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ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนท่ีสามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
              มนฑิรา   เจดีย์ปัน 

           ผู้ศึกษา 
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๑. ชื่องานวิจัยในชัน้เรียน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การอ่านเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจาก การอ่านจะให้
ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้อ่านแล้ว ยังสามารถน าความรู้ความคิดท่ีได้จากการอ่านไปพัฒนาสังคมได้อีกด้วย        
ถ้านักเรียนขาดทักษะการอ่าน ก็จะส่งผลกระทบถึงผลการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วย การอ่าน
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา หาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความรู้แล้ว        
ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท าให้ได้แนวคิดท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อบุคคลทุกระดับ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการคิด แบบอื่น ๆ 
ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมินและการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ผู้ท่ีมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ท่ีสามารถคิดได้ลึกซึ้ง       
ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทัน          
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากการประเมินความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในระหว่างปีการศึกษา 
๒๕๖3-๒๕๖4  ซึ่งผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช้ันนี้ พบว่า คะแนนความ
สามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์และเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง ชีวิตครอบครัวและสังคมได้ 

 ๓. วิธีการศึกษา 
1.ประชากร 
1.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเสริมงาม 
วิทยาคม  อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2564 จ านวน  4 ห้องเรียน มีนักเรียน ท้ังส้ิน 119 คน       

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม  อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  จ านวน 30  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random 
Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากมา 1 ห้องเรียน   

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   2.1 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   
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   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม   
      2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
      2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน            
เชิงวิเคราะห์   
   3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   3.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ด าเนินการสร้างในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
    3.1.1 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   
          3.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
             3.1.3  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์    
รายวิชาภาษาไทย 
  
4. วิธีด าเนินการศึกษา 
   4.1 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน 
    4.2 ช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชา
ภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
    4.3 ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด  4 ตัวเลือก   
จ านวน 30 ข้อ โดยท าในช่ัวโมงกิจกรรมโฮมรูม  
    4.4 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์  จ านวน 16 ช่ัวโมง 
   4.5 ให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียน โดยศึกษาเนื้อหาในแบบฝึก ท าแบบฝึก และท า       
แบบทดสอบประจ าแบบฝึก  
    4.6 เมื่อส้ินสุดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 6 เล่ม ท าการทดสอบ       
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ           
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
    4.7 ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์   
   4.8 น าผลคะแนนการท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
    4.9 น าผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์   
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     การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์จากสถิติ  ดังต่อไปนี้ 
   5.1 การวิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  80/80  
  5.2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน         
เชิงวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
๕. ผลการศึกษา 
 1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา 
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
   พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา            
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  พบว่า นักเรียนจ านวน 30 
คน มีคะแนนระหว่างเรียน เต็ม = 570 คะแนน มีคะแนนรวม = 13983 เฉล่ีย = 466.10 คิดเป็นร้อยละ 
81.77 คะแนนหลังเรียน เต็ม = 30 คะแนน นักเรียนท าได้ =742 เฉล่ีย = 24.73 คิดเป็นร้อยละ 82.43  
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน  30 คน มีคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน = 13.80 คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.19  หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  = 24.67 
คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.42  
 
๖. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ปรากฏผลการศึกษา  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
  1.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา  
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.66/82.23 สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
    1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 
 6.1 ได้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท32101 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 6.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  6.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
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๘. เอกสารอ้างอิง 
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