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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธี

จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการวิเคราะห์อภิมาน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่มีวิธีจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์ 
ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2559 จำานวน 44 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการบรรยาย และเปรียบเทียบค่าขนาด
อิทธิพลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการศึกษาพบวา่ 1. ปทีีพ่มิพ์เผยแพรผ่ลงานมากทีส่ดุคือ ป ีพ.ศ. 2553 สว่นใหญ่มาจากสาขา
วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลิตงานวิจัยออกมามากที่สุด งานวิจัยที่เป็นการ
ค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์มีปริมาณเท่ากัน วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีศึกษามากท่ีสุด หน่วย
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์มีการศึกษามากที่สุด แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษามาจากกลุ่มตัวอย่าง 
และมีลักษณะการกำาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแบบกำาหนดเอง ลักษณะการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
แบบสุ่มแบบแบ่งกลุ่มมากที่สุด ระดับชั้นที่ศึกษาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการตั้งสมมติฐานแบบ
มีทิศทางมากที่สุด แบบแผนการวิจัยในงานวิจัยที่ใช้ศึกษามากที่สุดคือ randomize one group pretest 
– posttest design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดคือ 1 กลุ่ม ซึ่งจำานวนตัวอย่างของกลุ่มทดลอง
ที่ใช้ในการศึกษามากที่สุดคือ 31 – 40 คน จำานวนตัวอย่างของกลุ่มควบคุมที่มีการศึกษามากที่สุดคือ 
31 – 40 คน จำานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ศึกษาคือ วิธีจัดการเรียนรู้ ตัวแปรตามที่ศึกษาร่วมกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากที่สุดคือ ความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุดคือแบบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืทกุงานวจิยัหาคา่ความเทีย่งตรงและคา่อำานาจ
จำาแนก สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test มากที่สุด 
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2. วิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีที่สุดคือ วิธี
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ รองลงมาคือ วิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธีจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ตามลำาดับ เมื่อนำาค่าขนาดอิทธิพลมาเปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดยีว (One–way ANOVA) ปรากฏวา่วธิจีดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืสง่ผลตอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
สูงกว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีจัดการเรียนรู้คู่อ่ืนๆ ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: การสงัเคราะห์งานวจัิย วธิจีดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ การวิเคราะหอ์ภิมาน

Abstract
The purposes of this study were the following: 1) to employ meta-analysis to  

synthesize the research projects concerning Instruction Methods in History Strand of  
Secondary School Level. 2) To compare the effect sizes classified by the research with  
different Instruction Methods in Strand History. Forty-four experimental research studies  
published for dissemination during 2008 - 2016 were collected for the synthesis.  
The instruments used were comprised of the forms to assess and to record the research 
qualities. The effect was compared by One-way ANOVA. Descriptive statistics were adopted 
to analyze the data.

The study revealed these results:

1. The most number of publication was in 2010 Most of the studies were 
from Curriculum and Instruction majors. Most of the researches were published 
by Mahasarakham University and mainly were in thesis format. The research types 
which were studied most were the theses. The most Instruction method used the 
Technology. most of these research studies belonged to the Rattanakosin Historical  
Study Unit. Most of the data sources used came from the study sample and had  
customizable sample size. The class of the most population is Matthayomsueksa 1 student.  
A hypothesis set the most was directional hypothesis. The most research practice was  
randomized one group pretest – posttest design. The most number of the sample groups used 
were one groups and numbers of sample group was 31-40 samples and numbers of control 
group was 31-40 samples. Independent variable Instruction method was the most studied  
pattern while the dependent variable which was mostly studied in collaboration with the  
achievement was the Satisfation. Research instrument being used the most in data collecting  
was achievement. The type of instrument that was test used in these research works is validity  
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บทนำา
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นวิชาท่ี
ศกึษาถึงความสมัพันธข์องมนษุย์กบัสถาบนัสังคม 
มุนษยก์บัมนษุย์และมนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม สิง่เหล่า
นี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำารงชีพ การแก้ไข
ปัญหาและการปฏิบัติตนในสังคมมนุษย์ เพ่ือให้
มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างชีวิตที่ดี
มีความสุข ดังเนื้อหาในสาระประวัติศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่นับว่าเป็นอีกวิชาที่สำาคัญ ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกหน่ึงสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้
เรียนมีจิตสำานึกความเป็นไทย รักท้องถิ่นประเทศ
ชาติ มีจิตสำานึกที่ดี มีวัฒนธรรมอันดีงาม (ณรงค์ 
พ่วงพิศ และคณะ, 2548: 2) และหล่อหลอม
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรัก 
ความหวงแหน ความภูมิใจ ตลอดจนความผูกพัน
กับท้องถิ่นประเทศชาติ รวมถึงมนุษยชาติใน
ภูมิภาคและสังคมโลกด้วยกัน (สิริวรรณ ศรัพหล, 
2553: 90) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน

จึงมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับวิธีการของครู ในการ
เลือกใช้เทคนิค วิธีการหรือรูปแบบการสอน ซึ่ง
การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (dynamic) ควร
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูป
แบบเนือ้หา สาระเทคนคิ วธิกีาร (ทศินา แขมมณ,ี 
2544: 34) ผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในด้านต่าง ดังน้ัน
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีก็ควรจะ
แตกต่างกันตามความเหมาะสมและที่ผ่านมายัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าวิธีสอนแบบใดที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้มากทีส่ดุ เพราะผลการวจิยัมี
ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตามการที่มี
งานวจิยัจำานวนมากแตไ่มไ่ดน้ำาผลวจิยัมาใช ้ถอืได้
ว่าเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการวิจัยเก่ียว
กับวิธีจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ส่วนใหญ่เป็นวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่พิมพ์เผย
แพร่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนั้นจึงมีความ
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งหาวิธกีารในการสังเคราะหง์านวิจยั
ที่เช่ือถือได้มีระเบียบวิธีการสังเคราะห์ที่สามารถ
นำามาใช้ได้และวิธีการสังเคราะห์โดยการวิเคราะห์

and discrimination. Standard statistics used the most were mean and Standard Deviation 
and t-test was used to test research hypotheses.

2. The best Instruction method affecting the student’s achievement was the  
cooperative learning, learning managements based on constructivism theory, technology, 
blended learning method and historical method. They were placed in the order of the highest  
to lowest qualities. The achievements of the students who learn the cooperative learning  
affecting achievement higher than technology, historical method and blended learning method 
was a statistically significant difference at the 0.05, other pairs of learning arrangement had 
no different effect on learning arrangement.

Keywords: Synthesis, instruction methods in history strands, meta – analysis
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อภิมานเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยหลายๆ เรื่อง
ที่ศึกษาในปัญหาเดียวกันเพื่อหาค่าขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรทีจ่ดักระทำาตอ่ตวัแปรตามวา่มปีรมิาณ
มากนอ้ยเพยีงใด ผลการสงัเคราะหง์านวจัิยด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมานจะช่วยทำาให้ได้ข้อสรุปงานวิจัยที่
เป็นความรู้ใหม่จากที่มีอยู่เดิม และช่วยชี้แนะว่า
งานวิจัยลักษณะใดที่ได้ดำาเนินการวิจัยแล้ว และ
เป็นการป้องกันการทำาวิจัยซ้ำาซ้อน ดังน้ันผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธี
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
การวเิคราะหอ์ภมิานด้วยวธิกีารของกลาส (Glass) 
ท่ีพิมพเ์ผยแพรใ่นประเทศไทยตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2551 
- 2559 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของงาน

วิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการ
วิเคราะห์อภิมาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพล  
(Effect Size) ของงานวิจัยที่มีวิธีจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงาน
วิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งเป็นการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
หรือปริญญานิพนธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2559 
เฉพาะที่เป็นภาษาไทยซึ่งสืบค้นรายช่ือวิจัยจาก

ฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูล NRCT (วช.) 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) จำานวน 50 
เรื่อง

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ปน็งาน
วิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น ซ่ึงเป็นการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์หรือ
ปริญญานิพนธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2559 
เป็นงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมีการรายงานค่าสถิติที่
จำาเป็นเพียงพอสำาหรับการแปลงค่าสถิติเหล่านั้น
ให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) จำานวน 44 
เรื่อง โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัย แบ่งออก 
เป็น 4 ตอน ดังนี้    
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะภมูิ
หลังผู้วิจัยและเอกสารงานวิจัย

ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิดีำาเนนิการวจิยั

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอนดังนี้

ตอนที ่1 การวเิคราะหข้์อมลูคณุลกัษณะ
ของงานวิจัย สำาหรับวิจัยทุกเล่มที่ได้รวบรวมไว้
ในแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
คณุลกัษณะของงานวิจยั โดยใชส้ถบิรรยาย คำานวน
คา่เฉลีย่และรอ้ยละของขอ้มลูคณุลกัษณะงานวิจยั
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เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เพื่อตอบความมุ่ง
หมายของงานวิจัย

2.1 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบวธีิจดัการเรยีน
รู้ประวัติศาสตร์ โดยการคำานวณค่าขนาดอิทธิพล
ตามวิธีของกลาส และหาค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล

2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าขนาด
อิทธิพลของวิธีจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการคิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดย
มีวิธีจัดการเรียนรู้เป็นตัวแปรอิสระ และมีขนาด
อิทธิพลเป็นตัวแปรตาม

ผลการวิจัย
ตอนที่  1  ผลการ วิ เคราะห์ ข้ อมูล

คุณลักษณะและข้อสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธี
จดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร ์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามที่ได้รวบรวมไว้ในแบบ
สรุปคุณลักษณะงานวิจัย พบว่า ปีที่พิมพ์เผย
แพร่ผลงานมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2553 คิดเป็น 
ร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 15.9 สาขาวิชาที่ศึกษามากที่สุดคือ สาขา
หลกัสตูรและการสอน คิดเปน็รอ้ยละ 79.5 รองลง
มาคือ เทคโนโลยีทางการศึกษาและสังคมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ 4.5 ตามลำาดับ สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลิตงานวิจัยมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 11.4 และ 6.8 ตาม
ลำาดับ ประเภทงานวิจัยที่เป็นสารนิพนธ์หรือการ
คน้ควา้อสิระ และปรญิญานพินธห์รอืวิทยานพินธ์
ในปริมาณที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0

วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมีการ
ศกึษามากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 27.3 รองลงมาคือ 

วิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 หน่วยการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์มีการศึกษามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ ประวัติศาสตร์
สุโขทัยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
20.8 แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษากลุม่ตวัอยา่งมากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมาคือ ประชากร คิด
เป็นร้อยละ 4.5 ลักษณะการกำาหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นแบบกำาหนดเอง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ลักษณะการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมาคือเลือกแบบเจาะจงและสุ่มอย่างง่าย 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ 18.2 ตามลำาดับ ระดับ
ชั้นของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
40.9 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 38.6 และ 
20.5 ตามลำาดับ ลักษณะของสมมติฐานแบบมี
ทิศทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมา
คือ ไม่มีการตั้งสมมุติฐานและไม่มีทิศทาง คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 และ 2.3 ตามลำาดับ แบบแผนการ
วจิยัในงานวจิยัทีน่ำามาใช ้randomize one group 
pretest – posttest design มากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ย
ละ 88.6 รองลงมาคอื randomize control group 
pretest – posttest design และ randomize 
control group posttest only design คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 และ 2.3 ตามลำาดับ

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย 1 กลุม่ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ 2 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 จำานวนตัวอย่างของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้ในการศึกษา 31 – 40 คน มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ 21 – 30 คน 
และ 11 – 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และ11.4 
ตามลำาดับ จำานวนตัวอย่างของกลุ่มควบคุมที่มี
การศึกษา 31 – 40 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
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60.0 จำานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ศึกษามากที่สุด คือ 
วิธีจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 81.6 รองลงมา
คือ 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.4 จำานวนตัวแปร
ตามที่ใช้ศึกษา 2 ตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
70.5 รองลงมาคือ 1 ตัว และ 3 ตัว คิดเป็น 
ร้อยละ 15.9 และ 9.1 ตามลำาดับ ตัวแปรตาม
ที่ศึกษาร่วมกับผลสัมฤทธิ์มากที่สุด คือ ความ 
พงึพอใจและการคดิวเิคราะห ์คิดเปน็รอ้ยละ 18.9 
และ 11.1 ตามลำาดับ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.5 การตรวจสอบ

คณุภาพของเครือ่งมอืทกุงานวิจัยหาคา่ความเทีย่ง
ตรงและค่าอำานาจจำาแนก คิดเป็นร้อยละ 27.5 
หาค่าความเชื่อมั่นและความยากง่าย คิดเป็นร้อย
ละ 25.6 และ 19.4 ตามลำาดับ สถิติพื้นฐานที่ใช้
มากที่สุดคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมาคือ ค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
34.1 สถติทิดสอบ t-test มากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 
75.0 รองมาคือ Z-test และ One-way ANOVA 
คิดเป็นร้อยละ 2.3

ตอนที่ 2 สังเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมาน

จากตารางที่ 1 พบว่า วิธีจัดการเรียนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืสง่ผลตอ่ผมสมัฤทธิท์างการเรยีน
สาระการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์มากทีสุ่ด รองลงมา
คอื วธิจัีดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารสรา้งความรู้ 

ด้วยตนเอง วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธี
จดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน และ วธิจีดัการเรยีนรู ้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ตามลำาดับ

ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพล และความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลในการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้
จำ�นวนค่� 

ขน�ดอิทธพล

ค่�เฉลี่ย 
ขน�ดอิทธิพล 

(d)

ส่วนเบี่ยงเบน
ม�ตรฐ�น  
 (S.D.)

วิธีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 8 10.106 6.214

วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 12 4.553 3.541

วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 8 4.173 2.715

วิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 10 5.844 3.637

วิธีจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 6 4.296 1.193
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาด
อทิธพิลของวธิจีดัการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของวธิจีดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื 
วธิจีดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคโนโลย ีวธิจีดัการเรยีนรู้

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทฤษฎกีารสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และวธิี
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่
ต่างกันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

201.6506 
585.9196

4
39

50.4126 
15.0236

3.356* 0.187

รวม 787.5702 43

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�งที่ 3 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลรายคู่ของวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

วิธีจัดก�รเรียนรู้ d

กลุ่ม 
ร่วมมือ

ใช้
เทคโนโลยี

วิธีก�รท�ง
ประวัติศ�สตร์

ทฤษฎีก�ร
สร้�งคว�มรู้
ด้วยตนเอง

ผสม
ผส�น

10.106 4.553 4.173 5.844 4.296
กลุ่มร่วมมือ 10.106 - 5.553* 5.933* 4.262 5.81*

ใช้เทคโนโลยี 4.553 - 0.38 1.291 0.257

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

4.173 - 1.671 0.123

ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วย
ตนเอง

5.844 - 1.548

ผสมผสาน 4.296 -

จากตารางที่ 3 พบว่า วิธีจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธี
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
วิธีจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนวิธีจัดการเรียนรู้คู่อื่นๆ 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระ
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การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำานวน 44 เรื่อง พบว่า ปีที่พิมพ์
เผยแพร่ผลงานมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2553 สาขา
วิชาที่ศึกษามากที่สุดคือ สาขาหลักสูตรและการ
สอน อาจเพราะ สาขาหลักสูตรและการสอน
เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหา 
รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ที่สนใจศึกษาต่อเพิ่ม
เติมในระดับมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ครูที่ต้องการศึกษาพัฒนาตนเองในวิชาชีพและ
การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่
สนใจและต้องการพัฒนาตนเองในด้านหลักสูตร
และการสอน สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทของงานวิจัย
ที่ศึกษาคือสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและ
ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ซึ่งมีปริมาณเท่า
กัน ซึ่งสอดคล้องกับ จีรศักดิ์ ยาโน (2553: 94) 
วธิจัีดการเรียนรู้ท่ีส่งผลตอ่การคดิวเิคราะหจ์ำานวน 
70 เรื่อง สรุปได้ว่า ปีที่มีการพิมพ์เผยแพร่มาก
ที่สุด คือ พ.ศ. 2550 งานวิจัยส่วนใหญ่มาจาก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สถาบันที่ผลิต
งานวิจัยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทงานวิจัยส่วนใหญ่ คือ ปริญญานิพนธ์
หรือวทิยานิพนธ์ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ศึกษามากที่สุด ส่วน
ใหญ่ศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3

วิธีจัดการเรียนรู้ที่ศึกษามากที่สุดคือ วิธี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี อาจเนื่องจาก การ
จัดการเรยีนรูใ้นปจัจบุนัได้นำาเทคโนโลยตีา่งๆ เขา้
มาเป็นส่วนเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอน 
เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิด
ข้ึน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการนำาเสนอ
ข้อมูลของผู้สอนให้หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 8) เทคโนโลยี

เป็นสื่อยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากและยังมีข้อ
ได้เปรียบเหนือสื่ออื่นๆ หลายประการ จึงกลาย
เป็นที่นิยมแพร่หลายในด้านการศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ศึกษามากที่สุดคือ ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อาจเนือ่งจากมธัยมศกึษาปทีี ่1 ตวัชีเ้นน้ไปทีเ่รือ่ง
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ช่วงชั้นที่มีการศึกษา
มากที่สุด คือ ช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เหตุผล
ที่เลือกชั้นน้ีมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากเน้ือหา
สาระในระดับชั้นนี้มีความยากไม่มากนัก ไม่ซับ
ซ้อนเกินไป จึงทำาให้มีงานวิจัยในช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 มากกว่าระดับชั้นอื่น แหล่งข้อมูลที่ใช้
ศึกษามากที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่าง โดยลักษณะการ
กำาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างใช้แบบกำาหนด
เองมากที่สุด ลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การ
สุ่มแบบกลุ่มมากท่ีสุด โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการ
คละความสามารถจึงมีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเพื่อ
ให้ผลการงานวิจัยมีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุด 
งานวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะของการตั้งสมมติฐาน
แบบมีทิศทาง แบบแผนการวิจัยในงานวิจัยที่นำา
มาใช้ randomize one group pretest – post-
test design อาจเนื่องมาจากงานวิจัยส่วนมาก
เป็นงานวิจัยเชิงทดลองจึงมีการตั้งสมมุติฐานและ
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาหนึ่งกลุ่มเปรียบเทียบก่อน
เรียนและหลังเรียน เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของ
วิธีจัดการเรียนรู้ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด
คือ 1 กลุ่ม และใช้จำานวน 31 – 40 คน ทำาการ
ศึกษามากที่สุดอาจเนื่องมาจากการวิจัยต้องมี
กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรให้เหมาะสมซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้นักเรียนในแต่ละห้องเป็นประชากรหรือ
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรอิสระที่ศึกษามากที่สุดมี 1 
ตัว คือ วิธีจัดการเรียนรู้ ตัวแปรตามที่ศึกษามาก
ที่สุดร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ความพึง
พอใจ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด เนื่องจาก
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การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือทุกงานวิจัยหาค่าความเที่ยง
ตรงและค่าอำานาจจำาแนก สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้มาก
ท่ีสุดคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เน่ืองจากเป็นสถิติพื้นฐานที่จำาเป็นใน
การสังเคราะห์งานวิจัยโดยการวิเคราะห์อภิมาน
เพื่อคำานวณหาค่าขนาดอิทธิพล ส่วนสถิติทดสอบ
สมมุติฐานที่ใช้มากที่สุดคือ t-test ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากงานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลองซึง่มกีารเปรียบเทยีบความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมจึงนิยมใช้สถิติ 
t-test ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ  
เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ (2554: 192) การ
สังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง
พุทธศักราช 2542 – 2553 ด้วยการวิเคราะห์
อภิมานและการวิเคราะห์เน้ือหา วิทยานิพนธ์ที่
ผลติขึน้ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มจีำานวน
มากที่สุด มีการทำาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนสงัคมศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
คดิมากทีส่ดุ ในป ีพ.ศ.2544 ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชิง
ทดลองมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาศึกษาในงานวิจัย 
มากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา สาระวิชาที่นำา
มาใช้ในการทำาวิจัย มากที่สุด คือ สังคมศึกษา 
จำานวนรูปแบบวิธีการสอนที่ใช้ มากที่สุด คือ 2 
วิธี รูปแบบการสอนที่นำามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษา มากที่สุด คือ การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และ การสอนแบบสตอรี่
ไลน์ (Storyline) และเกิดทักษะกระบวนการคิด
ด้านการคิดวิเคราะห์ มากที่สุด

2. วิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีที่สุดคือ 
วิธีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ รองลงมาคือ 
วิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธี
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน และวิธจัีดการเรยีนรู ้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลำาดับ อาจ
เนือ่งมาจากวิธจัีดการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื เปน็
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดสภาพ
ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น 
กลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4 คน ซึ่งจะจัดกลุ่มโดยคำานึง
ถึงความสามารถของผู้เรียน (Slavin, 1995: 8) 
ทำาใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพันธก์บับคุคลแวดลอ้ม ซึง่
แตล่ะกลุม่จะประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถแตกตา่งกนัโดยทีแ่ตล่ะคนมสีว่นรว่มอยา่ง
แท้จริงใน การเรียนรู้และในความสำาเร็จของกลุ่ม 
โดยมกีจิกรรมใหผู้เ้รยีนมกีารแลกเปลีย่นความคดิ
เห็น มีการปรึกษาหารือกัน รวมทั้งการเป็นทำาให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สมาชิกในกลุ่มไม่เพียง
แตร่บัผดิชอบตอ่การเรียนของตนเทา่นัน้ หากตอ้ง
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มความสำาเร็จของแต่ละบุคคลคือ
ความสำาเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์ (2549: 21) การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหแ้กผู่เ้รยีน ได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 
โดยทีแ่ตล่ะคนมส่ีวนรว่มอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู ้ 
และในความสำาเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวม
ทั้งการเป็นกำาลังใจแก่กันและกัน คนที่ เรียน
เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ  
เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย (2552: 95) นักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนมี
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การร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ช่วยเพ่ิม
ทักษะในการทำางาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุ่มได้คิดได้แสดงออกทำาให้ไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวลักษณ์  
แสงโทโพ (2548: 77) ผมสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียน
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียน
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบปกต ิแสดงให้เห็นวา่การนำานวตักรรมการ
เรยีนการสอนดงักลา่วมาใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอนจะทำาใหผ้ลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของวิธี
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ต่างกันด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบ
ว่า วิธีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยี วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์และวธิจีดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 อาจเนื่อง
มาจากวิธีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกลุ่มผู้
เรียนให้เป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งแต่ละคนจะมีสมาชิกที่
มีความรู้แตกต่างกัน โดยแต่ละคนจะมีส่วนร่วม
ในการเรยีนรู ้ทำาใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ช่วยเหลือกัน ทำาให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน ทุกคนจึงได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556: 33) 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและความร่วม

มือจากเพื่อน อีกทั้งยังทำาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสิน
ใจ การตั้งคำาถาม ตอบคำาถาม การใช้ภาษา การ
พูด ฯลฯ ส่วนวิธีจัดการเรียนรู้คู่อื่นๆ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากวิธีจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีพัฒนามา
จากแนวคิด ทฤษฎีหลักการ และมีรูปแบบหรือขั้น
ตอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ครูผู้สอน
ควรศกึษาทฤษฏแีละเปา้หมายของวธิจีดัการเรยีน
รูใ้หเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้และเลอืกใชวิ้ธจีดัการเรยีน
รู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและผู้เรียนด้วยนอกจากนี้จำานวนความถี่
ของงานวิจัยในแต่ละวิธีจัดการเรียนรู้มีความแตก
ต่างกันมากจึงอาจทำาให้ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลมี
ความแตกต่างกันในแต่ละวิธีจัดการเรียนรู้ส่งผล
ให้ผลสัมทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน 
และจากผลการวิจัยที่พบว่าวิธีจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าวิธีจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากมีค่าขนาดอิทธิพลที่สูงที่สุด (d = 10.106) 
ร่วมอยู่ ด้วยจึงอาจส่งผลทำาให้ค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลของวิธีจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีค่า
สูงกว่าวิธีจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การศึกษาครั้งนี้พบว่า มีงานวิจัยเชิง
ทดลองจำานวนมากที่รายงายค่าทางสถิติไม่ครบ
ถ้วนทำาให้งานวิจัยนั้นไม่สามารถนำามาใช้ในการ
สังเคราะห์เชิงปริมาณได้ ฉะนั้นผู้วิจัยควรรายงาน
การวจิยัใหค้รบถว้น สมบรูณ์ เพือ่ใหไ้ดง้านวจิยัทีม่ี
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป

1.2 จากผลการวิจัยทำาให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับวิธี จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 228 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้ที่จะทำาการ
วิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อตัวแปร 
ต่างๆ ควรนำาผลการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ไป
ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อป้องกันการทำางาน
วิจัยที่ซ้ำาซ้อนหรือเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
วิจัยต่อไป

1.3 จากผลการวิจัยทำาให้ทราบว่าวิธี
จัดการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนได้ดีที่สุดคือ วิธีจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ รองลงมาคือ วิธีจัดการเรียน
รู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองวิธี
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี วิธีจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และวธิจีดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีาร
ทางประวัติศาสตร์ตามลำาดับ ผู้สอนควรพิจารณา
เลือกใช้วิธีจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
และผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การสังเคราะห์งานวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยั
ศกึษาเฉพาะวิธจีดัการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลตอ่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรยีนรู้ประวตัศิาสตรเ์ทา่นัน้ 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรสังเคราะห์ตัวแปร
อื่นด้วย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น

2.2 การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการ
วิเคราะห์อภิมาน ทำาให้ได้ข้อสรุปที่เป็นภาพรวม
ของงานวิจัยและข้อค้นพบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชนต์อ่การศกึษาและพฒันางานวจัิยเปน็อนั
มาก จงึควรมกีารสงัเคราะหง์านวิจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วิธีการจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ หรือช่วงช้ันอื่น 
และใช้ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการนำาข้อ
สรุปไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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