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บทคัดยอ 
 การ วิจัยครั้ ง น้ี  มี วัต ถุประสงค เ พ่ือสร า งและหาประสิท ธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย                   

เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา             

อํ า เ ภ อ ท ร า ย ท อ ง วั ฒ น า  จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น  75/75                          

และเ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ท่ีไดรับการฝก                 

โดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบ กลุมตัวอยาง           

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทุงทรายวิทยา ปการศึกษา 2560 อําเภอทรายทองวัฒนา       

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) แบบทดสอบ      

กอนเรียน – หลังเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ 

 ผลการวิจับพบวา 

 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน        

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 พบวา ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ            

87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการประเมินผลหลังเรียนไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หลังจาก

การใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกัน     

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / ชุดการสอน / การอานตีความ  
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ABSTRACT 
         The purposes of this study were to create and examine efficiency of instructional package Thai 
language interpretation reading for grade 9 students in the second semester of the academic year 
2017 at Thungsaiwittaya School in Amphoe Sai Thong Watthana, Kamphaeng Phet. By the standard 
score is at 75/75 and to finding of a comparison students’ achievement interpretation reading for 
grade 9 students taught by instructional package to Thai language interpretation reading by pre-test 
and post-test. Instruments of this research were pre-test and post-test, lesson plans and Thai 
language interpretation reading exercise. 
The findings were as follows: 
       1. The result of efficiency analysis in interpretation reading exercise for grade 9 students was 
that the first of efficiency evaluation was 87.26 and the efficiency evaluation after learning was 
91.66 so, the result of interpretation reading exercise for grade 9 students was higher than 75/75 
standard which was 87.26/91.66.  
     2.The finding of a comparison students’ achievement interpretation reading of grade 
9 students between before and after learning by using interpretation reading exercise revealed that 
the meaning of after learning was 27.17  The mean of learning achievement of after learning was 
higher than before learning was 13.93, different in statistic at .01 level of significance. 
Keywords : achievement/instructional package/interpretation reading 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

  การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2560: 15) 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข              

และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู                 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา         

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ี            

ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรยีนรู  

อนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37)  

  การอานเปนทักษะท่ีมนุษย ใช ในการรับสารมนุษย ใช ทักษะการอานเ พ่ือสรางความเขาใจภาษา                   

จึงมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ทุกคนจะตองอานขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ จึงจะมีความรอบรูทันโลกทันเหตุการณ 

การอานจึงเปนวิธีการรับสารและแปลสารใหเปนความหมาย เพ่ือการรับรูและความเขาใจเรื่องท่ีอานในปจจุบัน         

การอานนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนเรา เน่ืองจากเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีขาวสารตาง ๆ         

จะแพรกระจายออกไปท่ัวถึงกันนับวาเปนยุคขาวสารขอมูลเราจึงตองอานขาวสาร แสวงหาความรู ความเจริญ          

ทางเทคโนโลยีใหม ๆ เหตุการณตาง ๆ ขาวสารตาง ๆ จะสงผานสื่อมวลชน เชน  หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ 

วิทยุ และวิทยุโทรทัศนตลอดเวลา จึงจะทันโลกทันเหตุการณ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 7) 
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ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ 

สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย  

เรื่อง การอานตีความ สําหรับช้ันมธัยมศึกษา

ปท่ี 3 

จากการสํ ารวจสภาพจากการจัดการ เรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนทุ งทราย วิทยา  

อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          

พบว า  สาระการ เรี ยนรู วิ ชาภาษาไทย ท่ีมีผลสัมฤท ธ์ิการ เรี ยนนอย ท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลาง  2551                       

คือ สาระท่ี 1 การอาน  

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ทําใหสนใจท่ีจะทําวิจัยการอานตีความ ผูสอนจึงออกแบบชุดการสอนภาษาไทย       
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหา              
ในดานการอานตีความ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกกิจกรรมวามีมากนอยเพียงใด สามารถทําใหผูเรียนสนใจ           
และสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนา    
ชุดการสอนภาษาไทยอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานตีความสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ 75/75   

  2. เพ่ือศึกษาความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร โดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 
  1.1 เน้ือหา  
  ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ท่ีสรางข้ึนสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนชุดการสอนภาษาไทย 
ท่ีตองการใหนักเรียนเกิดทักษะการอานตีความจากสํานวน สุภาษิต คําพังเพย บทเพลง บทรอยกรองเรื่องบทพากย
เอราวัณ บทรอยกรองเรื่องอิศรญาณภาษิต และบทกวีนิพนธ โดยเน้ือหาผูวิจัยไดคัดเลือกเรื่องราวจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
รวมถึงนําบทเรียนจากหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 นํามาเรียบเรียงใหม อีกสวนหน่ึง            
เพ่ือใหไดเน้ือหาท่ีเนนเรื่องราวเก่ียวกับการอานตีความ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 1.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง
เปนระยะเวลา รวม 8 ช่ัวโมง นับรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 
2. ขอบเขตดานประชากร 
  2.1 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ ง น้ี  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3            
โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน   
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
    ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความ ประกอบดวย 
   1. แหลงขอมูล 
   2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ ประกอบดวย 
   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2. แบบแผนการวิจัย 
   3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    1. นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรยีน 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 8 ครั้ง/คาบ/ช่ัวโมง 
3.นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความประกอบดวย 
  1.แหลงขอมูลคือ 
   1.1 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตคีวาม จํานวน 3 
ทาน 
   1.2 นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนทุงทรายวิทยา  
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
   2.1 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
   2.2 แผนการจัดการเรยีนรู 
   2.3 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 
ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ 
   1. กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร  
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
   2. แบบแผนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชรูปแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experiment) แบบกลุมเดียวทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (One-Group Per-test Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
   3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ จํานวน  1 ฉบับ 
4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิตสิําหรับวิเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน 
    1.1 คาเฉลี่ย  

   สูตร x̄ =  
∑𝑥
𝑁

  

                x̄  หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ x    หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N หมายถึง จํานวนนักเรียนท้ังหมด  
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     2. สถิติสําหรับหาคณุภาพของเครื่องมือ 
    2.1 คาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ (IOC)  

 สูตร IOC = 
∑R
N

 

  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 

   ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  N      หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
    2.2 คาความแปรปรวน 

  สูตร 𝑠2 = 
𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
        

        𝑆2 หมายถึง คาความแปรปรวน 
     N    หมายถึง จํานวนนักเรียน 
        x     หมายถึง จํานวนคะแนนท่ีนักเรียนแตละคนสอบได 

    2.3 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

   สูตร 𝑟𝑡𝑡 = 
𝑘

𝑘−1
 [1 − ∑𝑝𝑞

𝑆2
 ] 

       𝑟𝑡𝑡 หมายถึง คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ 
     k หมายถึง จํานวนขอสอบ 
      p หมายถึง คาความยากของขอสอบ 
      q หมายถึง 1-p 

                  𝑆2หมายถึง คาความแปรปรวน 
 
    2.4 คาความกาวหนาของเด็ก 

   สูตร t = 
∑𝐷

�𝑁∑𝐷2_(∑𝐷)2

𝑁−1

 

      D หมายถึง ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 
       N หมายถึง จํานวนนักเรียน 
 
    2.5 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   สูตร S.D. = �𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

       N หมายถึง จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
       x  หมายถึง คะแนนสอบ 
 
   2.6 การหาประสิทธิภาพ 
       1) การหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียน (75 ตัวแรก) 

   สูตร E1 = 
𝐹1×100
𝐴1

 

         E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน 
        F1 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนการทําแบบฝกหดั 
        A1 หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดรวมกัน 
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      2) การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 75 ตัวหลัง ) 

  สูตร E2= 
𝐹2×100
𝐴1

 

         E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
         F2 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
         A1 หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล เรื่อง การอานตีความ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และเพ่ือศึกษา
ความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย    
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอน ดังน้ี 
    ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
    ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                  
ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ            
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
  ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกการอานตีความของกระบวนการเรียน                          
จากคะแนนระหวาง จัดกระบวนการเรียนของชุดฝกท้ัง 5 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การทดลอง                  
หาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม คิดเปนรอยละ 

1 10 300 100 

2 10 257 85.67 

3 10 245 81.67 

4 10 265 88.33 

5 10 242 80.66 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (𝐸1) 87.26 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนจากชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1)  เทากับ 87.26  แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย                      

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว 
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ดังน้ัน ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

80/80 ท่ีตั้งไว 

   ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ           

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอานตีความหลังการใช          

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (𝐸2)           

การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน 

จํานวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 1,080 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (𝐸2) 

30 825 27.50 91.66 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนของผลลพัธจากการทําแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิดานการอานตีความหลังการใช

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2) 

เทากับ 91.66 แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 27.50 

  เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย         

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมิน             

จากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู             

โดยการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรก

เทากับ 87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ

ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66 

  ดังน้ันจึงสรุปไดวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สูงกวา เกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ี กํ าหนดไว  โดยได เกณฑประสิท ธิภาพเทา กับ  87.26/91.66  

หลังจากน้ันผูวิจัยไดนําชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไปทดลองใชจริง

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทุงทรายวิทยา ปการศึกษา 2560  จํานวน  30 คน ซึ่งผลการทดลองปรากฏ

ดังน้ี 

  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย           

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผู วิจัยไดนําเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ                          

ดานการอานตีความระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานตีความ ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คะแนน จํานวน(คน) x̄  SD �𝑫 �𝑫𝟐 t 
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ก่อนเรียน 30 13.93 5.15 
407 6165 25.80 

หลงัเรียน 30 27.17 1.85 

 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ           

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิ     

ดานการอานตีความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการใชแบบฝกการอานตีความ สูงกวากอนใชชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            

ท่ีระดับ .01 น่ันแสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ได 

สรุปผล 

  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น ดังน้ี 

   1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการ

ประเมินผลหลังเรียนไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66  ดังน้ันจึงสรุปไดวาชุดการสอนภาษาไทย                             

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑ

ประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการใช                   

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

หลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเทากับ 27.17 สูง

กวากอนใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93 

และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน 2 ประเด็นดังน้ี 

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จากผลการทดลองพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 สอดคลองกับ สุดารัตน เจนชัย 

(2556 : 62) เรื่องการพัฒนาทักษะการอานตีความโดยใชชุดการเรียนรูทักษะการอานตีความจากสื่อสิ่งพิมพ               

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรยีนโดยใชชุดการเรยีนรู

ทักษะการอานตีความจากสื่อสิ่งพิมพประกอบการจัดการเรียนรู สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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  2. ผลสัมฤทธ์ิดานอานตีความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการทดลองพบวาชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานตีความ    

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 เน่ืองจากชุดการฝก สรางประสบการณการ

เรียนรูใหกับผูเรียน โดยมีเน้ือหาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหกับผูเรียนไดฝกปฏิบัติ สอดคลองกับ อนงคศิริ วิชาลัย (2537 : 

490) กลาววา การสรางชุดฝก เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ 

ท่ีสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรม เพ่ือเสริมความเขาใจและเพ่ิมเติมเน้ือหาบางสวนท่ีชวยใหนักเรียนไดปฏิบัติ                 

และนําใชไดอยางแมยําถูกตอง คลองแคลว 

    2.1 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

    ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พัฒนาข้ึน

โดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลัก  ในการจัดกิจกรรมหรือจัดชุดการสอนใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัย

และระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกท่ีเราความสนใจ 

อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝน เพ่ือหาความรูตางๆ ท่ีไดเรียนไปแลวใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติได                     

ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

   2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู 

    การจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ

โดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงค    การเรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 

จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

   2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

    การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูมีบทบาทสําคัญ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรม

ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริม                                 

ความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1. จากผลการวิจัยพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     

ปท่ี 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนท้ังน้ีมาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ ชุดการสอนภาษาไทย 

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังน้ัน

หากครูผู สอนจะ นํา ชุดการสอนภาษาไทย เ รื่ องการอ านตีความ  สํ าหรับ นักเ รียน ช้ันมั ธยมศึกษาป ท่ี  3                        
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ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของชุดการสอน การเราใจในกิจกรรมท่ีสรางข้ึน    

รวมท้ังพ้ืนฐานความรูความเขาใจในดานการอานเชน การอานวิเคราะห การอานแปลความ รูปแบบการจัดกิจกรรม     

การเรียนรูและบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนในการนําชุดการสอนไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

   2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอาน

ตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนแสดงวาชุดการสอนชวยพัฒนาการอานตีความได 

ดังน้ันผูสอนควรมีการเสริมสรางชุดการสอนเพ่ือใชพัฒนาการอานตีความดวย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

   1. ชุดการสอนน้ีจะสามารถใช ไดประสิท ธิภาพสูงสุด กับผู เรี ยนก็ตอ เมื่ อผู เ รี ยน -                                       

มีพ้ืนฐาน ประสบการณทางดานคําและความหมายของคํา การอานวิเคราะห รวมท้ังการอานแปลความดวย 

2. ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ควรใหผูเรียนอานตีความหลากหลายรูปแบบ

มากกวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ ท่ีมีอยูในงานวิจัยเลมน้ี เพ่ือใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการตีความ

ดานการอานท่ีหลากหลาย 
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