. 

25-74 

70-79 
คาบเสน 

(Borderline) 

มีแนวโนมมีความสามารถดานการเรียนจนสําเร็จ
ประถมศึกษาได  และสามารถประกอบอาชีพที่ใช
แรงงานหรือลูกมือ ทํางานประเภทที่ไมตองใชความคิด  
หรืองานฝมืองายๆ ได อาทิ Laborers; Gardeners; 
Upholsterers; Farmhands; Miners; Factory Packers 
and Sorters 

 
3-8 

69 และ 
ต่ํากวา 

ปญญาออน 
(Mentally Retarded) 

มีแนวโนมที่พอเรียนได  โดยตองไดรับการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนพิเศษจึงจะอานออกเขียนไดอออทํางาน
ประเภทที่ไมตองใชความคิด  หรืองานฝมืองายๆ ได  

 
1-2 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
 3. เก็บขอมูล 
 4. นําผลการสอบไปวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
1.1 การหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร 

N
X

X   

เมื่อ   X   แทน    คาเฉลี่ย 
  X   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 N   แทน  จํานวนคะแนนทั้งหมด  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73) 
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 1.2 การหาคาความแปรปรวน (Variance) โดยใชสูตร 
 

 
 1

22
2




 

NN
xxN

s  

 
เมื่อ  s   แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
  x   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 N-1  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ (Degrees of Freedom)  
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 76-77) 
 

2. สถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐาน  
นักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ปการศึกษา 2553 มีผลการทดสอบระดับเชาวนปญญาที่สูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับผลการทดสอบของนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 โดยใช  
  2.1 สถิติทดสอบวิลคอกซันจับคูเครื่องหมายตําแหนง (The Wilcoxon Matched Pairs 
Signed-Ranks Test) 

2.2 t-test dependent 
 

 
1

22









N
DDN

D
t   ; df = N-1 

 
เมื่อ  t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-Distribution  

D  แทน ผลรวมของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนนทดสอบ IQ 
ปการศึกษา 2553 และ ปการศึกษา 2552 

 2D แทน ผลรวมกําลังของความแตกตางเปนรายคูระหวางคะแนนทดสอบ IQ 
ปการศึกษา 2553 และ ปการศึกษา 2552 

  N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี  
 

ตาราง 1  ระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในป
การศึกษา 2552 

 
 

ปการศึกษา 2553   
  Low Average Average High Average Superior Very Superior 

รวม  
(คน) 

Borderline 0 0 0 1 0 1 
Low Average 2 2 4 1 0 9 
Average 0 13 38 23 0 74 
High Average 0 1 25 33 0 59 

ปการศึกษา 
2552 
  
  
  Superior 0 0 0 6 1 7 

รวม  (คน) 2 16 67 64 1 150 
 

 
  จากตาราง 1 พบวานักเรียน ป.2 มีระดับเชาวนปญญาลดลง 1 คน ระดับเชาวนปญญาคงที่ 46 
คน และระดับเชาวนปญญาสูงขึ้น 103 คน  
 
 
ตาราง 2  ผลการทดสอบระดับเชาวปญญาของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุม

เดิม ในปการศึกษา 2552  
 

 Wilcoxon Signed Ranks Test Post-Pre 
Z -9.185(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 
 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวนปญญาสูงกวานักเรียนกลุม
เดิม ปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบคา IQ ของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยเทียบกับนักเรียนกลุมเดิม 
  ในปการศึกษา 2552 

 
 

ปการศึกษา 
จํานวน
นักเรียน 

คา IQ ต่ําสุด
ของระดับเชาวน

ปญญาสูงสุด 

คา IQ 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t df Sig. 

2553 150 130 118.67 7.542 
2552 150 130 107.61 9.805 

15.723 149 .000 

)149,05(.t 1.64 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 พบวา คา IQ ของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือ

เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 
เปน 118.67 อยูในระดับสูงกวาปกติ  (High Average)  และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 107.61 อยูใน
ระดับปานกลาง (Average) 
 
ตาราง 4 ระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในป

การศึกษา 2552 
 

ปการศึกษา 2553   
  High Average Superior Very Superior 

รวม  
(คน) 

Average 4 2 0 6 
High Average 10 42 2 54 

ปการศึกษา 
2552 
 Superior 9 46 10 65 

รวม (คน) 23 90 12 125 
 
 

จากตาราง 4 พบวานักเรียน ป.5 มีระดับเชาวนปญญาลดลง 9 คน ระดับเชาวนปญญาคงที่ 56  
คน และระดับเชาวปญญาสูงขึ้น 60 คน  
 
ตาราง 5  ผลการทดสอบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุม

เดิม ในปการศึกษา 2552  
 

Wilcoxon Signed Ranks Test Post-Pre 
Z -6.104 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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 จากตาราง 5 พบวา นักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวนปญญาสูงกวานักเรียนกลุม
เดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 
 
ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบคา IQ ของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยเทียบกับนักเรียนกลุมเดิม  

ในปการศึกษา 2552 
 

ปการศึกษา 
จํานวน
นักเรียน 

คา IQ ต่ําสุด
ของระดับเชาวน

ปญญาสูงสุด 

คา IQ 
เฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t df Sig. 

2553 125 130 125.22 4.219 
2552 125 130 120.81 5.662 

8.645 124 .000 

)149,05(.t 1.64 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 6 พบวา คา IQ ของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือ
เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 
เปน 125.22 อยูในระดับฉลาด (Superior) และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 120.81 อยูในระดับฉลาด 
(Superior)   
 
ตาราง 7 ระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในป

การศึกษา 2552 
 

ปการศึกษา 2553    
  Average High Average Superior 

รวม  
(คน) 

Average 10 13 1 24 
High Average 4 31 19 54 

ปการศึกษา 
2552 
  Superior 1 9 7 17 

รวม (คน) 15 53 27 95 
 

จากตาราง 7 พบวานักเรียน ม.2 มีระดับเชาวนปญญาลดลง 14 คน ระดับเชาวนปญญาคงที่  
48 คน และระดับเชาวปญญา สูงขึ้น 33 คน  
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ตาราง 8 ผลการทดสอบระดับเชาวปญญาของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม  
 

Wilcoxon Signed Ranks Test Post-Pre 
Z -2.606 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 
 
 จากตาราง 8 พบวา นักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวนปญญาสูงกวานักเรียนกลุม
เดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 
ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบคา IQ ของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยเทียบกับนักเรียนกลุมเดิม  
  ในปการศึกษา 2552 
 

ปการศึกษา 
จํานวน
นักเรียน 

คา IQ ต่ําสุดของ
ระดับเชาวน
ปญญาสูงสุด 

คา IQ 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t df Sig. 

2553 95 130 114.96 4.446 
2552 95 130 113.77 5.154 

2.418 94 .018 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 9 พบวา คา IQ ของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเม่ือ

เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 
เปน 114.96 อยูในระดับสูงกวาปกติ  (High Average)  และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 113.77 อยูใน
ระดับสูงกวาปกติ  (High Average)   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2, ป.5 

และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

เพื่อเปรียบเทียบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2, ป.5 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  คือ นัก เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระ ดับช้ันประถมศึกษาปที่  2                
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ระดับชั้น จํานวน (คน) 
ป.2 241 
ป.5 182 
ม.2 125 

  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2             

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ไดมาจากการสูตรการคํานวณ
ของ Taro Yamane ดังนี้                    

                                                          
Ne21
Nn


  

 
ระดับชั้น จํานวน (คน) 

ป.2 150 
ป.5 125 
ม.2 95 

 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. แบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ J.C. Raven      
ชุดที่ 1 The Coloured Progressive Matrices (CPM) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อใชกับเด็กเล็ก (5-11 ป) 
แบงเปน 3 ชุดยอย คือ A, AB และ B ซึ่งแตละชุดมีขอปญหาจํานวน 12 ขอ รวมเปน 36 ขอ ลักษณะของขอ
ปญหาเปนภาพส ี

2. แบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ J.C. Raven      
ชุดที่ 2 The Standard Progressive Matrices (SPM) แบบทดสอบชุดนี้สรางขึ้นมาเพื่อใชบุคคลทุกระดับอายุ 
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ทุกระดับการศึกษาและเช้ือชาติ แบงเปน 5 ชุดยอย คือ A, B, C, D และ E ซึ่งแตละชุดมีขอปญหาจํานวน   
12 ขอ รวมเปน 60 ขอ ลักษณะของขอปญหาเปนภาพขาว-ดํา  
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจากไดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ดําเนินการจัดทดสอบใหกับนักเรียน  
   - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2, และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ใชแบบทดสอบชุดที่ 1 The Coloured Progressive Matrices (CPM)  
   - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชแบบทดสอบชุดที่ 2 The Standard 
Progressive Matrices (SPM) 
  2. นําคะแนนที่ไดจากแบบวัดเชาวนปญญาไปแปลผล  

 3. เก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

คณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนาไดนําคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบ ไปวิเคราะหผล
ทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบระดับเชาวนปญญาและคา IQ ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยเทียบกับนักเรียนกลุมเดิม 
ในปการศึกษา 2552 โดยใชสูตรวิลคอกซันจับคูเครื่องหมายตําแหนง (The Wilcoxon Matched Pairs 
Signed-Ranks Test) และ t-test dependent 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

นักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวน
ปญญาแตกตางจากนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาคา 
IQ เฉลี่ยมีคาสูงขึ้น ดังนี้ 

1. คา IQ ของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน 
ปการศึกษา 2552 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 เปน 118.67 อยูในระดับสูงกวาปกติ (High Average)  
และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 107.61 อยูในระดับปานกลาง (Average) 

2. คา IQ ของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน 
ปการศึกษา 2552 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 เปน 125.22 อยูในระดับฉลาด (Superior) และคา IQ 
เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 120.81 อยูในระดับฉลาด (Superior)   

3. คา IQ ของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน 
ปการศึกษา 2552 โดยคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2553 เปน 114.96 อยูในระดับสูงกวาปกติ (High Average) 
และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 113.77 อยูในระดับสูงกวาปกติ (High Average)   
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย พบวาระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ปการศึกษา 2553         
มีความแตกตางและมีคา IQ เฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อทดสอบกับนักเรียนกลุมเดิมในปการศึกษา 2552 ซึ่งไมสอดคลอง
กับรายงานการวิจัยของจิตแพทยไทย พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล ที่กลาวถึง
คาIQ ของเด็กไทยจากการสุมกลุมตัวอยาง 1,500 คน ใน 15 จังหวัด ซึ่งผลการวิจัยพบวา ทารกแรกเกิดมีคา  
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IQ ประมาณ 100 ซึ่งอยูในระดับสากล แตเมื่อโตขึ้นอยูระดับประถมศึกษา 9-10 ขวบ กลับมีคา IQ เหลือเพียง 
97-98 แตเมื่อโตขึ้นมาในชวงวัยรุนระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาจะมีคาเฉลี่ยเหลือเพียง 90 ตนๆ  

คณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนามีความเห็นวา นักเรียนระดับช้ัน ป.2 ป.5 และ ม.2 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวนปญญาแตกตางจากนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 
2552 โดยมีแนวโนมวาคา IQ เฉลี่ยมีคาสูงขึ้น อาจมีผลมาจากสภาพแวดลอมตางๆ ของนักเรียนในกลุม     
ตัวอยาง เชน อายุของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน และ
การสงเสริมทั้งดานวิชาการและดานกิจกรรมอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เปนตน  

 
ขอสังเกต 

1. เมื่อพิจารณาขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนักเรียน  
ป.2  พบวา  

ที่ ระดับเชาวนปญญา จํานวน (คน) คะแนน IQ และคา IQ จํานวน (คน) 
1 ลดลง 1 ลดลง 1 
   ลดลง 7 
2 คงเดิม 46 คงเดิม 16 
   เพิ่มขึ้น 23 
3 เพิ่มขึ้น 103 เพิ่มขึ้น 103 

 
2. เมื่อพิจารณาขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนักเรียน  

ป.5 พบวา  
ที่ ระดับเชาวนปญญา จํานวน (คน) คะแนน IQ และคา IQ จํานวน (คน) 
1 ลดลง 9 ลดลง 9 
   ลดลง 9 
2 คงเดิม 56 คงเดิม 23 
   เพิ่มขึ้น 24 
3 เพิ่มขึ้น 60 เพิ่มขึ้น 60 

 
3. เมื่อพิจารณาขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนักเรียน  

ม.2 พบวา  
ที่ ระดับเชาวนปญญา จํานวน (คน) คะแนน IQ และคา IQ จํานวน (คน) 
1 ลดลง 14 ลดลง 14 
   ลดลง 18 
2 คงเดิม 48 คงเดิม 9 
   เพิ่มขึ้น 21 
3 เพิ่มขึ้น 33 เพิ่มขึ้น 33 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพูดคุยนักเรียนที่ไดรับคะแนน IQ และคา IQ ที่ลดลง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางพัฒนา  
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คําส่ังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ท่ี   39 / 2553 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของงานวิจัยและพัฒนา  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  จึงขอแตงตั้งผูมีรายช่ือตอไปนี้เปนคณะอนุกรรมการ
งานวิจัยและพัฒนา 
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ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 1 ปการศึกษา 
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