
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           

 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตามล าดบัดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน 
 ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อแบบฝึก
ทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  

 
ตอนที่  1 ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน ส าหรับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทาน
พืน้บ้าน  ผู้ศึกษาได้น าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน จ านวน 6 ชุด ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตารางตอ่ไปนี ้    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีน ามาใช้ในการวิจยั 
 
ตาราง 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  
 ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยค่า 21 / EE          

   

  

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของผลโดยรวม 
(E2) 

เกณฑ์มาตรฐาน 80 80 

ผลการวิเคราะห์ 83.95 82.83 

การแปลผล สงูกวา่เกณฑ์ สงูกวา่เกณฑ์ 

 

 จากตาราง 1 พบว่าค่าประสิทธิภาพแบบ 21 / EE  ของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  จากการทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
ได้คา่ประสิทธิภาพ เทา่กบั 83.95/82.83 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้     
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จ าแนกตามชุดของแบบฝึกทักษะ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์  
 

ชดุท่ี/เร่ืองท่ี 
1E  2E  21 / EE  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

84.50 
85.00 
85.00 
86.00 
85.50 
85.50 

84.00 
82.00 
81.00 
82.00 
81.00 
83.00 

84.50 / 84.00 
85.00 / 82.00 
85.00 / 81.00 
86.00 / 82.00 
85.50 / 81.00 
85.50 / 83.00 

รวม 85.25 82.16 85.25 / 82.16 
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จากตาราง 2  พบวา่  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ชดุท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 6  โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ                     
85.25 / 82.16  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ท่ีตัง้ไว้ แต่พบว่าเนือ้หาบางตอนและแบบทดสอบของ
แบบฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ยงัมี
ข้อบกพร่อง ซึง่ผู้ศกึษาค้นคว้าจะน าไปปรับปรุงเพ่ือให้สมบรูณ์และน าไปทดลองกบักลุม่ตอ่ไป 
 
ตอนที่  2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน 
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถติิทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถติิ 
 ของการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

การ
ทดสอบ 

n 
คะแนน
เตม็ 

Mean S.D. 
% of 
Mean 

t Sig 

หลงัเรียน 20 30 24.85 0.81 82.83 4.68* 0.0001 
 
 จากตาราง 3 พบว่า  การทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั  24.85  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  82.83 คะแนน  และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์
กบัคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา    
ปีท่ี 2 สงูกวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถติิทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถติิ 
 ของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน  
 (n = 20) 
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 11.50 1.85 
13.35 2.08 28.64* 0.0000 

หลงัเรียน 24.85 0.81 
 

จากตาราง 4 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา          
ปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.50 คะแนน และ 24.85 คะแนน ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน          
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  เร่ือง พระยาพชัิยดาบหัก  
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.75 0.85 
4.65 1.18 17.59* 0.0000 

หลงัเรียน 8.40 0.60 
 

จากตาราง  5 พบวา่คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองพระยาพิชยัดาบหกั แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

X

X
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ตาราง 6 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน           
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน เร่ือง นางผมหอม  
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.90 0.72 
4.30 0.92 20.83* 0.0000 

หลงัเรียน 8.20 0.41 
 

 จากตาราง  6  พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองนางผมหอม แตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 

 
ตาราง 7 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  เร่ือง ท้าวแสนปม 
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.95 0.94 
4.15 1.09 17.04* 0.0000 

หลงัเรียน 8.10 0.31 

 
 จากตาราง  7 พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองท้าวแสนปม แตกตา่งกนัอย่าง  
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

X

X
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ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  เร่ือง สังข์ทอง   
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.90 0.72 
4.30 0.92 20.83* 0.0000 

หลงัเรียน 8.20 0.41 

 
 จากตาราง 8 พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองสงัข์ทอง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 
 
ตาราง 9 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน          
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน เร่ือง พระแสงพระขรรค์   
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.70 0.66 
4.40 0.75 26.10* 0.0000 

หลงัเรียน 8.10 0.31 

 
 จากตาราง 9 พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองพระแสงพระขรรค์ แตกตา่งกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 
 
ตาราง 10  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะารอ่าน 
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน เร่ือง เมืองลับแล   
 

การทดสอบ  S.D. -
d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

ก่อนเรียน 3.75 0.91 
4.55 1.15 17.76* 0.0000 

หลงัเรียน 8.30 0.57 

 
 จากตาราง 10 พบวา่คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง เมืองลบัแล แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นัน่ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน 

X

X

X
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ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  

 
ตาราง 11 ความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน 
 เชิงวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน  

 

ข้อท่ี รายการ 

X  ..DS  ระดบั 

1 ความสอดคล้องในจดุประสงค์ในการจดัท า 4.20 0.52 มาก 
2 ตรงตามหลกัสตูร 4.55 0.51 มากท่ีสดุ 
3 เหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 
4 กิจกรรม/ค าถามท้ายบท 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
5 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.50 0.61 มากท่ีสดุ 
6 คณุภาพของภาพ (ชดัเจนสมจริง) 4.45 0.60 มาก 
7 ความสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง 4.45 0.51 มาก 
8 ความเหมาะสมในการเรียนรู้ 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 
9 ถ้อยค า ส านวนถกูต้อง เหมาะสม 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
10 ส านวนภาษาเข้าใจง่าย 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
11 ปก รูปเลม่สวยงาม 4.55 0.60 มากท่ีสดุ 
12 พฒันาความรู้ 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
13 พฒันาด้านการวิเคราะห์ 4.70 0.47 มากท่ีสดุ 
14 พฒันาคณุลกัษณะท่ีดีในการอา่น 4.50 0.61 มากท่ีสดุ 
15 น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 4.65 0.49 มากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ีย 4.53 0.50 มากท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 11 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อยดงันี ้พฒันาด้านการวิเคราะห์  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  พฒันาความรู้ ถ้อยค า 
ส านวนถกูต้อง เหมาะสม 
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ส านวนภาษาเข้าใจง่าย  กิจกรรม/ค าถามท้ายบท  ตรงตามหลกัสตูร ปก รูปเล่มสวยงาม ความ
เหมาะสมในการเรียนรู้และวัยผู้ เรียน เหมาะสมกับระดบัของนกัเรียน  ขนาดของภาพมีความ
เหมาะสม พฒันาคณุลกัษณะท่ีดีในการอา่น คณุภาพของภาพ (ชดัเจนสมจริง) ความสอดคล้องกบั
เนือ้เร่ือง  ความสอดคล้องในจดุประสงค์ในการจดัท า 

เม่ือพิจารณาโดยสรุปรวม พบว่า นักเรียนมีพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ในระดบัมากท่ีสดุ โดย มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  4.53  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


