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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 8 ห้อง รวม 165 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียน ที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ห้อง 1 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการสอน
หัวข้อ.“การอ่านตีความ”.จ านวน.2.แผน.แผนละ.2 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง.(รวมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน) 2) แบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน จ านวน 3 แบบฝึก เป็นข้อสอบอัตนัย แบบฝึก
ที่ 1 จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน แบบฝึกที่ 2 จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน แบบฝึกที่ 3 จ านวน 5 ข้อ 10 
คะแนน รวม 3 แบบฝึก 40 คะแนน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เป็น
ข้อสอบปรนัย จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค่า E1/E2 และ ค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.9/89.8 ซึ่ง 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ, การอ่านตีความ 
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Abstract 
The objective of this research is 1. To develop reading and interpreting skills for 

mathayom suksa 3 students Patongprathankiriwat school, Hat Yai District, Songkhla Province to 
be effective according to the criteria of 80/80. 2. To compare the results.  Achievement before 
and after learning on reading skills, interpreting for mathayom suksa 3 students 
Patongprathankiriwat school, Hat District.  The samples used in the study were mathayom 
suksa 3 students Patongprathankiriwat school, Hat Yai District, Songkhla Province, semester 2, 
academic year 2562, Room 1 amount of 25 students by Purposive Selection method.  The 
tools used in this research consisted of 1. Learning management plan 2. Exercises at the end 
of the lesson plan 3. The learning achievement test before and after the study was tested by 
expert examination and the consistency index (IOC) was analyzed. Data were analyzed using 
statistics, mean, standard deviation (SD) and T-Test.  
 The results were found.  1. The results of the development of reading and interpreting 
skills for mathayom suksa 3 students Patongprathankiriwat school, Hat Yai District, Songkhla 
Province found that reading and interpreting skills were effective Equal to 88.9/89.8, which is 
higher than the criteria of 80/80. 2. Achievement after learning by using reading and 
interpreting skills for mathayom suksa 3 students Patongprathankiriwat school, Hat Yai District, 
Songkhla Province Statistical significance at the level of .01  
Keywords: Skill practice, reading interpretation 
 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 4) กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติให้เติบโต
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมถึงเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นภาษาท่ีทรงคุณค่าต่อการสื่อสารระหว่าง คนไทย
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในทักษะด้าน
การศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้รายวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะหรือความสามารถใน 
การอ่านตีความที่ดีจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ดี เพราะการอ่านตีความท าให้  
ผู้ที่อ่านเข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาเขียน สิ่งส าคัญที่สุด คือ การตีความเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  
ตรงตามที่ผู้เขียนถ่ายทอดผ่านภาษาเขียน จะท าให้การสื่อสารบรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถ้าการ
ตีความของผู้อ่านนั้นไม่ชัดเจนหรือผิดเพ้ียนไปก็จะส่งผลให้เกิดการสื่อสารของงานเขียนนั้นผิดตามไปด้วย  
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่สังเกตเห็นได้ชัด คือ ปัญหาการตีความ ของผู้อ่านที่จะส่งผลกระทบไปถึงการอ่าน
ตีความที่ไม่ถูกต้องของผู้อ่าน 

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยปัจจุบัน พบว่า การอ่านตีความ มีปัญหาเยอะมาก ดังที่ เถกิง  
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พันธุ์เถกิงอมร (2542 : 3) กล่าวว่า การอ่านตีความเป็นกานอ่านในระดับที่สูงขึ้น ที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความ 
สามารถทางความคิดมากกว่าการอ่านปกติ เป็นการอ่านที่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้งต้องสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารที่น ามาอ่านได้ ในการอ่านผู้อ่านต้องสามารถเข้าใจเจตนาของผู้เขียน เข้าใจ
สารทั้งเนื้อเรื่องและน้ าเสียง ถ้าเข้าใจเจตนาของเนื้อเรื่องเรียกว่า “การตีความเนื้อหา” และถ้าเข้าใจเจตนา
ของน้ าเสียง เรียกว่า “การตีความน้ าเสียง” หรือบางทีเรียกว่า “อ่านตีบท” ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฟองจันทร์ 
สุขยิ่ง และคณะ (2555 : 35) ได้กล่าวถึงการอ่านตีความไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความหมาย
ส าคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตปัจจุบัน ไม่ว่าสิ่งที่อ่านนั้นจะเป็นหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การอ่านไม่
เพียงแต่เป็นการอ่านออกเสียงตามตัวอักษรเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถเข้าใจเนื้อหาของสิ่งที่อ่าน รวมทั้ง
ควรพัฒนาการอ่านให้สามารถอ่านตีความสารที่อ่านได้อย่างถูกต้อง การอ่านตีความเป็นการอ่านในใจ
อย่างละเอียด พยายามท าความเข้าใจความหมายจากสิ่งที่อ่าน เพ่ือจะได้ทราบความหมาย จุดประสงค์
และน้ าเสียงที่ผู้เขียนสื่อมายังผู้อ่านได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

จากการที่ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เรื่อง อิศรญาณภาษิต และสอบถามครูผู้สอนรายภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบปัญหาการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยม  
ศึกษาปีที่ 3 ว่านักเรียนมีปัญหาการอ่านตีความ คือ นักเรียนตีความ ค าหรือประโยค จากข้อค าถามไม่ได้ 
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเขียนตอบค าถามได้ไม่ตรงประเด็นของค าถาม ซึ่งการอ่านตีความมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทักษะการอ่านตีความเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
การมีทักษะการอ่านตีความที่ดีจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมี
ความแม่นย าในการอ่านท่ีดียิ่งขึ้น 

ในการฝึกทักษะจ าเป็นต้องอาศัยแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความเข้าใจและฝึกเรื่องที่เรียน ครูส่วนมาก 
จะใช้แบบฝึกหัดที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนฝึกหัดหลังการเรียน ดังที่ สายสุนีย์ สกุลแก้ว (2534 : 
31) กล่าวถึงหนังสือแบบเรียน ว่าบางเล่มมีแบบฝึกหัดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ครูโดยตรงที่ จะสร้างแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและเข้าใจมากขึ้น 
ครูจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอนเพ่ือให้แบบฝึกหัดนั้นมีประสิทธิภาพส่งผลและเหมาะสมกับ
นักเรียนมากท่ีสุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทางผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยฝึกให้นักเรียนอ่าน
ตีความหมายของถ้อยค า 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหมายโดยอรรถ ด้านความหมายโดยนัย ด้านความหมาย
โดยบริบท ด้านความหมายโดยสถานการณ์ และด้านความหมายโดยจิตประหวัด ควบคู่กับการฝึกอ่าน
ตีความเพ่ือพิจารณาน้ าเสียงของผู้เขียนและสรุปสาระจากเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนโดยตรงแล้วยังเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้านทักษะการอ่านตีความ
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1 . แบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านตีความที่สูงกว่าก่อนเรียน  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 

      ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม  
       
      
     
  
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะผู้จัดท าวิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของโรงเรียนพะตง 
ประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 8 ห้อง รวม 165 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้อง 1 
จ านวน 25 คน  
 
เครื่องมือที่ใชก้ารวิจัย 

1. แผนการสอนรายวิชาภาษาไทย ในสัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ.“การอ่านตีความ” ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 4 ชั่วโมง (รวมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)  

2. แบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนสัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ.“การอ่านตีความ”.จ านวน 3 แบบฝึกเป็น

    แบบฝึกทักษะการอ่านตีความ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนพะตงประธานครีีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ข้อสอบอัตนัย แบบฝึกทักษะที่ 1 จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน แบบฝึกทักษะที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 
คะแนน แบบฝึกทักษะที่ 1 จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้ง 3 แบบฝึก คือ 40 คะแนน  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านตีความ เป็น
ข้อสอบปรนัย จ านวน 20 ข้อ.(ผู้วิจัยออกข้อสอบ.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เพ่ือคัดเลือกหรือปรับปรุงข้อสอบ ก่อนน าไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือวัดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน
ตีความ ความรู้เรื่อง “การตีความ” ใช้ทดสอบก่อนเรียนและใช้ทดสอบหลังเรียน (ข้อสอบเป็นชุดเดียวกัน)  
 
วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะและงานที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก    
2. ก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาที่จะน าไปใช้สร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้   

 2.1 แผนการสอนรายวิชาภาษาไทย สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ”  
 2.1.1 ผู้วิจัยสร้างแผนการสอนรายวิชาภาษาไทย รหัส ท23102 ความรู้ทางการอ่านตีความ 
สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ” จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 4 ชั่วโมง (รวมทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน) โดยพิจารณาแผนการสอนให้มีความเชื่อมโยงด้านเนื้อหาและ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน จัดแผนการสอนให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายากและต่อเนื่อง ดังนี้ 
 - นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
 - ครูอธิบายความหมาย ประเภทของการอ่านตีความ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 - ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติตามค าชี้แจง 
 2.1.2 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน โดยก าหนด 
ระดับคะแนน 80% แปลความหมาย ดังนี้ 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านตีความ (หลังเรียน) จ านวน 
20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 นักเรียนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80% คือ ได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน 
 - แบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน แบบฝึกทักษะที่ 1 จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน แบบ
ฝึกทักษะที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน แบบฝึกทักษะที่ 3 จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน จ านวน
แบบฝึกทั้ง 3 แบบฝึก คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80% คือ แบบฝึกท่ีมี
คะแนนเต็ม.10 คะแนน ต้องได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน ส่วนแบบฝึกท่ีมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ต้องได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน 
 2.1.3 น าแผนการสอนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ 
 - ผู้วิจัยปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ก าหนด 
 - ผู้วิจัยปรับตัวชี้วัดให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ก าหนด 
 - ผู้วิจัยปรับสาระส าคัญให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
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 - ผู้วิจัยปรับการวัดและการประเมินผลให้สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน โดยก าหนดเกณฑ์
การวัดและการประเมินผลเป็น 80/80 
 2.2 แบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน  
 2.2.1.ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ” 
ผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ านวน 3 แบบฝึก แบบฝึกที่ 1 จ านวน 10 คะแนน แบบฝึกที่ 2 จ านวน 20 คะแนน 
และ แบบฝึกที่ 3 จ านวน 10 คะแนน เพ่ือน าผลการทดสอบนักเรียนมาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
( 1E )  
 2.2.2.น าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง เพ่ือปรับปรุงแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนก่อนน าไปใช้สอน ก าหนดเกณฑ์การให้
ค่าคะแนน ดังนี้ 
 ให้ค่าคะแนน   +1  เมื่อแน่ใจว่าแบบฝึกหัดข้อนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
 ให้ค่าคะแนน     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบฝึกหัดข้อนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
 ให้ค่าคะแนน    -1  เมื่อแน่ใจว่าแบบฝึกหัดข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงตามตัวชี้วัด 
ทั้งนี้ ยอมรับแบบฝึกหัดที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 – 1.00   
 2.2.3 น าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.4.1 พิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้านทักษะ 
การอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นข้อสอบปรนัย 1 ชุด จ านวน 20 ข้อ 
ใช้ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (ข้อสอบเป็นชุดเดียวกัน) โดยผู้วิจัยออกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 
(ก าหนดสัดส่วนการออกข้อสอบวัดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านความเข้าใจ จ านวน 10 ข้อ และด้าน
ความจ า จ านวน 10 ข้อ)  
 2.4.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณา เพ่ือประเมินคุณภาพเครื่องมือ หลังจากนั้นน าข้อสอบมาปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้ 
 ให้ค่าคะแนน  +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
 ให้ค่าคะแนน        0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามตัวชี้วัด 
 ให้ค่าคะแนน   -1    เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงตามตัวชี้วัด 
ทั้งนี้ ยอมรับแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 – 1.00   
 2.4.3  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ปรับปรุงแก้ไข 
แล้วไปทดลองสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน จุดประสงค์การ

เรียนรู้และวิธีประเมินผลการเรียนในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ 
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านตีความทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
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3. ผู้วิจัยท าการสอนตามแผนการสอนรายวิชาภาษาไทย รหัส ท23102 ความรู้ทางการอ่านตีความ 
สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 แผนการสอน โดยให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนแต่ละแผนการสอน  

4. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน   
  5. ผู้วิจัยตรวจให้คะแนน น าผลคะแนนที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation)  
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 1E / 2E  
 2.2 หาค่าความแตกต่างของคะแนน ค่าที (t-test)  
 2.3 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
 2.4 หาค่าร้อยละ  
 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 1E / 2E    

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนพัฒนาการทักษะการอ่านตีความ ก่อนและหลัง
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบหาค่า 
แตกต่างของคะแนน (ค่าที) (t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ได้สอนเนื้อหาตามแผนการสอน เพ่ือทักษะทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยฝึกให้นักเรียนอ่านตีความ หมาย
ของถ้อยค า 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหมายโดยอรรถ ด้านความหมายโดยนัย ด้านความหมายโดยบริบท ด้าน 
ความหมายโดยสถานการณ์ และด้านความหมายโดยจิตประหวัด ควบคู่กับการฝึกอ่านตีความเพ่ือพิจารณา 
น้ าเสียงของผู้เขียนและสรุปสาระจากเรื่องท่ีอ่าน  
 2. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ผลการทดลองปรากฏตามตารางดังนี้ 
 2.1 ผู้วิจัยได้รวมคะแนนการท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน รายวิชาภาษาไทย รหัส ท23102 ความรู้ 
ทางการอ่านตีความ สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ”.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของ กลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาหาค่า 1E  เพ่ือน าผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ตามเกณฑ์ตัว
แรกท่ีตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 1 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน  
 

คนที ่
คะแนนแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอน 

แบบฝึกที่ 1 
(10) 

แบบฝึกที่ 2 
(20) 

แบบฝึกที่ 3 
(10) 

รวมคะแนน 
(40) 

รวม 230 436 223 889 
เฉลี่ย 9.2 17.44 8.92 35.56 

ร้อยละ  88.9 

 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผู้เรียน 25 คน ท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการสอนที่ 1 และ 2 เพ่ือเสริม
ทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 88.9  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรก 
 2.2 ผู้วิจัยได้รวมคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รายวิชาภาษาไทย 
รหัส ท23102 ความรู้ทางการอ่านตีความ สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ “การอ่านตีความ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 ของกลุ่มตัวอย่าง น ามาหาค่า 2E  เพ่ือน าผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ การอ่านตีความ 
ตามเกณฑ์ตัวหลังตั้งไว้ 
 

ตารางที่ 2 คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
คนที ่ คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (20 คะแนน) 
รวม 449 
เฉลี่ย 17.96 

ร้อยละ 89.8 
 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผู้เรียน 25 คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 89.8 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลัง 
 3..เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาแบบฝึกทักษะทักษะการอ่านตีความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
คนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างหลังเรียน

และก่อนเรียน (D) 
รวมผลต่างของคะแนนหลังเรียน -
ก่อนเรียน ด้วยก าลังสอง 









2D  

รวม 156 449 293 3545 
เฉลี่ย 6.24 17.96 11.72 141.8 
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การทดสอบความมีนัยส าคัญของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเสริมทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมทักษะการอ่าน
ตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนน (ค่าที) t-test 

 โดยใช้สูตร 

1n
2)D(2Dn

Dt




  

เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความนัยส าคัญ 
D แทน  ค่าผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนวัดความรู้หลังเรียนและ  

  ก่อนเรียน 
2)D( แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนวัดความรู้หลังเรียนและ 

    ก่อนเรียนทั้งหมดยกก าลังสอง 
n แทน จ านวนนักเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
n – 1 แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 

 ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนน (ค่าที) สามารถอธิบายได้ดังนี ้
Paired Samples Statistics  
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 คะแนนก่อนเรียน 6.24 25 2.35 .47 

คะแนนหลังเรียน 17.96 25 .93 .19 

  
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 คะแนนก่อนเรียน & คะแนนหลังเรียน 25 .40 .05 

 
Paired Samples Test 
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 จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าที ปรากฏว่า ค่าที เท่ากับ -27.24 มีนัยส าคัญทางสถิติ Sig 
(2 tailed) ที่ระดับ .000 มีค่าน้อยกว่า .01 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือเสริม
ทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถน าไปใช้สอนได้  
 
สรุปและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผลการทดลอง
แบบฝึกทักษะการอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีประสิทธิภาพ 88.9/89.8 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลการทดลองใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านตีความ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน โดยผู้สอนใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพ่ือให้การอ่านตีความมีรูปแบบการอ่านที่มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจนและน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะการอ่านตีความที่ดีขึ้น ผู้เรียนมีความเข้าใจและสนุกสนานกับการตีความ ค า ส านวน 
และเนื้อเรื่อง ในบทเรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถตีความเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่อ่าน ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ทั้งนี้ นิตยา ผูกเกษร (2551) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการ
อ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี มีประสิทธิภาพ 92.00/92.40.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยด้วยแบบทดสอบ หลังเรียนเพ่ือเสริมทักษะ
การอ่านตีความส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 
อันเนื่องมาจาก ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียนจากง่ายไปหายาก และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ผู้วิจัยมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านตีความ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
ล าดับเนื้อหากิจกรรมเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และพ้ืนฐานของผู้เรียน มีค าสั่งอธิบายชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับ รัชดาภา.ธนาวรรณิต (2549) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่าน
ตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านตีความวิชาภาษาไทยหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
เร ียนอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .01 และ พรรณทิพย์ ต้นเถา (2539) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า การใช้กลวิธีด้านการใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการ
อ่าน ระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถสูงและต่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การใช้
กลวิธีด้านการท าให้เกิดความกระจ่างชัดและเข้าใจง่าย ในการอ่านด้านการค้นหาความสัมพันธ์ของเนื้อ
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เรื่อง และด้านการตรวจสอบความเข้าใจของ 3 กลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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