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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดแกปั้ญหา และคะแนนการคิดอภิมานของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํแนกตามระดบัชั้นปี และคณะ และเพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบการคิดอภิมาน
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ  นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จาํนวน 713 คน ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบวดัการคิดแกปั้ญหา และแบบวดัการคิดอภิมาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่ามชัฌิม

เลขคณิต ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor 
Analysis) 
  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  คะแนนการคิดแกปั้ญหาของนิสิตระดบัปริญญาตรี นิสิตชั้นปีท่ี 1  

มีคะแนนการคิดแกปั้ญหาแตกต่างจากนิสิตชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคะแนนเฉล่ียคู่อ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง เม่ือพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีคะแนนการคิดแกปั้ญหาแตกต่างจากนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะสังคมศาสตร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคะแนนเฉล่ียคู่อ่ืนๆ ไม่
พบความแตกต่าง  

2. ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) คะแนนการคิดอภิมานของนิสิตระดบัปริญญาตรี                 ชั้นปีท่ี 
1  ชั้นปีท่ี 2  ชั้นปีท่ี 3  และชั้นปีท่ี 4 พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                เม่ือพิจารณาเป็น
รายคณะ พบว่า คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการคิดอภิมาน พบว่า ค่าไอเกนซ่ึงเป็นผลบวกของกาํลงัสองของนํ้ าหนักตวั
ประกอบบนตวัแปรทั้ง 35  ตวั  ไดอ้งคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกวา่  1  อยู ่ 11  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  การคิดทบทวน การ
คิดวางแผน การวิเคราะห์สภาพปัญหา การหาความสัมพนัธ์ การตรวจสอบ การคิดหลากหลาย ความรอบคอบในการหา
คาํตอบ การพิจารณาภาพรวม การเลือกทาํในส่ิงท่ีตนมัน่ใจ การฉุกใจ และการใชแ้ผนท่ีความคิด โดยมีค่าไอเกนตั้งแต่ 1.012  
ถึง  4.755   และมีค่าความแปรปรวนสะสมทั้ง  11  องคป์ระกอบเท่ากบั  53.547%  ของความแปรปรวนทั้งหมด   
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The purposes of this research were 1) to compare problem solving score and metacognition score 
of the undergraduate students in Srinakarinwirot University classified by studied years and faculties and 2) 
to analyze the factors of metacognition of the undergraduate students in Srinakarinwirot University. The 
samples were seven hundreds and thirteen undergraduate students in Srinakarinwirot University who 
studied in the first semester and the second semester of academic year 2007.              The research 
instruments were problem solving and metacognition test. Test scores were analyzed by descriptive 
statistic composed of mean and standard deviation, ANOVA, and Factor Analysis. 
  
The major findings were as follows:  
            1. By using ANOVA Analysis, problem solving score of the freshmen differed from the score of 
the seniors at .05 levels with step wise method. Besides, no difference was found in other means. To 
consider by each faculty, this research found that medical students had different problem solving score 
from Humanities Faculty, Science Faculty, and Social Sciences Faculty at .05 level with step wise 
method. Moreover, no difference was found in other means. 
            2. By using ANOVA Analysis, metacognition score of the undergraduate students: freshman, 
sophomore, junior and senior did not find any difference at  .05 level with step wise method. Considering 
each faculty, this research found that the scores of the students from Humanities Faculty, Science Faculty, 
Social Sciences Faculty and Medicine Faculty did not find any difference  at .05 levels with step wise 
method. 
            3. By using Factor Analysis, this research found that Eigenvalue which was a sum of a square 
factor weight on 35 variables had 11 variables that had Eigenvalues more than 1. They were depicted as 
review, planning, problem analysis, relation finding, verification, flexible thinking, careful answer finding, 
using holistic approach, having self-esteem, having an abrupt idea and using mind map. All of these 11 
variables had Eigenvalues from 1.012 to 4.755 and were able to account for 53.547% of the total variance. 

 


