
 
 

บทท่ี 1    
บทนํา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาของไทย  ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอยูตลอดเพ่ือใหคนไทยไดรับความรูอยางเต็มท่ี  
โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช    2544    เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมี
จุดประสงค ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู เ รียนให เปนคนดี     มีปญญา     มีคุณภาพชีวิตท่ีดี     มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน  ซ่ึงกําหนดหลักสูตรเปน 4  ชวงช้ัน และ  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึง
ประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม   
จริยธรรมของผูเรียนเปน  8       กุลม สาระการเรียนรู  ซ่ึงในการทําผลงานวิชาการเลมนี้เนนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย    สาระท่ี 5   วรรณคดี  และวรรณกรรม  มาตรฐาน  ท 5.1 :  เขาใจและแสดงความ
คิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
( หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   กระทรวงศึกษาธิการ  )  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  หมวด  5      แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มาตรา  81  ได
กําหนดใหรัฐบาลออกกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษา     และใหมีการสงเสริมนําภูมิปญญาทองถ่ิน  
ศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติมาปรับปรุงและบูรณาการใชในการจัดการศึกษา   ดวยเหตุดังกลาวจึงทํา
ใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ข้ึน  เพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาใหไปสูความสําเร็จ  โดยเฉพาะหมวด  4  แนวการจัดการศึกษามาตรา  22  ถึงมาตรา  30  
มีสาระสําคัญท่ีกลาวถึง  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ       เนนความสําคัญดานความรูเกี่ยวกับ      
ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   การกีฬา        ภูมิปญญาไทย    และการประยุกตใชภูมิปญญา     จัดกิจกรรมให
ผูเรียนได เรียนจากประสบการณจริง    ฝกทักษะ   ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน   ทําเปน  ดังนั้น  จึงจําเปนตอง
จัดสภาวะแวดลอม    บรรยากาศ  รวมท้ังแหลงเรียนรูใหหลากหลาย  เพื่อเอ้ือตอความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรียน  และ  เปนการฝกฝนใหผูเรียนรักการเรียนรู   เกิดการใฝรูใฝเรียน  อยางตอเนื่องและ
ตลอดชีวิต(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2542  : 2 -3 )โดยการพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
บุคลิกภาพและเจตคติอันดีเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  การใชภาษาไทย  ซ่ึงเปนภาษาของคนไทยการส่ือสาร  
และการอยูรวมกันในสังคมไทย      ( กระทรวงศึกษาธิการ 2539 :  17 - 18  ) 
ในปจจุบันผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนักเรียนเรียนภาษาไทยน้ันคอนขางต่ํา เนื่องจากการเรียน
ภาษาไทยน้ันจะตองมีความละเอียดในการวิเคราะหเนื้อหาที่อาน   และมีความซับซอนมาก โดยเฉพาะ
การอานออกเสียงท่ีถูกตองและชัดเจนมากท่ีสุด จากในการเรียนการสอนท่ีผานมานักเรียนวิเคราะห



 
 

ได ศึกษาหาแนวทางเ พ่ือปรับปรุงและพัฒนาทักษะการวิ เคราะห สัญลักษณในวรรณคดีไทย 
                จากแนวคิดการสอนการวิเคราะหความสามารถในการนําทหารของแมทัพเอก  ในวรรณคดี 
เร่ืองสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)ลักษณในวรรณคดีไทย  โดยใชแบบฝกวิเคราะห  คือ เนนให
ผูเรียนมีความรู   ความเขาใจ การนําไปใช วิเคราะห    สังเคราะห     และประเมิน 
จากขอความและเหตุผลท่ีไดกลาวแลวขางตน ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เร่ือง    ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   กลุมตัวอยาง  จํานวน  25 คน  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 

 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช  แบบฝกการวิเคราะห 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

3.สมมติฐานการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกวิเคราะหทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมี

คะแนนสูงข้ึน 
4. ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 278 คน  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551    

2. กลุมตัวอยางคัดเลือกนักเรียนท่ีผลสอบคะแนนตํ่า  คัดเลือกมาจํานวน  25  คน 
3. ตัวแปรท่ีใช ในการศึกษาวิจัย ไดแก     วิจัยเชิงพัฒนา 

2.1. ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝกวิเคราะห 
2.2.ตัวแปรตาม คือ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

               4.  ขอบเขตเน้ือหาที่ใชในการศึกษาคือเนื้อหาวชิาภาษาไทย   เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระ
คลัง (หน)  ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 



 
 
              5.  ระยะเวลาในการทดลองกลุมตัวอยางแตละกลุม ใชเวลาทดลอง   10  คาบเรียน (คาบเรียนละ 
50 นาที) 
 
5.  ขอตกลงเบื้องตน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุมตัวอยาง ไมแตกตางกัน 
2. นักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

6.  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6    คัดเลือกจาก

นักเรียนมีคะแนนสอบตํ่า  จํานวน 25 คน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 
2551  

2. แบบฝกการวเิคราะห หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหเนื้อหา
เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) 

3. การเฉลย หมายถึง ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัด  
4. การตรวจแบบฝกหัด 

4.1. นักเรียนตรวจแบบฝกหัดของตนเองไปพรอมกันกับครู 
4.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) 
5. ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนี้ กระทํากับกลุมตัวอยางแตละกลุม เม่ือ

ส้ินสุดการทดลองสอน 
7.  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. นักเรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนดวย 
2. นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

 
 
 
 
 

 

บทท่ี 2 



 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาไทย      การวิเคราะหความสามารถในการนําทหารของแมทัพ
เอกโดยใชแบบฝกการวิเคราะห  ในวรรณคดี เร่ืองสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี   6  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา   2551 โดยใหกลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบกอนเรียน   และทดลองใหกลุมตัวอยางใชแบบฝกการวิเคราะห  ในการเรียนการสอนกอน  
หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางทําการสอบหลังเรียนโดยขอสอบไมตางกัน    แลวนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท่ีไดมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนของผูเรียน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดย
นําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

 
กมล     ดิฐกมล   กลวิธีการสอนวิชาทักษะ   ศูนยศึกษา 1 , 14 – 17 มกราคม 2509 
กุสุมา  รักษมณี  และคณะ.  สังกัปภาษา 1.  กรุงเทพมหานคร :  บริษัทอักษรเจริญทัศน  อจท.  

จํากัด,  2531. 
          เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ  เร่ือง  การวจิัยทางการศึกษาและการวิจยัท่ีเกีย่วของกับ  
การศึกษา  คร้ังท่ี  8  13- 17  กันยายน   2536   คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี
รวมกับมหาวทิยาลัยศรีทรวโิรฒ 
    ประวิต  เอราวรรณ.  การวิจัยในชัน้เรียน.  ดอกหญาวิชาการ  กรุงเทพมหานคร.  2545 
                      กุหลาบ  มัลลิกะมาศ  และ วิพุธโสภวงศ.  การเขียน  1.   กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษร
เจริญทัศน  อจท.  จํากัด, 2531. 

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6. กรุงเทพมหานคร :  คุรสภา
ลาดพราว,2550 

 
ดังนั้นจากการวิจัยคร้ังนี้จึงสรุปแนนอนไมไดวาการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกการวิเคราะห  

ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาการดีข้ึน โดยเปรียบเทียบจากการใหนักเรียนทดสอบกอนเรียนและทดสอบ
หลังเรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกันจากเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาแลว 
พอสรุปไดวา 

 
 
 

1. การเรียนรูเร่ืองสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) ทําใหนักเรียนสามารถแกปญหา
ในชีวิต  และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหดีข้ึนได 



 
 

2. การใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทําใหนักเรียนอยากลองทํากอนโดยยังไม
เรียนเนื้อหา  และยังไมใชแบบฝกการวิเคราะห      วาคะแนนจะดีหรือไมและตางกับหลังเรียน
อยางไร 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช แบบฝกการวิเคราะห   เนื้อหาเร่ือง สามกก
ฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) 

4. หลังจากนั้นใหทําขอสอบหลังเรียนซ่ึงขอสอบไมตางกันกับขอสอบกอนเรียน 
5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางกอนเรียนและหลังเรียนมีการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. การศึกษา เอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. กลุมตัวอยาง 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝกการวิเคราะห   และ

การสรางแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน      รวมท้ังศึกษาเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทย    
เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)   ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 กลุมตัวอยาง   
จํานวน 25  คน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีอยู 3 แบบไดแก 

1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกการวิเคราะห    
1.2 สรางแบบฝกการวิเคราะห    
1.3 สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและวัดความสามารถในการแกปญหาวิชา

ภาษาไทย เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)      ผูวิจัยสรางข้ึนโดยตามกระบวนการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนเปนแบบปรนัย  จํานวน 20 ขอ 

3.  กลุมตัวอยาง 
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา จํานวน 25  คน แลวควบคุมกลุมประชากรนี้ 
3.2 นําคะแนนกอนทดลองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย  เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง
(หน)        ของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง มาหาคาเฉล่ียเลขคณิต (     ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) X
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ใชเวลาในการทดลองสอนกลุมตัวอยาง จํานวน 8  คาบ คาบ ละ 50 
นาที 
 



 
 
 
4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองมีดังนี้ 
โครงการสอนและบันทึกการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
4.1 แบบทดสอบกอนเรียนเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  ใชเวลา 
ในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
4.2  แผนเฉลยการทดสอบกอนเรียน 
4.3 ความเหมาะสมกับผูเรียน ผูวิจัยคํานึงถึงอายุ ความสามารถในการเรียน ประสบการณในการเรียน และ
ระดับช้ันของผูเรียน 
4.4   ทําการสอนกลุมตัวอยางโดยใชแบบฝกการวิเคราะห  เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)         
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใชในการวิจัย 
4.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใช
เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
 
5.  การดําเนินการทดลอง 

5.1)  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําการทดสอบกอนเรียนพรอมเฉลยเพื่อใหทุกคนทราบคะแนนท่ี
ตนเองทําได 
5.2) สอนกลุมตัวอยางตามโครงการสอนโดยใชแบบฝกการวิเคราะห  และแบบบันทึกการสอนท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนเม่ือสอนจบแตละหัวขอแลวใหนักเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุด
เดียวกันนอกช่ัวโมง พรอมท้ังกําหนดเวลาสงในวันถัดไป 
5.3)  ผูวิจัยตรวจแบบฝกหัดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
5.4)  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวทําการตรวจพรอมกันและนําคะแนนท่ี
ไดไปเปรียบเทียบกับการสอบกอนเรียนวาตนเองมีการพัฒนาดีข้ึนหรือไม 
กลุมตัวอยาง  หลังจากใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวครูกับนักเรียนรวมกันเฉลย

หลังจากท่ีครูนําไปตรวจมาแลวและลงคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  หลังจากนั้นครูไดทําการสอน
เนื้อหาโดยใชแบบฝกการวิเคราะห   เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)     โดยทําการสอนตาม
แผนการสอนตามระยะเวลาที่กําหนด  หลังจากเรียนเสร็จแลวนําแบบทดสอบหลังเรียนมาใหกลุมตัวอยาง
ทําหลังจากครูตรวจมาแลวใหแจกขอสอบและเฉลยพรอมกันกับนักเรียน  นักเรียนกลุมตัวอยางตรวจ
พรอมกันโดยรวมกันเฉลย 

5.5 เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยทําการวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุม
ตัวอยาง และทําการวัดผลสัมฤทธ์ิอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนแลวประมาณ 4 
สัปดาห โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน 



 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1.นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน มาหาคาเฉล่ียเลขคณิต (     ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และคาความแปรปรวน (S) 

X

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

7.1   คะแนนคาเฉล่ียเลขคณิต (     ) X
 

N
X

X ∑=สูตรท่ีใช 
 
เม่ือ  แทนคะแนนคาเฉล่ียเลขคณิต X

                        แทนผลรวมของคะแนนทุกคน ∑ X

            N         แทนจํานวนคนท้ังหมด 
       
(ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 159) 
 
7.2  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
สูตรท่ีใช S.D. = 

( )
N

XX
22 −∑

 
เม่ือ S.D.    =   คาคะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
                           =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 2∑ X

 
                           =   คาเฉล่ียเลขคณิต X

                 N       =   จํานวนคนท้ังหมด 
 
      (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 84) 
 
7.3  คาความแปรปรวน (S) 
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Sสูตรท่ีใช 
 



 
 
เม่ือ               =   คาความแปรปรวนของคะแนน 2S

 
                                    =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด ∑ X

 
                                        =   ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

2∑ X

                                    N    =   จํานวนคนท้ังหมด 
 
                    (ลวน   สายยศ และ อังคณา   สายยศ ,2531: 63) 
 
7.4  สหสัมพันธอันดับ  (Spearman  Rank  Correlation) เปนการหาสัมพันธระหวางตัวแปร  2 ตัว โดยท่ี
ตัวแปรแตละตัวไดรับการจัดอันดับแลว 
 

สูตร    p = 1 -  ( )1
6

2

2

−
∑
NN

D

 
เม่ือ  p  คือ  คาสัมประสิทธ์ิสัมพันธสหสัมพันธแบบอันดับท่ี 
D        คือ  ความแตกตางของอันดับในแตละคู 
N       คือ   จํานวนคูของขอมูลท้ังหมด 

( พื้นฐานการวจิัยการศึกษา.  ภาควิชาวิจยัและพัฒนาการศึกษา.  โครงการตํารา  คณะศึกษาศาสตร. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)



 
 

ผลการดําเนินการวิจัย หรือผลการวิเคราะหขอมลู 
 

ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย “การพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกการ
วิเคราะห  เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา   ปการศึกษา 2551 ”  นั้น ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลคะแนนการทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยางโดยยังไมไดเรียนแบบฝกการวิเคราะห และผล  

คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดยเรียนจากแบบฝกการวิเคราะห 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและผลการวิเคราะหคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 1 ตารางแสดงเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการเรียนโดยยังไมไดเรียนจากแบบฝกการวิเคราะห 
และหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยไดเรียนจากแบบฝกการวิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลคะแนนการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนยังไมไดเรียน
จากแบบฝกการวิเคราะห และหลังเรียนโดยใชแบบฝกการวิเคราะห ของกลุมตัวอยาง     ( D =  คาความ
แตกตาง ) 
 

กลุมตัวอยาง คะแนนหลังเรียนโดยใช
แบบฝกการวเิคราะห 

คะแนนกอนเรียนโดยไม
ใชแบบฝกการวิเคราะห คนท่ี 

D 2D  

1 17 11 6 36 
2 17 11 6 36 
3 18 12 6 36 
4 16  11 5 25 
5 19 10  9 81 
6 19 11 8 64 
7 18 12 6 36 
8 16 11 5 25 
9 15 12 3 9 
10 17 10 7 49 
11 18 12 6 36 
12 16 12 4 16 



 
 

กลุมตัวอยาง คะแนนหลังเรียนโดยใช
แบบฝกการวเิคราะห 

คะแนนกอนเรียนโดยไม
ใชแบบฝกการวิเคราะห 

 
คนท่ี 

D D  2

13 17 11 6 36 
14 18 11 7 49 
15 17 12 5 25 
16 18 11 7 49 
17 16 12  4 16 
18 17 11 6 36 
19 16 12 4 16 
20 17 11 6 36 
21 15 12 3 9 
22 17 10 7 49 
23 16 11  5 25 
24 18 12 6 36 
25 19 12 7 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 427 283 144 20736  
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จากตารางสรุปวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความสอดคลองกันแตกตางกันเทากับ -206.36
เม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะแตกตางกันมาก 
ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและผลการวิเคราะหคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย และผลการวิเคราะหคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางคนท่ี คะแนนกอนเรียนโดยไมไดใช
แบบฝกการวิเคราะหในการสอน 

คะแนนหลังเรียนโดยใชแบบ
ฝกการวิเคราะหในการสอน 

1 11 17 
2 11 17 
3 12 18 



 
 

4 11 16 
5 10 19 
6 11 19 
7 12 18 
8 11 16 
9 12 15 
10 10 17 
11 12 18 
12 12 16 
13 11 17 
14 11 18 
15 12 17 
16 11 18 
17 12  16 
18 11 17 
19 12 16 
20 11 17 
21 12 15 
22 10 17 
23 11  16 
24 12 18 
25 12 19 
รวม 283  427 

x  11.32 17.08 
S.D. 11.11 16.77 

 
จากตารางท่ี 2   แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เม่ือเปรียบเทียบกันแลวคาเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 11.32  คะแนนสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  11.11 คาเฉล่ียหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ   17.08 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
16.77 โดยคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
ในการวิจัย เร่ือง  “เร่ือง   การวิเคราะหความสามารถในการนําทหารของแมทัพเอกโดยใชแบบฝกการ
วิเคราะห  ในวรรณคดี เร่ืองสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6      
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา   2551 ”   นั้น ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห   กับโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมาปการศึกษา 2551  ” มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกการวิเคราะห 
เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) 

2.  เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียน เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)โดยใช
แบบฝกการวิเคราะห 
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 ซ่ึงไดจากการคัดเลือก
จํานวน 25  คน เพื่อเปนการวัดความรูวิชาภาษาไทย   ซ่ึงมีการหา  คะแนนท่ีแตกตางกัน คาเฉล่ีย
เลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระหวางการทดสอบกอนเรียนหลังจากนั้นทําการเรียน
การสอนโดยใชแบบฝกการวิเคราะหและทําการทดสอบหลังเรียน  จากกลุมตัวอยาง 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการทดลองสอน ประกอบดวย 
2. โครงการสอนและบันทึกการสอน เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) 
3. แผนเฉลยแบบฝกหัด เร่ือง  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) 
4.  สอนโดยใชแบบฝกการวิเคราะห  เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบปรนัย                 
เร่ืองสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)   จํานวน 20     ขอ 



 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ผูวิจัยสอนทุกกลุมตัวอยางตามโครงการสอนและบันทึกการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแบบ
ฝกการวิเคราะห  เม่ือสอนจบแตละหัวขอแลว ใหนักเรียนในแตละกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดชุด
เดียวกัน นอกช่ัวโมงการเรียนการสอนพรอมท้ังกําหนดเวลาสงในวันถัดไป 
2. ผูวิจัยสอนเองและใหทําแบบฝกหัดพรอมเฉลยพรอมกัน 
3.เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกการวิเคราะหแลว ผูวิจัยทําการวัดผล

สัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยาง และทําการวัดผลสัมฤทธ์ิอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือส้ินสุดการทดลองการเรียนการสอน
แลวประมาณ 4 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดังนี้ 
1.  หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนกอนการทดลอง คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 
2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง  ดวยการวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยวิธีการวิเคราะหคาเฉล่ียเลขคณิตและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  โดยใชคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ของ
กลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
จากตารางท่ี 2   แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เม่ือเปรียบเทียบกันแลวคาเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 11.32  คะแนนสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  11.11 คาเฉล่ียหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ   17.08 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
16.77 โดยคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาการทดสอบกอนเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน) 
 ผลปรากฏวา  การทดสอบหลังเรียนมีการพัฒนาดีข้ึนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูวิจัยสอนโดยใชแบบฝกการ
วิเคราะหและใหคําแนะนําในการเรียนเร่ือง สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง(หน)   เพิ่มเติม 
 
ขอเสนอแนะ 

ใหมีการศึกษาถึงปญหาผูเรียนอยางตอเนื่องและทําวิจัย เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน    เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนท่ีสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 



 
 

บรรณานุกรม 
 

กมล     ดิฐกมล   กลวิธีการสอนวิชาทักษะ   ศูนยศึกษา 1 , 14 – 17 มกราคม 2509 
กุสุมา  รักษมณี  และคณะ.  สังกัปภาษา 1.  กรุงเทพมหานคร :  บริษัทอักษรเจริญทัศน  อจท.  

จํากัด,  2531. 
          เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ  เร่ือง  การวจิัยทางการศึกษาและการวิจยัท่ีเกีย่วของกับ  
การศึกษา  คร้ังท่ี  8  13- 17  กันยายน   2536   คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี
รวมกับมหาวทิยาลัยศรีทรวโิรฒ 
    ประวิต  เอราวรรณ.  การวิจัยในชัน้เรียน.  ดอกหญาวิชาการ  กรุงเทพมหานคร.  2545 
                      กุหลาบ  มัลลิกะมาศ  และ วิพุธโสภวงศ.  การเขียน  1.   กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษร
เจริญทัศน  อจท.  จํากัด, 2531. 

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6. กรุงเทพมหานคร :  คุรสภา
ลาดพราว,2550 
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