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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพื่อ1) ศกึษาระดบัเชาวนป์ัญญาของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ของจังหวัดมหาสารคาม และ2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถม
ศกึษาในโรงเรยีนทีม่ขีนาดตา่งกนัของจงัหวดัมหาสารคาม ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื นกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 1-5 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม จำานวน 5,053 คนที่
คัดเลือกจากการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอนแต่ละข้ันตอนสุ่มแบ่งเป็นช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือThe Coloured Progressive Matrices (CPM) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเอฟ

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ของจังหวัด
มหาสารคาม ภาพรวมอยู่ในระดับฉลาดปานกลางหรือระดับฉลาดปกติ (IQ เฉลี่ย 94.85) เมื่อจำาแนก
ระดบัเชาวนป์ญัญาของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา จำาแนกตามขนาดโรงเรียน นกัเรยีนในโรงเรยีนขนาด
ใหญ ่มรีะดบัเชาวนป์ญัญาระดับสงูสดุ อยู่ในระดับฉลาดปานกลางหรอืระดบัฉลาดปกต ิ(IQ เฉล่ีย 95.72) 
นกัเรียนในโรงเรียนขนาดกลางมรีะดับเชาวนป์ญัญาระดบัสงู อยูใ่นระดบัฉลาดปานกลางหรอืระดบัฉลาด
ปกติ (IQ เฉลี่ย 94.90) และนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับเชาวน์ปัญญาระดับต่ำาสุด อยู่ในระดับ
ฉลาดปานกลางหรือระดับฉลาดปกติ (IQ เฉลี่ย 93.68) และ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของจังหวัดมหาสารคาม พบ
วา่ 2.1) นักเรยีนในโรงเรียนขนาดใหญม่ค่ีาเฉลีย่ของระดบัเชาวนป์ญัญาแตกตา่งจากนกัเรยีนในโรงเรยีน
ขนาดเล็กและนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.2) นักเรียน
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ในโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างจากนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: ระดับเชาวน์ปัญญา ขนาดโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the intelligent quotient of primary 

school students of Mahasarakham Province, and 2) compare the mean of intelligent quotient 
of primary school students in different sizes schools of Mahasarakham Province. The sample 
used in this study was 5,053 students ; primary school 1 to primary school 5 students 
of Mahasarakham Province. The sample was selected by using the two stages sampling 
and each stages was selected with stratified random sampling. The research tool was the 
Coloured Progressive Matrices (CPM) and the statistics used in this study were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA F-test. 

The results indicated that 1) the intelligent quotient of primary school students as a 
whole was at a moderate level or an average level (Average IQ=94.85), when considering 
the intelligent quotient in terms of the school size they lived, it was found that the students  
in large schools had intelligent quotient with highest level (was at an average level)  
(Average IQ=95.72), the students in medium schools had intelligent quotient with high 
level (was at an average level) (Average IQ=94.90), and the students in small schools had  
intelligent quotient with lowest level (was at an average level) (Average IQ=93.68), and  
2) the results of the comparison of mean of intelligent quotient of primary school students 
in different sizes schools of Mahasarakham province were as follows: 2.1) the students in 
large schools had mean of intelligent quotient with difference from students in small schools 
and in medium schools with the level of significance 0.05. In addition, 2.2) the students 
in medium schools had mean of intelligent quotient with difference from students in small 
schools with the level of significance 0.05. 

Keywords: Intelligence quotient, school size

บทนำา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญใน

การวางแผนพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ได้เน้นที่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development: HRD) เพราะเป็นกระบวนการ
ที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงบุคลากรในด้าน
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ตา่งๆ เช่น ทางดา้นความสามารถ ทักษะ ทศันคติ 
รวมทั้งวิธีการทำางาน อันจะนำาไปสู่ประสิทธิภาพ
ของความเขม้แขง็ในการทำางานโดยเฉพาะการวาง
รากฐานให้กับเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นอนาคต
สำาคัญของประเทศชาติเป็นพลังสำาคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญและมั่นคง ดังน้ัน 
เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กทุกคนสามารถก้าวสู่การ
แข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีโลกได้นั้น เด็กควรได้
รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะด้าน
สติปัญญา เน่ืองจากระดับสติปัญญาหรือระดับ
เชาวน์ปัญญา (IQ:Intelligence quotient) คือ
ความสามารถในการแกป้ญัหา (problem solving 
ability) ดว้ยหลกัเกณฑท์ีม่เีหตแุละผลมคีวามคิดที่
แสดงความสามารถในเชิงภาษา การตดิตอ่สือ่สาร
ดว้ยคำาพดูและวาจาและมคีวามสามารถทางสงัคม
มีความสนใจผู้อ่ืน และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Sternberg et al., 
1981) แตใ่นความเปน็จรงิเด็กแต่ละคนจะมรีะดับ
สติปัญญาหรือระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน จึง
เป็นส่ิงที่ผู้ปกครองและครูจำาเป็นต้องตระหนัก 
และคำานึงถึงความสามารถด้านนี้ของเด็ก พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตน

ผลการสำารวจสถานการณ์ระดับสติ
ปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2554 พบสติปัญญา
หรือเชาวน์ปัญญาเฉลี่ย เท่ากับ 98.59 ซึ่งต่ำากว่า
ค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) และเมื่อดูใน
ภาพรวมของประเทศ พบว่า นักเรียนเกือบครึ่ง 
(48.5%) มีระดับสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญา
อยู่ในเกณฑ์ต่ำา (IQ<100) รวมทั้งมีระดับสติ
ปัญญาบกพร่อง (IQ<70) อยู่ถึง 6.5% ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานสากลท่ีไมค่วรเกนิ 2% (กรมสขุภาพจิต,  
2554) การวัดระดับสติปัญญาเป็นการเปรียบ
เทียบใหท้ราบวา่เด็กคนหนึง่มคีวามสามารถอยูใ่น
เกณฑเ์ฉลีย่สงูกวา่หรอืต่ำากวา่ระดบัอายเุมือ่เทยีบ
กับเด็กที่อยู่ในระดับอายุเดียวกัน หลักสำาคัญใน

การวัดเชาวน์ปัญญา คือ คัดกรองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในด้านการเรียนรู้ออกจากเด็กปกติ 
ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ และ
เด็กที่มีอัจฉริยภาพสูง ทั้งนี้เพราะเด็กที่มีไอคิวต่ำา 
จะมปีญัหาเรือ่งการเรยีนรู ้ไมส่ามารถเรยีนหนงัสอื
ได้เหมือนกับเพื่อน เช่น เด็กอายุ 8 ปี แต่ไอคิว
เท่ากับเด็กอายุ 6 ปี หากเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เหมือนเพื่อนวัยเดียวกัน จะมีปัญหาได้  
ครูอาจจัดให้เรียนคละชั้นกับเด็กอายุ 6 ปี โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับ
วัย ซึ่งในขณะเดียวกัน เด็กที่มีอายุสมองมากกว่า
อายจุรงิ เชน่ อายสุมองเทา่กบัเดก็อาย ุ12 ปี หาก
ต้องเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเด็กอายุ 8 
ปีเท่ากัน จะทำาให้เด็กเบื่อ ไม่สนใจเรียน พ่อแม่
หรือครูอาจคิดว่า เด็กเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือ
จึงลงโทษ ทำาให้เด็กยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนา
สมองให้เต็มศักยภาพ (จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 
2557) การพฒันาเดก็ตัง้แตแ่รกจึงเปน็การจดัการ
ศึกษาปฐมวัยที่มีความสำาคัญ เพราะเด็กในวัย
นี้เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมที่
จะเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการพัฒนาเด็ก
ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำาคัญของการพัฒนาทาง
สมอง ระบบประสาทและเซลล์สมอง ซึ่งจะเจริญ
เติบโตประมาณร้อยละ70-80 ของผู้ใหญ่และเป็น
ช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตในทุกด้านคือด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การให้การ
อบรมเลี้ยงดู การเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านจะ
สามารถเจรญิเตบิโตอยา่งเตม็ศกัยภาพ (ปยิาภรณ ์
ศรีศศิวงศ์, 2560) โดยเฉพาะในระดับประเทศ
การศึกษาระดับสติปัญญาจึงมีความสำาคัญเพื่อ
การจัดการศึกษาให้เหมาะกับช่วงวัยโดยเฉพาะ 
ช่วงระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีการศึกษา 
2557 จังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาท้ังสิ้น 64,189 คน 
จำาแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 32,343 คน 
ขนาดกลาง 18,739 คน และขนาดใหญ่ 13,107 
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คน โรงเรียนขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเมือง 
ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท 
(สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม, 2557) การศึกษาระดับสติปัญญา
หรือระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคามในครั้งน้ี
จะทำาให้ทราบระดับสติปัญญาของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งในภาพ
รวมและจำาแนกตามขนาดโรงเรียน รวมทั้งทราบ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์
ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
มหาสารคามจำาแนกตามขนาดโรงเรียน ซึ่งจะเป็น
สารสนเทศให้ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งนำาไปกำาหนด
นโยบายและแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วย
กระตุ้นการทำางานของสมอง พัฒนาสมองของ
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในขนาดที่แตก
ต่างกันให้เต็มศักยภาพตามบริบทของโรงเรียนที่
นักเรียนศึกษาทั้งนี้คาดว่าจะทำาให้นักเรียนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 .  เพื่ อศึ กษาระ ดับ เชาว น์ ปัญญา

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ของจังหวัด
มหาสารคาม

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของจังหวัดมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและตัวอย่�ง

ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 1–5 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนใน
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม จำานวน 50,381คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษาจำานวนทั้งสิ้น 573 โรงเรียน 

ตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 1–5 ในโรงเรียนในสังกัด สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม จำานวน 
5,053 คน จากโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม จำานวน 64 
โรงเรียนซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบสองข้ันตอน (Two 
stages sampling) และแต่ละขั้นตอนสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
ดังนี้ 

การสุ่มขั้นที่หนึ่ง: สุ่มโรงเรียนตัวอย่าง
จากโรงเรียนทั้งหมดจำานวน 573 โรงเรียน โดย
กำาหนดชั้นภูมิเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ชั้นภูมิระดับที่ 1 
คอื อำาเภอ ชัน้ภมูริะดบัที ่2 คอื ขนาดของโรงเรยีน
ในแต่ละอำาเภอ ผลการสุ่มได้โรงเรียนตัวอย่างทั้ง
สิ้น 64 โรงเรียน

การสุ่มขั้นที่สอง: สุ่มห้องเรียนตัวอย่าง
จากโรงเรียนตวัอย่างมรีายละเอยีดการสุม่ดงัน้ี ใน
แตล่ะช้ันภูมขิองแตล่ะระดบั สุม่ห้องเรยีนตวัอยา่ง
จากโรงเรียนตัวอย่าง ได้ห้องเรียนตัวอย่างทั้งสิ้น 
320 ห้องเรียน ได้จำานวนนักเรียนตัวอย่างทั้งสิ้น 
5,053 คน รายละเอียดการสุ่ม เป็นดังนี้
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ต�ร�ง 1 จำานวนนักเรียนตัวอย่าง จำาแนกตามอำาเภอและขนาดของโรงเรียนในแต่ละอำาเภอ

อำ�เภอ/ขน�ด โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนตัวอย่�ง ห้องเรียนตัวอย่�ง นักเรียนตัวอย่�ง

เขต 1

เมือง 64 7 35 482

เล็ก 54 5 25 240

กลาง 8 1 5 93

ใหญ่ 2 1 5 149

แกดำา 21 3 15 104

เล็ก 17 2 10 41

กลาง 4 1 5 63

บรบือ 66 7 35 635

เล็ก 44 4 20 231

กลาง 21 2 10 206

ใหญ่ 1 1 5 198

กันทรวิชัย 50 6 30 978

เล็ก 41 4 20 122

กลาง 8 1 5 0

ใหญ่ 1 1 5 856

รวม 201 23 115  2,199

เขต 2

นาเชือก 45 5 25 213

เล็ก 37 4 20 117

กลาง 8 1 5 96

นาดูน 31 4 20 243

เล็ก 24 2 10 78

กลาง 6 1 5 0

ใหญ่ 1 1 5 165

พยัคฆภูมิฯ 55 6 30 454

เล็ก 36 3 15 111

กลาง 18 2 10 189



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 138 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

อำ�เภอ/ขน�ด โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนตัวอย่�ง ห้องเรียนตัวอย่�ง นักเรียนตัวอย่�ง

ใหญ่ 1 1 5 154

ยางสีสุราช 23 2 10 166

เล็ก 13 1 5 81

กลาง 10 1 5 85

วาปีปทุม 71 7 35 544

เล็ก 49 4 20 202

กลาง 19 2 10 178

ใหญ่ 2 1 5 164

รวม 225 24 120 1,620

เขต 3

เชียงยืน 38 5 25 373

เล็ก 28 3 15 131

กลาง 9 1 5 54

ใหญ่ 1 1 5 188

โกสุมพิสัย 74 8 40 654

เล็ก 56 5 25 225

กลาง 17 2 10 228

ใหญ่ 1 1 5 201

กุดรัง 23 2 10 78

เล็ก 13 1 5 0

กลาง 10 1 5 78

ชื่นชม 12 2 10 129

เล็ก 8 1 5 15

กลาง 4 1 5 114

รวม 147 17 85 1,234

รวมทั้งจังหวัด 573 64 320 5,053

ตาราง 1 (ต่อ) 
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นส่วนข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 เป็นส่วนทดสอบ Colored  
Progressive Matrices (CPM) สร้างขึ้นเพื่อใช้
ทดสอบระดบัเชาวนป์ญัญาเด็กอายุ (5-11 ป)ี และ
ผู้สูงอาย ุเป็นเคร่ืองมอืวดัความสามารถของบคุคล
โดยใช้ความสามารถด้านการรับรู้ความสัมพันธ์ 
(Perceptual relationships) ซึง่เปน็ความสามารถ
ท่ีจำาเปน็ในการเรยีนรูข้องมนษุยด้์วยการใช้เหตผุล
ในเชิงเปรียบเทียบ (Reason by analogy) โดย
ไม่ต้องวัดจากความรู้ความสามารถทางภาษา  
(Non-verbal intelligence test) จึงเป็นแบบ
ทดสอบทีม่คีวามเปน็กลางทางวฒันธรรม (Raven, 
Raven, and Court, 2004) 

CPM เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา ใน
กลุ่ม Progressive Matrices Tests หรือแบบ
ทดสอบในกลุ่มไม่ใช้ภาษา พัฒนาโดย จอห์น ซี 
ราเวน (John C. Raven) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ 
เมื่อปี ค.ศ. 1956 โดยมีการตีพิมพ์ปี ค.ศ.1998 
และปรับปรุงปีค.ศ.2004 (Parallel Version ;  
Raven, 2004) ฉบบัปรบัปรงุนีม้ขีอ้ทดสอบทีย่าก
ขึ้น และมีความทันสมัยมีข้อคำาถาม 3 ชุด แต่ละ
ชุดมี 12 ข้อ คือ A, AB และ C รวมทั้งหมด 36 
ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย 6 ตัวเลือก พิมพ์เป็น
ภาพสี ใช้เวลาทดสอบนาน 15-30 นาที (ปราณี  
ชาญณรงค์และบัณฑิต ศรไพศาล, 2553) 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทำาหนงัสอืขอรับการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ เพื่อใช้เครื่องมือกับนักเรียน
ตัวอย่าง

2. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปยังผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพื่อขอ
อนุญาตใช้เครื่องมือกับนักเรียนตัวอย่าง

3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่ง ตัง้แต่
เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การศกึษาครัง้นีท้ำาการศกึษาขอ้มลูโดยใช้
สถติทิีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พรรณนา
ข้อค้นพบจากการวิจัยและทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยโดยแยกสถิติออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยาย
ลักษณะของปัจจัยด้านประชากรและสถิติเชิง
อ้างอิง (Inferential Statistics) เปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนประถม
ศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนจำาแนกทางเดียว (One-
Way ANOVA) เมือ่พบว่ามคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติทำาการตรวจสอบความแตก
ต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square 
Difference) 

ผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
คร้ังนี้ ทำาการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำานวน 5,053 คน ผล
การศึกษาพบว่า ระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับ 
ฉลาดปกติ (IQ เฉลี่ย เท่ากับ 94.85) เมื่อจำาแนก
นกัเรยีนตามระดบัเชาวนป์ญัญา สว่นใหญ่ จำานวน 
3,358 คน หรือร้อยละ 66.46 อยู่ในระดับฉลาด
ปกติ ในขณะที่มีเพียง 148 คน หรือร้อยละ 2.93 
ฉลาดกว่าปกติ และปัญญาอ่อน จำานวน68คน 
หรือร้อยละ 1.35 (ตาราง 2) 
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2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จังหวัดมหาสารคามที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาจำาแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญา
อยูใ่นระดบัฉลาดปกติ เท่ากบั 93.68, 94.90 และ 
95.72 ตามลำาดับ

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนจำาแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ พบ

ว่าขนาดของโรงเรียนต่างกันค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=19.327,  
P-value=0.000<.05) (ตาราง 3) เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์
ปญัญาแตกตา่งจากขนาดเลก็และขนาดกลางอยา่ง
มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สว่นโรงเรยีนขนาด
กลางมีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่าง
จากขนาดเล็กอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ตาราง 4 และตาราง 5) 

ต�ร�ง 2 จำานวนและร้อยละของนักเรียน จำาแนกตามระดับเชาวน์ปัญญา

ระดับเช�วน์ปัญญ� จำ�นวน ร้อยละ

ปัญญาอ่อน 68 1.35

คาบเส้นปัญญาอ่อน 259 5.13

ต่ำากว่าปกติ 1,220 24.14

ฉลาดปกติ 3,358 66.46

ฉลาดกว่าปกติ  148 2.93

รวม 5,053 100.00

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกัน

แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df MS F P-value

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

3777.424 2 1888.712 19.327* .000

493507.735 5050 97.724

รวม 497285.159 5052
หมายเหตุ * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับ

เชาวนป์ญัญาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05
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จากตาราง 4 พบว่านักเรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์

ปัญญาสูงกว่าขนาดกลางและเล็ก

ต�ร�ง 4 จำานวนและร้อยละของนักเรียน จำาแนกตามระดับเชาวน์ปัญญาและขนาดของโรงเรียน

ขน�ดโรงเรียน ปัญญ�อ่อน
ค�บเส้น

ปัญญ�อ่อน
ต่ำ�กว่�ปกติ

ฉล�ด
ปกติ

ฉล�ดกว่�
ปกติ

IQ เฉลี่ย

เล็ก 37 105 418 1,008 26 93.68

กลาง 20 76 340 905 43 94.90

ใหญ่ 11 78 462 1,445 79 95.72

ต�ร�ง 5 ค่าพี (P-value) ของผลการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
เชาวน์ปัญญาระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันเป็นรายคู่

ขนาดของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 ขนาดเล็ก - .001* .000*

ขนาดกลาง .001* - .017*

ขนาดใหญ่ .000* .017* -
หมายเหตุ * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 5 พบว่า 1) นักเรียนที่อยู่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์
ปญัญาแตกต่างจากขนาดเลก็อย่างมนียัสำาคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (คา่พี เทา่กบั .000 น้อยกวา่ .05) 
และมีคา่เฉล่ียของระดับเชาวป์ญัญาตา่งจากขนาด
กลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าพี 
เท่ากับ .017 น้อยกว่า .05) และ 2) นักเรียนที่
อยูใ่นโรงเรยีนขนาดกลางมคีา่เฉลีย่ของระดับเชาว์
ปญัญาตา่งจากขนาดเลก็อย่างมนัียสำาคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 (ค่าพี เท่ากับ .001 น้อยกว่า .05) 

อภิปรายผล
1. เชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับฉลาดปกติ 

(IQ เฉลี่ยเท่ากับ 94.85) เมื่อจำาแนกนักเรียน

ตามระดับเชาวน์ปัญญา ส่วนใหญ่จำานวน 3,358 
คน หรือร้อยละ 66.46 อยู่ในระดับฉลาดปกติ ใน
ขณะที่มีเพียง 148 คน หรือร้อยละ 2.93 ฉลาด
กว่าปกติ และปัญญาอ่อน จำานวน 68 คน หรือ 
ร้อยละ 1.35

2. ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน
ประถมศกึษาจำาแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่
โรงเรียนขนาดเล็กกลาง และใหญ่ มีเชาวน์ปัญญา
อยู่ในระดับฉลาดปกติ IQ เฉลี่ยเท่ากับ 93.68, 
94.90 และ 95.72 ตามลำาดับ

การเปรียบเทียบระดับเชาวน์ปัญญา
ของนักเรียน จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดย
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ พบว่าขนาดของ
โรงเรียนต่างกัน ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน
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แตกต่างกัน (F=19.327, P-value=0.000) เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่าง
จากขนาดเลก็ และขนาดกลาง ส่วนโรงเรยีนขนาด
กลางมีระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างจากขนาดเล็ก 
เมื่อวิเคราะห์จะพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียน
มีเชาวน์ปัญญาสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับเชาวน์ปัญญา
ได้แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (Makharia  
et al. 2016 ; Imlahi, 2015) โรงเรียนที่เด็กเรียน
ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับเชาวน์ปัญญาของ
ผู้เรียน คุณภาพการสอนในโรงเรียนอนุบาล และ
การสอนในระดบัแรกเริม่กม็บีทบาทสำาคัญเชน่กนั 
ถึงแม้ว่าต่อมาจะได้รับการศึกษาจากครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ก็ตาม จากการศึกษาในระยะแรกๆ  
เชื่อว่าพันธุกรรมมีผลต่อระดับเชาวน์ปัญญา  
ร้อยละ 80 ในขณะที่สิ่งแวดล้อมมีผลต่อระดับ
เชาวน์ปัญญา ร้อยละ 20 (Jensen, 1969 ; อรยิะ 
สุพรรณเภษัช, 2545) แต่การศึกษาในระยะต่อ
มากลับพบว่าองค์ประกอบทั้งด้านพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ต่างก็ส่งผลต่อระดับเชาวน์ปัญญาใน
ระดับเทา่ๆ กนั และในช่วง 40-50 ปมีาน้ี ยีนสข์อง
มนษุยมิ์ไดมี้การเปลีย่นแปลง แตส่ิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง
กค็อื สภาพแวดลอ้ม เพราะฉะน้ันจงึอาจอธบิายได้
ว่าการเพิ่มขึ้นของเชาวน์ปัญญาเป็นผลจากสภาพ
แวดล้อมมากกว่า (กรมสุขภาพจิต, 2554) 

นอกจากน้ีโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัจจัย
นำาเข้าที่เอื้ออำานวยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา 
เชาวน์ปัญญา ได้แก่ นโยบาย บุคลากร สถานที่ 
งบประมาณ และเทคโนโลยีต่างๆ โรงเรียนขนาด
ใหญ่มีความพร้อมในการส่งเสริมนโยบายการ
พัฒนาผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการดูแล สนับสนุนช่วย

เหลือนักเรียน และมีความพร้อมด้านสถานท่ี ไม่
ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้อง
คอมพวิเตอร ์หอ้งสมดุ นอกจากนีด้า้นงบประมาณ
ในการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีต่างๆ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น ก็มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ
ทางสมองของผู้เรียน นอกจากนี้ อรพิณ แก้วด้วง 
(2544) กล่าวไว้ว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กมีความขาดแคลนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทรพัยากรตา่งๆ ดงันัน้จงึทำาใหเ้กดิปญัหา
ในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้
รับการสะท้อนจากครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนมีครูผู้สอน 
ไม่ครบชั้น ทั้งโรงเรียนมีครู 3 ท่าน รวมทั้ง 
ผู้อำานวยการโรงเรียน ทำาให้นักเรียนต้องเรียน 
ควบชั้น เช่น ป.1 กับ ป.2 นักเรียนต้องเรียนด้วย
กนัด้วยเหตผุลดังกลา่วจงึทำาใหโ้รงเรยีนขนาดใหญ่
มีระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะ
 เนือ่งดว้ยระดบัเชาวนป์ญัญาเปน็ผลรวม

จากกรรมพนัธุแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ระดบัเชาวนป์ญัญา
ของผู้เรียนจึงสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการทั้ง
ภายในตัวผู้เรียนและภายนอกตัวผู้เรียน ดังนั้น 
ผลจากงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระดับเชาวน์
ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
มหาสารคามอยู่ในระดับฉลาดปกติ (Average) 
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานทั้งปัจจัย
ด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย
ด้านโรงเรียน ซึ่งทำาให้เห็นโอกาสในการพัฒนา
นักเรียนได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
พฒันานกัเรยีน จงึควรตระหนักถงึความสำาคัญและ 
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ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาระดับเชาวน์ปัญญาอย่างเต็มศักยภาพซึ่ง
ครูและผู้ท่ีเก่ียวข้องจะต้องให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาระดับเชาว์ปัญญาซึ่งสามารถทำาได้โดยการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  

ใหเ้หมาะสมกบัระดบัสตปิญัญาของนกัเรยีนแต่ละ
ช่วงวัย (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2559: 1-4) ตลอดจนให้
ความสำาคญักบัปจัจยัภายในและภายนอกเกีย่วกบั 
ผู้ เรียนเพื่อการพัฒนาระดับเชาว์ปัญญาของ
นักเรียนต่อไป
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