
คํานํา 
 

 
 ภาษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสาร   ทักษะในการพัฒนาดานภาษาเปนตองพฒันาไป
พรอมๆกันทั้ง   4   ดาน  อันไดแก ทกัษะการฟง  ทักษะการพูด   ทักษะการอาน   ทักษะการเขียน  
สําหรับงานวิจยัเลมนี้ไดมุงประเด็นไปที่การพัฒนาทักษะการอาน   เนื่องจากถาผูเรียนไมสามารถอาน
ไดก็จะไมสามารถอานไดก็จะไมสามารถพัฒนาทักษะอื่นไดอยางถูกตอง   ดังนั้นผูวจิยัจึงนําหัวขอนีม้า
เปนจุดในการพัฒนาในการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   4   ปการศึกษา   2551 
วิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการลดปญหาการเรียนรูของผูเรียน   ที่จําเปนตองพฒันาตนเองในการ
เรียนภาษาไทยซึ่งจัดเปนวิชาหลักในกลุมทักษะ   และมคีวามสําคัญในการนําความรูไปศึกษาตอเขา
ระดับอุดมศึกษาเปนประเดน็สําคัญ   วิจัยนี้จะไมสําเร็จลงไดดวยดหีากผูวิจยัไมไดรับความรวมมือจาก
เพื่อนครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   จากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต   และทีสํ่าคัญคือกลุม
ตัวอยางในงานวิจยัคร้ังนี้   ทางผูวิจัยจึงขอขอบคุณและขอบใจในทกุหนวยงานทีใ่หความรวมมอืดวยดี
ตลอดมา 
 
         
        นางเนาวรัตน   สรอยทอง 
                       ผูวิจยั 
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สารบัญตาราง 
เร่ือง                    หนา 

ตารางที่   1   : แสดงจํานวนและเพศที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจยัจากจํานวนกลุมตัวอยาง                6 
  ช้ัน  ม.4/1 – 6  
ตารางที่   2   : แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจากการทดสอบความรูเร่ืองการอานกอนเรียน            7             
  จํานวนคําถาม   30   ขอ   30  คะแนน   ของกลุมตัวอยาง   6   คน 
ตารางที่   3   : แสดงผลบันทึกคะแนนจากการฝกทักษะการอาน   20   คะแนน   ของกลุมตัวอยาง     7 
ตารางที่   4   : แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจากการทดสอบความรูเร่ืองการอานหลังฝกทักษะ        8 

จํานวนคําถาม   50   ขอ   50   คะแนน   ของกลุมตัวอยาง   6   คน 
ตารางที่   5   : แสดงการประเมินผลการวิจยัโดยวัดคณุภาพเปน  7  ระดบัคุณภาพของกลุมตัวอยาง    8 

ทั้ง  6   คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานของผูเรียน 
ผูวิจัย   นางเนาวรัตน   สรอยทอง 
สาขาวิชา  ภาษาไทย   ชวงชั้นที่   4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่   4 
ปการศึกษา  2551 

 
บทคัดยอ 

 
 ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียนระดับชั้นม.4   โดยมุงประเด็นใหผูเรียน
สามารถอานและวิเคราะหขอความที่อานได   โดยกําหนดใหผูเรียนเลือกเรื่องที่สนใจมาอาน  1   เร่ืองหนาชั้น 
โดยกําหนดเวลาคนละ   2 – 3   นาที   พรอมทั้งครูเปนผูกําหนดใหในรอบตอไป 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   4/1 – 6    ภาคเรียนที่  1 – 2    ปการศึกษา  2551 
เปนกลุมตัวอยางในการวิจยัจาํนวน   6   คน   โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการคัดตัวแทนหองเรียนละ   1   คน 
 เครื่องมือที่ใชวัดผลการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน   2   ขั้นตอน   อันไดแก 
 1.   แบบทดสอบกอนฝกทักษะการอาน   จาํนวน   30   ขอ   30   คะแนน 
 2.   แบบฝกทกัษะการอานคดิวิเคราะห   ตคีวาม   ประเมนิคา   20   คะแนน 
 3.   แบบฝกหลังฝกทักษะจํานวน   50   ขอ   50   คะแนน 
 สถิติที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนการหาคาเฉลี่ยและคามาตรฐานของรอยละ   (อยางงาย) 
ผลการวิจัย   มดีังนี ้
 1.   การทดสอบกอนฝกทักษะการอาน   คะแนนเตม็   30   คะแนน   มีนกัเรียน 
สอบผานจํานวน   1   คน   รอยละ   56.67  และมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ   38.89   ของคะแนนทัง้หมด 
 2.   จากการฝกทักษะการอาน   กลุมตัวอยางอยางผานทุกคน   โดยคิดเปนคะแนนรวมได   79   คะแนน 
และคิดเปนรอยละรวมได   65.83 
 3.   ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวัดผลดวยแบบทดสอบหลังฝกทักษะ   คะแนนเตม็ 
 4.   ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวัดผลดวยแบบทดสอบกอนฝกทักษะ   ใชชุดฝกทักษะและหลังฝกทักษะ   
ผูเรียนผานเกณฑทุกคน   คิดเปนคะแนนรวมได   336   คะแนน   โดยเฉลี่ยกลุม   61.00 
 
 
 
 

   
 

 
 
 



บทท่ี   1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญั 
 พื้นฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยทั่วไปมุงเนนใหผูเรยีนไดพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยทั้ง   4   ดาน   
คือ   การพูด   การฟง   การเขียน   การอาน   แตการปฏบิัติจริงในชั้นเรียน   ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติไดและ 
ผูเรียนไดฝกการพูด   การอานและการเขยีนนอยมากทําใหไมสามารถวเิคราะหและประเมินบทความจากเรื่องที่
อานได   ผูวจิัยไดสังเกตจากการซักถามในการเรียนการสอน   การถามตอบ   วิเคราะห   วิจารณ   ซ่ึงผูเรียนมัก
นําส่ิงที่อานมาเลาใหฟงโดยตรง   ไมออมคอม   ไมมีสรุปประเด็นหลัก   ประเดน็รอง   จึงเปนสาเหตุในการ
สรางงานวิจัยขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพฒันาทักษะทางภาษาไทยทั้ง   4   ดาน   ของผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียนระดับชั้นม.   4   โดยมุงประเด็นใหผูเรยีน 

สามารถอานและวิเคราะหขอความที่อานได   โดยกําหนดใหผูเรียนเลือกเรื่องที่สนใจมาอาน   1   เร่ือง  หนาชั้น 

โยกําหนดเวลาคนละ   2 – 3   นาที   พรอมทั้งครูเปนผูกําหนดใหในรอบตอไป 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 จากผลการวิจยัในครั้งนี้   ผูวิจัยคาดหวังใหผูเรียนเกิดทกัษะ   ทั้ง   4   ดาน   ฟง   พดู   อาน   และเขยีน   

ซ่ึงเปนพื้นฐานในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษา   ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดใีนการเรยีนภาษาไทย 

และสามารถนําประโยชนที่ไดรับการพัฒนาดานภาษาไทยไปประยุกตใชในชีวิตของตนเองหรือในระดับ
การศึกษาในขัน้สูงตอไปบางไมมากกน็อย   หรือสําหรับผูเรียนในระดบัชั้นมัธยมตอนปลายสามารถที่จะฝกพูด
ในการสอบสัมภาษณในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ประชากร   (กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา) 
  1.1   เปนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่   4   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสมีา   ปการศึกษา   
2551   จํานวน   5   หองเรียน   จํานวน   280   คน 
 2.   กลุมตัวอยาง    
  2.1   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   4   หอง  4/1  และหอง   4/6   จํานวน   6   คน 
 
 
 
 



 3.   ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย   ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง    
  3.1   ตัวแปรอสิระ 
   3.1.1   บทความในการฝกการพูดและวิเคราะหขอความ 
   3.1.2   เทคนิคในการพดูและจับใจความของบทความเรื่องที่อาน 
  3.2   ตัวแปรตาม 
   3.2.1   ผลสัมฤทธิ์จากการอาน   คิด   วิเคราะหหรือการอานตีความหรือการอาน
ประเมินคา 
   3.2.2   พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องของการพูด 
  3.3   เนื้อหา 
   ทักษะในการพูด 
 
 4.   ระยะเวลาในการศึกษา 
  ปการศึกษา   2550   ต้ังแตเดอืนสิงหาคม   2550 – เดือนกมุภาพันธ   2551 
 
 ขอตกลงเบื้องตน 
  ผลการวิจัยในครั้งนี้จะนําไปเปนผลสัมฤทธ์ิในการประเมินคะแนนในหลักภาซึ่งถือเปนการ
เรียนซอมเสริมความสามารถในการอานเพื่อการวิเคราะห   และมีขอสอบวัดเพิ่มเติมในการสอบจุดประสงค 
การเรียนที่ครูเปนผูสรางโดยใชเกณฑในการประเมินอิงกลุมของนักเรียนทั้ง   2   ระดบัชั้น 
 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
  1.   นักเรียนสามารถใชทักษะในการอานเพื่อการวิเคราะหไดเปนอยางดี 
  2.   ฝกการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 
  3.   สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตในชีวิตจริงไดอยางมีคุณภาพ 
 
 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
  นักเรียน      หมายถึง    กลุมตัวอยาง   นักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1 และ  4/6   ซ่ึง
มีความแตกตางคือแผนการเรียนวิทย – คณิต  และแผนการเรียน ศิลปคํานวณ 
  เอกสารฝกอาน   หมายถึง    บทความเกีย่วหรือเร่ืองราวสําหรับการอานคิดวิเคราะห   อานเพื่อ
ตีความ  และเอกสารสอบในระดับอุดมศกึษา 
 
  



บทท่ี   2 
แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 -   การวจิัยในชั้นเรียน   ชุดฝกอบรมดวยตนเอง   ของกรมสามัญศึกษา 
 -   www.google.com
 -   งานวจิัย   เรือ่ง   การแกปญหานักเรยีนที่เขียนตวัสะกดไมถูกตอง   โดย   ครูฉายพรรณ   สนิทนาม 
 

บทท่ี   3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง   เร่ือง   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานของผูเรียน 

1.   การเลือกกลุมตัวอยาง 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1 และหอง  4/6   จํานวน   6   คน 

2.   ตัวแปร 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย   ไดแก 
             วิจัยเชิงทดลอง 

  2.1   ตัวแปรอสิระ 

    2.1.1   บทความในการฝกการพูดและการวเิคราะหขอความ 

    2.1.2   เทคนิคในการพดูและจับใจความของบทความเรื่องที่อาน 

  2.2   ตัวแปรตาม 

    2.2.1   ผลสัมฤทธิ์จากการอานคิดวิเคราะหหรือการอานตีความ   หรือการอาน
ประเมินคา 
    2.2.2   พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องของการพูด 

  2.3   เนื้อหา 
    ทักษะในการพูด 

3.   รูปแบบของการทดลอง 

 1.   ทดสอบการอานของนักเรียนดวยแบบทดสอบที่ผูวิจยัสรางขึ้น   30   ขอ 

 2.   ฝกทักษะการอานพรอมบันทึกคะแนน   20   คะแนน 

 3.   ทดสอบการอานอีกครั้งหลังฝกทักษะดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น   30   คะแนน 

 4.   ประเมินผลเปนเกรด   7   ระดับ   ไดแก   4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 

 5.   เครื่องมือการวิจัย   คือ   แบทดสอบ 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 -   ใชสถิติที่เปนคาเฉลี่ยเลขคณิต   จากการตรวจผลการทดสอบกอนและหลังเรียน 

http://www.google.com/


บทท่ี   4 
ผลดําเนินการวิจัย 

(ผลการวิเคราะหขอมูล) 
 

ตารางที่   1   :   แสดงจํานวนและเพศที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยจากจํานวนกลุมตัวอยางชัน้ 
 ม.4/1 – ม.4/6    ดังนี ้
 

เพศ 
ชาย หญิง 

2 4 
33.33 66.67 

 
จากตารางที่   1   แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางโดยแบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง   คิดเปนรอยละ    
66.67   ในกลุมตัวอยางชาย   และ   33.33   ในกลุมตวัอยางเพศหญิง 
 
ตารางที่   2   :   แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจากการทดสอบความรูเร่ืองการอานกอนเรียนจํานวนคําถาม    

30  ขอ   30   คะแนน   ของกลุมตัวอยาง   6   คน   ดังนี ้

กลุมตัวอยางที ่ คะแนน 
30   คะแนน 

รอยละ 

1 12 40.00 
2 14 46.67 
3 8 26.67 
4 10 33.33 
5 9 30.00 
6 17 56.67 

คะแนนรวม 70 38.89 
 
จากตารางที่   2  ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวดัผลดวยแบบทดสอบกอนเรียน  30   คะแนน   มนีักเรยีนสอบผาน
จํานวน   1   คน   รอยละ   56.67   และมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ   38.89   ของคะแนนทั้งหมด 
 
 
 
 



ตารางที่   3   :   แสดงผลการบันทึกคะแนนจากการฝกทักษะการอาน   20   คะแนน   ของกลุมตัวอยาง   ดังนี ้

กลุมตัวอยางที ่ คะแนนฝกทักษะ 
(20   คะแนน) คะแนนเฉลี่ย 

1 14 70.00 
2 14 70.00 
3 13 65.00 
4 12 60.00 
5 11 55.00 
6 15 75.00 

คะแนนรวม 79 65.83 
 
จากตารางที่   3  คือผลคะแนนที่ไดจากการฝกทักษะการอาน   กลุมตัวอยางผานทุกคน   โดยคิดเปนคะแนนรวม
ได   79   คะแนน   และคดิเปนรอยละรวมได   65.83 
 
ตารางที่   4   :   แสดงคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจากการทดสอบความรูเร่ืองการอานหลังฝกทักษะจํานวนคําถาม   
50   ขอ   50   คะแนน   ของกลุมตัวอยาง   6   คนดังนี ้

กลุมตัวอยางที ่ คะแนน 
(50   คะแนน) รอยละ 

1 32 64.00 
2 44 88.00 
3 31 62.00 
4 40 80.00 
5 33 66.00 
6 37 74.00 

คะแนนรวม 217 72.33 
 
จากตารางที่   4  ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวดัผลดวยแบบทดสอบหลังฝกทักษะ   คะแนนเต็ม   50   คะแนน   มี
นักเรียนสอบผานทุกคน   ละมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ   72.33   ของคะแนนทั้งหมด 
 
 
 

 



ตารางที่   5  :   แสดงการประเมินผลการวิจัยโดยวัดคณุภาพเปน   7   ระดับคุณภาพ   ของกลุมตัวอยาง    
ทั้ง   6   คน   ดงันี้ 

กลุมตัวอยางที ่ คะแนนกอนฝกทักษะ 
20   คะแนน 

คะแนนแบบฝก 
20   คะแนน 

คะแนนหลัง
ฝกทักษะ 

50   คะแนน 

คะแนนรวม 
100   คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 12 14 32 58 1.5 
2 14 14 44 72 3.0 
3 8 13 31 52 1.0 
4 10 12 40 62 2.0 
5 9 11 33 53 1.0 
6 17 15 37 69 2.5 

คะแนนรวม 70 79 217 366 61.00 
 

จากตารางที่   5  ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวดัผลดวยแบบทดสอบกอนฝกทักษะ   ใชชุดฝกทักษะและหลังฝก
ทักษะ  ผูเรียนผานเกณฑทุกคน   คิดเปนคะแนนรวมได  366   คะแนน   โดยเฉลี่ยกลุม   61.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี   5 
สรุปผลการวิจัย/ ขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียนระดับชั้นม.4   โดยมุงประเด็นใหผูเรียนสาร
อานและวิเคราะหขอความทีอ่านได   โดยกําหนดใหผูเรยีนเลือกเรื่องทีส่นใจมาอาน   1   เร่ือง หนาชั้นเรียน 
โดยกําหนดเวลาคนละ   2 – 3 นาที   พรอมทั้งครูเปนผูกําหนดใหในรอบตอไป 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 1.   กลุมตัวอยาง 

เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1 – 4/ 6    จํานวน   6   คน   ไดมาจากการสุม
ตัวอยางมาหองละ   1   คน  คิดเปนรอยละ  2.5   ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

 2.   เคร่ืองมือการวิจัย 
  1.   แบบทดสอบกอนฝกทักษะการอาน   จาํนวน   30   ขอ   30   คะแนน 
  2.   แบบฝกทกัษะการอานคดิวิเคราะห   ตคีวาม   ประเมนิคา   20   คะแนน 
  3.   แบบฝกหลังฝกทักษะจํานวน   50   ขอ   50   คะแนน 
 

สรุปผลการศึกษา 
  1.    การทดสอบกอนฝกทักษะการอาน   คะแนนเต็ม   30   คะแนน   มีนักเรียนสอบผาน
จํานวน   1   คน   รอยละ   56.67   และมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ   38.89   ของคะแนนทั้งหมด 
    2.   จากการฝกทักษะการอาน   กลุมตัวอยางผานทุกคน   โดยคิดเปนคะแนนรวมได   79   
คะแนน   และคิดเปนรอยละรวมได   65.83 
  3.   จากการวัดผลดวยแบบทดสอบหลังฝกทักษะ   คะแนนเต็ม   50   คะแนน   มีนักเรียนสอบ
ผานทุกคน   ละมีคาเฉลี่ยกลุมคิดเปนรอยละ   72.33   ของคะแนนทั้งหมด 
  4.   ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการวัดผลดวยแบบทดสอบกอนฝกทักษะ   ใชชุดฝกทักษะและหลังฝก
ทักษะ  ผูเรียนผานเกณฑทุกคน   คิดเปนคะแนนรวมได  366   คะแนน   โดยเฉลี่ยกลุม   61.00 
 
 
 

 
  
 



ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
 จากผลการวิจยัดังกลาวพบวาในบริบทหนึง่ก็สามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนไดในระดบัหนึ่ง
ซ่ึงหากอยากใหนักเรยีนไดคณุภาพทีด่ีขึ้นจะตองเพิ่มชุดฝกทักษะมากกวานี้พรอมระยะเวลามากกวานี้   คาดวา
ผลสัมฤทธ์ิจะสูงขึ้นตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย
 ในครั้งตอไปอาจจะนําลักษณะกาวจิัยแบบนี้มาใชฝกทกัษะและพัฒนาในทักษะดานอื่นในทํานอง
เดียวกันนาที่จะทําใหนักเรยีนมีผลคะแนนผานเกณฑทุกคนในรายวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ 
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