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บทน า 
 
ภูมิหลัง 

ภาษาไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนไทย ให้มีเอกลักษณ์ เป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน  การด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ช่วยพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
น าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบรุุษด้านวฒันธรรม ประเพณี  เป็นสมบตัิล า้คา่ควรแก่การเรียนรู้ อนรัุกษ์ และสืบสานให้
คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป 

ปัจจุบันการศึกษาและความเจริญต่างๆ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ น้เป็นอันมาก การแสวงหา
ความรู้เพ่ือพฒันาชีวิตให้มีคณุภาพนัน้ วิธีหนึ่งท่ีสามารถท าได้ก็คือ การอ่านหนงัสือ เป็นท่ียอมรับ
ว่าการอ่าน เป็นดวงตาของปัญญาทัง้มวล  เปรียบเสมือนผู้ มีดวงตาทางปัญญาท่ีสว่างแจ่มใส 
สามารถค้นคว้าวิทยาการต่างๆ จากหนงัสือได้โดยไม่มีสิน้สุด ในโลกปัจจบุนัเต็มไปด้วยวิทยาการ
ตา่งๆ มากมาย ซึ่งสอดแทรกอยู่ในหนงัสือจ านวนมหาศาล ดงันัน้การอ่านจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
น าพาให้ชีวิตก้าวเดนิไปสูค่วามสมหวงัและความส าเร็จทัง้ปวง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช (2515, หน้า 58) มีพระบรมราโชวาท ใน
พิธีเปิดงานหนงัสือระหว่างชาติ และงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 3 เก่ียวกับความส าคญั
ของหนงัสือและการอา่นหนงัสือท่ีมีสว่นชว่ยพฒันาชีวิตไว้ว่า 
 

  “...หนงัสือเปรียบเสมือนคลงัรวบรวมเร่ืองราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทกุด้าน         
ทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และพากเพียรพยายาม บนัทึกรักษาไว้ด้วยลาย
ลกัษณ์อกัษร หนังสือแพร่ไปท่ีใด ความรู้ ความคิด แพร่ไปถึงท่ีนั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งท่ีมี
คณุคา่ และประโยชน์ท่ีจะประมาณมิได้ ในแง่ท่ีเป็นบอ่เกิดแหง่การเรียนรู้ของมนษุย์...” 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงบรรยายถึงความส าคญัของ
การอา่นหนงัสือไว้ดงันี ้(สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 2529, หน้า 12 – 14) 
 1. การอา่นหนงัสือ ท าให้ได้เนือ้หาสาระความรู้มากกวา่การศกึษาหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืน 

 2. การอ่านหนงัสือสามารถอ่านหนงัสือได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีสามารถน าไปไหน   
มาไหนได้ 

 3. หนงัสือเก็บไว้ได้นานกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ซึง่มกัมีอายกุารใช้งานจ ากดั 
 4. การอา่นหนงัสือสามารถท าให้ฝึกการคดิ และสร้างจินตนาการได้ด้วยตนเอง 
 5. การอา่นส่งเสริมให้ความรู้ มีสมาธินานมากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ทัง้นีเ้พราะขณะท่ีอ่าน

จิตใจจะจดจอ่อยูก่บัข้อความ เพ่ือพินิจพิเคราะห์ข้อความ 
 6. ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านได้ด้วยตนเองจะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านข้าม หรือ

อา่นทกุตวัอกัษร หรือจะเลือกอา่นประเภทไหนก็ได้ 
 7. หนงัสือมีหลายรูปแบบและราคาถกูกว่าส่ือประเภทอ่ืน 
 8. ผู้อา่นสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั (จินตนา ใบกาซูยี, 2534, หน้า 58) 

 การอ่านเป็นทกัษะของการรับรู้เร่ืองราว ความรู้และประสบการณ์ท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการฟัง  นกัวิชาการและนกัเขียนน าเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ใน
หนังสือและส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ความสามารถในการอ่านจึงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าองค์การระดบันานาชาติ เช่น องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) จะใช้ความสามารถในการรู้หนงัสือของ
ประชากรประเทศต่างๆ เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนัน้ๆ (กรมวิชาการ , 2546ข,       
หน้า 85) ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2540, หน้า 20) กล่าวว่า การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิด          
แหง่ความรู้และมีความจ าเป็นตอ่ชีวิตของคนในยคุปัจจุบนั เพราะโลกปัจจบุนัเป็นยคุสงัคมข่าวสาร     
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทกุคนต้องสนใจการอ่าน และต้องอ่านเพ่ือให้สามารถติดตามความเคล่ือนไหว
ความก้าวหน้าต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไป การอ่านยังเป็นเคร่ืองแสวงหาความ
เพลิดเพลิน เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจอีกด้วย  
 ศริิพร ลิมตระการ (2537, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการแห่งความคิดใน
การรับสารเข้า มีความส าคญัมากในชีวิตประจ าวนัของคนทกุคนในยคุปัจจบุนั ซึ่งโลกก าลงัพฒันา
ไปแทบทุกด้าน เราควรมีความรู้เก่ียวกับการอ่านเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือพัฒนาตนเอง การตัง้
จดุประสงค์ในการอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สงูสดุจากการอ่าน ส่วนทกัษะในการอ่านจะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการอ่าน ผู้อ่านท่ีดีจึงควรมีความรู้เก่ียวกบัทกัษะการอ่าน ด้วยความส าคญั
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ดงักลา่วหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะส าคญัของ
ผู้ เรียนด้านความสามารถในการส่ือสารคือ เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทัง้การ
เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสาร     
ด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย
ค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคม (กระทรวงศกึษา, 2552, หน้า 6)  
 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 13) ได้เขียนไว้ว่า หลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดเรียนรู้อะไรในภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจน
เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง และก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระท่ี 1 การอ่านไว้ว่า ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคดิเพ่ือน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอา่น  
 นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 มาตรา 24 ข้อ (3) ได้
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้วา่ ครูจะต้องจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิ
ให้ท าได้คดิเป็น ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เน่ือง  
 สมบตั ิจ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2531, หน้า 76) กล่าวว่าการอ่านของนกัอ่าน
มิใช่หวังแต่ความรู้ความบนัเทิงเท่านัน้ หากต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ การหยุดคิด
พิจารณาขณะอ่านหรืออ่านจบแล้วย่อมได้ประโยชน์ เช่น เม่ืออ่านแล้วลองตัง้ค าถามตนเองว่าเห็น
ด้วยหรือไม่ ความคิดของผู้ เขียนเล่ือนลอย ไร้สาระ เพ้อฝัน หรือมีเหตุผลข้อเท็จจริงน่าเช่ือถือ
เพียงใด การท าเชน่นีจ้ะชว่ยให้มองเห็นทศันะของผู้ เขียนทกุครัง้ไป เม่ือไมค่ดิตามแล้วเรามีความคิด
เห็นสว่นของเราอยา่งไร ตอนนีจ้ะท าให้การวิเคราะห์ทศันะของผู้ เขียนชดัเจนขึน้อยา่งมากทีเดียว  
 สขุุม เฉลยทรัพย์ (2531, หน้า 201) กล่าวว่า การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เป็นการอ่าน
อยา่งละเอียด นอกจากผู้อ่านจะเข้าใจข้อมลูตา่งๆ แล้วต้องสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่าง
มีเหตุผลด้วยความสามารถในการอ่านแบบนีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ พืน้ความรู้ในการอ่านของ
ผู้อ่านและ  การฝึกฝนมากกว่าความฉลาด วยั และความรู้เร่ืองนัน้ๆ ของผู้อ่าน การอ่านแบบนีใ้น
ตอนแรกผู้ อ่านควรส ารวจวัตถุประสงค์ของผู้ อ่านและความน่าเช่ือถือ ผู้ อ่านจะต้องเข้าใจ
จุดประสงค์ของผู้ แต่ง สามารถแยกข้อคิดเห็น และข้อเท็จจริงออกจากกัน สุดท้ายคือสรุปผลการ
วิเคราะห์ทัง้หมดออกมา และควรเปรียบเทียบกบัวสัดกุารอ่านอ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกนัการอ่านแบบนี ้
ช่วยให้ผู้ อ่านได้ประโยชน์จากการอ่านมากท่ีสุด เพราะนกัอ่านท่ีดีควรเป็นนกัวิจารณ์และเป็นผู้ มี
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ความคิดสร้างสรรค์ด้วย โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีประโยชน์ต่อการอ่านวรรณกรรม
ทางสงัคมศาสตร์และวรรณคดีมากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะบทความทางด้านวิชาการ
ท่ีมีความคิดเห็นขดัแย้งกัน เช่น ประวตัิศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รวมทัง้การอ่าน
ข่าว บทความ บทโฆษณา นิทาน วรรณคดี ในหนงัสือและวารสาร ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบและ
พินิจพิเคราะห์ 
 ดงันัน้การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้คนในยุคสงัคมข่าวสาร ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลต่างๆ กัน ท่ีเช่ือถือได้หรือท่ีเสนอความคิด  
แต่เพียงด้านเดียว บิดเบือนความจริง มีอคติ ล าเอียงก็มี ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพ่ือ
ประเมินสิ่งท่ีตนอ่านและตดัสินว่าจะเช่ือได้มากน้อยเพียงไร ทัง้ๆ ท่ีการอ่านวิเคราะห์เพ่ือแยก
ข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น มีความส าคญัและจ าเป็นมาก แต่ทว่านกัเรียนทัง้ในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา ก็ยงัไม่ได้รับการพฒันาทกัษะการอ่านนีจ้นถึงขัน้น าไปปฏิบตัิได้ ท าให้การจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทยท่ีผา่นมายงัไมป่ระสบผลส าเร็จเทา่ท่ีควร ดงัจะเห็นได้จากผลสรุปปัญหาการเรียนรู้
ภาษาไทยเก่ียวกับตัวนักเรียน พบว่าข้อบกพร่องเร่ืองการใช้ภาษาของเด็กทุกวันนีอ้ยู่ท่ีเด็กไม่
สามารถส่ือสารได้อยา่งชดัเจน และแจม่แจ้งเท่าท่ีควร ทัง้นีเ้พราะเด็กไม่ได้ฝึกให้รู้จกัคิดให้แจ่มแจ้ง 
ในสิ่งท่ีได้อ่านพบในชีวิต ในบทเรียนไม่ได้ฝึกฝนให้วิเคราะห์มากพอ การพูด การฟัง  การอ่าน      
การเขียน ก็พลอยบกพร่องไปด้วย ดังนัน้ จะเห็นว่าทักษะในการคิดควรจะส่งเสริมให้มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสงัคมปัจจบุนั มีส่ือสารมวลชนมากมายกว้างขวางหลายแบบ หากผู้ ท่ีได้
พบเห็นไม่ได้ใช่ความคิดพินิจพิจารณาในการอ่านก็จะตกเป็นเหย่ือในทางท่ีผิดได้ (วีณา วีสเพ็ญ, 
2535, หน้า 143)   จากสาเหตแุละปัญหาดงักล่าว หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
จึงก าหนด ให้ผู้อ่านรู้จกัใช้ความคิด สติปัญญา และความรอบรู้ตอ่สิ่งท่ีได้อ่าน การฝึกแสดงความ
คิดเห็นจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จกัคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถใน
การใช้ทกัษะทางปัญญา เพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเองการถ่ายทอดความคิดเห็น
ของตนเองออกมาได้จ าเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ต่างๆ น ามาเปรียบเทียบและน าไปพัฒนา
ความสามารถของตนเอง และประสบความส าเร็จในการท างาน และชีวิตครอบครัว การอ่าน        
เชิงวิเคราะห์จงึมีความส าคญัตอ่ผู้ เรียนเป็นอย่างมากเม่ือผู้ เรียนมีทกัษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 
รู้จักเลือกอ่าน อ่านอย่างถูกวิธีอ่านอย่างมีปัญญาท่ีเน้นกระบวนการคิดและฝึกปฏิบตัิจริง และ
สามารถน าคุณธรรม จริยธรรม จากการอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์น าไปเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตและในการประกอบอาชีพ  (กระทรวงศกึษาธิการ , 2552,  หน้า 6)  



5 
 

การคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่งๆ ของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์และหาความสมัพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพ่ือค้านหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้     
(สวุิทย์ มลูค า, 2548, หน้า 9) 

การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นด้วยทักษะ     
การฝึกท่ีเรียนด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีสามารถแก้ปัญหา ช่วยฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์
ให้แก่นกัเรียนได้ การจัดกิจกรรมหลายๆ อย่าง ซึ่งเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิด ตีความ วิเคราะห์ 
วิจารณ์สิ่งท่ีอา่นได้ และแบบฝึกทกัษะการอ่านยงัช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
ซึง่จะท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้ได้  

ธงชยั ค าพิมพ์ (2539) ได้ศกึษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการอา่นเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 140 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียน    
บ้านหว้า อ าเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน กลุ่มควบคมุ 25 คน          
กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยส่ืออารมณ์ขัน กลุ่มควบคุมได้รับการสอนภาษาไทยวิธีปกติ แบบ
แผนการทดลอง ใช้แบบทดสอบก่อนสอน-หลังสอน โดยใช้สถิติคะแนน T ประเมินค่าระดับ
นยัส าคญัของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนภาษาไทยด้วยส่ืออารมณ์ขนัมีสมรรถภาพการอ่านเชิงวิเคราะห์สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนภาษาไทยวิธีปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 จะเห็นได้วา่ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ในการสอนภาษาไทยด้วยส่ืออารมณ์ขัน มีส่วนท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียนสงูขึน้ 

ในฐานะครูผู้ สอนรายวิชาภาษาไทย จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนขาด
ทักษะในเร่ืองการอ่านคิดวิเคราะห์ สรุปและจับใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ขาดความสนใจ       
ในการอ่าน ท าให้ผลการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่าน      
เชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ของโรงเรียนท่ีตัง้ไว้ จึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้างแบบฝึก
ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสอน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ตอ่ไป   
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียน 
 3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์  
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแบบฝึกทกัษะ เร่ืองการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างหลากหลาย สามารถ
พิจารณาน าไปจดัการเรียนการสอน ตอบสนองตามเอกตัภาพของผู้ เรียน 
 2. เพ่ือสร้างแรงจงูใจ กระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจ และใฝ่ใจในการเรียนรู้ภาษาไทย
ยิ่งขึน้ ไมเ่บื่อหนา่ยกิจกรรมการเรียนท่ีซ า้ซากและจ าเจ 
 3. เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ ด้วยแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือนักเรียนจะได้น าทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ใน
การศกึษาวิชาอ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เนือ้หาในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระการใช้ภาษาและหลักภาษาเร่ือง การอ่านเชิง
วิเคราะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
 2. แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 6 ชดุ สร้างขึน้
เ พ่ือฝึกทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ครอบคลุมเนือ้หาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วย 
  2.1 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระยาพิชยัดาบหกั 
     2.2 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง นางผมหอม 

    2.3 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง ท้าวแสนปม 
    2.4 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง สงัข์ทอง 
    2.5 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระแสงพระขรรค์   

     2.6 แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง เมืองลบัแล 
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 3. กลุม่ตวัอยา่ง 
      กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีมี้ 2 กลุม่ ดงันี ้
     3.1 ประชากร 
                         ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนป่าขนนุเจริญวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอตุรดิตถ์ เขต 1 
     3.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
   นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาอตุรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2555  จ านวน   20  คน  ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)     
  4. ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา มีดงัตอ่ไปนี ้
      ตวัแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับ     
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2       
  ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยพิจารณาผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศกึษา 2555 จ านวน 20  คน   
 5. ระยะเวลา 
  การทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ใช้ระยะเวลา 18 คาบ คาบละ 60 นาที 
โดยสอนสปัดาห์ละ 3 คาบ 
 
สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 

 1. แบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะ
การอา่นเชิงวิเคราะห์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียน    
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 
 



8 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.  นิทานพืน้บ้าน หมายถึงเร่ืองเล่าท่ีสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานจึงเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมอยา่งหนึง่ โดยสว่นมากจะถ่ายทอดด้วยวิธีมขุปาฐะ 
  2. ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านเพ่ือประเมินสิ่งท่ีอ่าน
ตดัสินว่าถูกหรือผิด หรือหาคณุค่าในสิ่งท่ีอ่าน หาความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น   
หาข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับจินตนาการ หรือสามารถบอกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อความ     
ท่ีแสดงถึงการใช้โฆษณาชวนเช่ือ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2539, หน้า 7-9) 
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง แบบฝึกท่ีผู้ รายงานสร้างขึน้เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่ประกอบด้วย 
     3.1  แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระยาพิชยั
ดาบหกั 
     3.2 แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 1 การอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง นางผมหอม 
        3.3 แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 1 การอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ืองท้าวแสนปม 
       3.4 แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 1 การอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง ท้าวสงัข์ทอง 
       3.5 แบบฝึกทักษะชุดท่ี 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง พระแสง    
พระขรรค ์
      3.6 แบบฝึกทกัษะชดุท่ี 1 การอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้านเร่ือง เมืองลบัแล 
 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้ รายงานสร้างขึน้มีระดบั
ประสิทธิภาพท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ 80/80 (ชยัยงค์ พรหมวงค์, 2537, หน้า 495) 

 5. เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง ระดบัคะแนนท่ีก าหนดขึน้เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ด้านการอา่นเชิงวิเคราะห์ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยก าหนดให้ระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

  80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนท่ีได้จากการท าแบบ
ฝึกปฏิบตัแิตล่ะชดุในระหวา่งเรียน จ านวน 6 ชดุ ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

     80  ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีได้จากท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้แบบฝึก ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
 6. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ความคิดเห็น ความรัก ความภาคภมูิใจ ซึง่ท าให้
เกิดความพงึพอใจ และมีอิทธิพลตอ่การแสดงออกของพฤตกิรรมหลงัจากการเรียนด้วยแบบฝึก  
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วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1. ศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. ศกึษาหลกัสตูร สาระและมาตรฐาน ตวัชีว้ดัและคณุภาพผู้ เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 3. สร้างจดุประสงค์การเรียนรู้เร่ือง การอา่นเชิงวิเคราะห์ 
 4. ก าหนดเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 5. สร้างแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบและเฉลยโดยก าหนดการสร้างดงันี ้
      5.1 สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
      5.2 สร้างแบบฝึกทกัษะเร่ือง การอา่นเชิงวิเคราะห์ จ านวน 6 ชดุ พร้อมอธิบายค าเฉลย 
 6. น าแบบทดสอบหาคา่ IOC แล้วไปใช้ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน 
 7. การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างขึน้ จ านวน 6 ชดุ 
 8. น าแบบทดสอบหาคา่ IOC แล้วไปใช้ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียน 

 9. หาคา่สถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ร้อยละ คา่เฉล่ีย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ประสิทธิภาพและ t-test (Pair Samples Test) 
 10. สรุปผลการใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 


